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BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlâk kurallarına uyuldu�unu, ba�kalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunuldu�unu, 

kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadı�ını, tezin herhangi bir kısmının bu 

üniversite veya ba�ka bir üniversitedeki ba�ka bir tez çalı�ması olarak sunulmadı�ını 

beyan ederim. 

                                  

Metin ATALAR 

            03/07/2013 



ÖNSÖZ 

Önceki dönemlerde belirli zaman aralıklarında kar�ıla�tı�ımız krizlerle artık her gün 

yüz yüze bulunmaktayız. Bu krizlerle mücadelede en etkin yol, risk yönetim 

sistemlerini devamlı olarak geli�tirmekten geçmektedir. Özellikle bankalar bu konuda 

en büyük gayreti göstermesi gereken kurumların ba�ında gelmektedir.  

Bankalar kredi, operasyon ve piyasa riskleri ba�ta olmak üzere tüm faaliyet 

alanlarındaki risklerini yönetmek zorundadır. Risk yönetim amacına ula�tıracak birçok 

veri kayna�ı bulunmakla birlikte, muhasebe sisteminin üretti�i finansal bilginin etkisi 

özellikle kredi risk yönetiminde ön plana çıkmaktadır. Muhasebenin sundu�u finansal 

bilginin �effaflı�ı, kar�ıla�tırılabilirli�i, do�rulanabilirli�i, güvenilirli�i ve tutarlılı�ı 

bankaların kredi mü�terilerinin finansal durumlarının tam olarak ortaya konulması, 

kredi kararlarının en do�ru �ekilde alınması ve kredi risk yönetimi açısından son 

derece önemlidir. Yapılan çalı�ma bankaların risk yönetiminde muhasebe sisteminden 

edinilen bilginin önemine vurgu yapmakta ve özellikle kredi risk yönetiminde 

asimetrik bilgiye kar�ı alınacak önlemleri belirtmektedir.  

Çalı�manın her a�amasında de�erli yardımlarını esirgemeyen danı�man hocam Sayın 

Prof. Dr. Selahattin Karabınar ba�ta olmak üzere, tez izleme ve tez savunma 

komitesinde yer alan hocalarıma �ükranlarımı borç bilirim. Ayrıca ö�renim hayatım 

boyunca desteklerini esirgemeyen aileme, fikirleriyle çalı�mama katkı yapan 

dostlarıma te�ekkürlerimi sunarım.       

   

Metin ATALAR 
                        

   03/07/2013
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Bankacılık sektörü risk yönetimi konusunda sürekli yapılanma içinde bulunmakta, risk yönetimi 

ve denetim sistemlerinin geli�tirilmesine, iyile�tirilmesine büyük önem verilmektedir. 

Bankaların risk yönetimi ve denetiminin etkinli�ini arttırmada; muhasebe ilke ve standartlarına 

uygun finansal tabloların i�letmeler tarafından do�ru, tarafsız, kar�ıla�tırılabilir, güvenilir, 

tutarlı, açıklanabilirlik ilkeler do�rultusunda olu�turulmasının ve manipülasyonlardan 

arındırılmı� �ekilde bankalara sunulmasının etkisi ve önemi büyüktür. Bankaların ticari kredi 

risk haritasına olumsuz etkisi bulunan manipülasyonların önlenmesi ve do�ru kredi kararlarının 

verilebilmesi amacıyla düzeltme i�lemleri yapılmaktadır. Bu i�lemler sayesinde bankalar, 

muhasebe bilgilerini manipüle ederek yaratıcı muhasebe uygulamalarını kendi lehlerine kullanan 

tarafların yanlı� bilgilendirmelerine minimum düzeyde maruz kalarak, do�ru bilgilerle 

de�erlendirme yapma imkânına ula�maktadır.

Bu ba�lamda banka personelinin muhasebe manipülasyonları ile ilgili risk algılarının tespiti 

amacıyla anket çalı�ması yapılmı�, anketin birincil verilerini toplama amacıyla kolayda 

örnekleme yoluyla Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankanın finansal analiz ve kredi tahsis 

birimlerinde çalı�an 209 personelinin katılımı sa�lanmı�tır. Çalı�mada muhasebe manipülasyonu 

tekniklerinin banka risk haritasına etki derecesi belirlenmi� olup, çalı�anların manipülasyonlara 

kar�ı olan algılarının yüksek düzeyde oldu�u, manipülasyonların banka risk yapısını ve 

dolayısıyla risk haritasını olumsuz yönde etkileyebildi�i ve manipülasyonlara kar�ı alınacak 

önlemlerle risk olu�umunun önlenebilece�i tespit edilmi�tir.

Banka aktiflerinin a�ırlıklı kısmını olu�turan, banka risk düzeyleri ile risk  geli�imlerini büyük 

ölçüde etkileyen kredilerin portföy kalitesinin izlenmesinde ve kredi portföyünün yönetiminde 

muhasebe bilgisinden büyük oranda yararlanıldı�ından, muhasebe bilgi sisteminin geli�mesiyle, 

manipülatif finansal raporlamalar önlenebilecek ve muhasebe sisteminin üretti�i güvenilir 

finansal bilgilerden büyük oranda yararlanan bankacılık sektörü risk yönetiminde daha etkin 

olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Risk, Risk Yönetimi, Risk Haritası, Finansal Bilgi Manipülasyonu,   
                                   Finansal Tablolar Analizi
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G�R��

Son yıllarda bankacılık sektöründeki ürün ve hizmet çe�itlili�inin artması, uluslararası 

alandaki finansal hareketlilik, teknolojik geli�meler, bilgi güvenli�inin azalması ve 

piyasalardan kaynaklanan makro ekonomik oynaklık, banka risklerinin yükselmesine 

ve beraberinde risk yönetiminin önemli bir disiplin durumuna gelmesine neden 

olmu�tur. 

Risk yönetiminde bankalara yol gösterici birçok düzenleme bulunmakla birlikte, en 

önemlisi uluslararası alanda kabul gören Basel Komitesi’nin belirli dönemlerde 

yayımladı�ı direktiflerdir. Basel Komitesi’nin yayımladı�ı direktiflerin yaptırım gücü 

olmamasına ra�men Dünya’da kabul görmü� ve birçok ülke tarafından uygulanmaya 

ba�lanmı�tır. �lki 1988 yılında Basel I olarak adlandırılan standartların daha sonraki 

yıllarda kapsamı daha da geni�letilerek 2004 yılında Basel II standartları 

yayımlanmı�tır. En son Basel III’e do�ru atılan adımlarla bankacılık sektörünün 

risklerini yönetme ve risk yönetiminde standartlarla geli�im süreci devam etmektedir. 

Bu standartlar bankaların maruz kaldıkları risk seviyeleri do�rultusunda sermayelerini 

belirlemelerini, risklerinin yükseldi�i oranda da sermayelerini arttırmalarını 

öngörmektedir. Böylelikle olası krizlerle daha sa�lam finansal yapı ile mücadele 

edilebilecektir. 

Piyasa yapıcı özelli�i dikkate alındı�ında, bankaların kurulu� amacı a�ırlıklı olarak 

piyasadan mevduat toplamak ve belirli kâr marjlarıyla kredi olarak pazarlamaktır. 

Bankaların bilançoları incelendi�inde, aktiflerinde a�ırlıklı olarak kullandırdıkları 

krediler, pasiflerinde ise yine a�ırlıklı olarak piyasadan belirli maliyetlerle edinilen 

kaynaklar olu�maktadır.  

Bankaların kredi portföy riskini de a�ırlıklı olarak kullandırılan kredilerin kalitesi 

belirlemektedir. Bankalarca ne kadar az riskli kredi kullandırılırsa, o oranda 

aktiflerinin riski de azalacaktır. Aksi takdirde risk oranı yüksek kredilerin yo�unlukla 

kullandırılması paralelinde tutulması gereken sermaye de artacaktır. Bu da belirli bir 

sermaye maliyetine katlanmayı gerektirmektedir. Olu�an bu fon maliyetleri bankaların 

kredi mü�terilerine yüksek faiz ve komisyon olarak fiyatlamalara yansıyacaktır. Bu 
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noktada i�letmelere kullandırılacak kredi öncesi yapılan kredi analizinin, bankaların 

risk seviyesini belirleyen en önemli etken durumuna geldi�i görülmektedir. 

Çalı�manın Amacı 

Kredi analizi, bankaların bireysel, ticari ve kurumsal segmentteki mü�terilerinin 

kredibilitelerinin tespitinin belirli kriterler çerçevesinde de�erlendirilmesi sürecini 

kapsamaktadır. Bu analizler, kredinin hacmine ve mü�teri niteli�ine göre de�i�iklikler 

göstermektedir. Basit analiz tekniklerinden olan skor puanının hesaplanmasından, 

büyük montanlı mü�terilerin ayrıntılı istihbarat ve finansal analizinin yapılmasına 

kadar varan geni� uygulamaları kapsamaktadır.  

Kredi analizi, kredi talebinde bulunan firmaların finansal tablolarının incelenmesini ve 

firmanın geçmi�, cari ve gelecekteki faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyen ve 

etkileyebilecek bütün faktörlerin de�erlendirilmesi sürecini kapsar. Kredi analizi, talep 

edilen kredinin risk derecesini belirlemeyi, kredi mü�terisinin finansal durumunun ve 

ekonomik faaliyetlerinin banka kaynakları ve kredi politikası dikkate alınarak 

incelenmesi süreçlerini de içermektedir.  

Kredi analizinin ana amacı, kredi talep eden banka mü�terilerinin sözle�me ko�ullarına 

uygun olarak krediyi geri ödeme kapasitesine ve ödeme niteli�ine sahip olup 

olmadıklarının tespit edilerek kredi riskinin azaltılmasıdır. Kredi analizinin di�er 

amacı, firmaların finansman ihtiyaçlarına do�ru te�his konulması, i�letmelerin 

finansman gereksinimine uygun tutar, vade, teminat ve ko�ullarla kredi verilmesinin 

sa�lanmasıdır. 

Kredi analizi kapsamında yapılacak çalı�malar, finansal ve finansal olmayan analiz 

olmak üzere iki ba�lıkta incelenmektedir. Finansal analiz i�letmelerin finansal 

durumunu ve finansal yönden geli�me gösterip göstermedi�ini belirlemek için, finansal 

tablolarda yer alan kalemlerdeki de�i�ikliklerin, hesap kalemleri arasındaki ili�kilerin 

incelenmesi ve aynı sektördeki di�er i�letmelerle kar�ıla�tırılmasıdır. Finansal olmayan 

analiz ise, firmanın geçmi� cari ve gelecek performansını etkilemi� ve etkileyebilecek 

tüm etmenlerin ortaya konularak incelenmesi ve de�erlendirilmesini içermektedir. 

Moralite ve yönetim yapısı analizi, ana firma ve grup firmalarının analizi,  rekabet 

gücü ve yatırım analizi, di�er banka ve finans kurumları ile ili�kilerin analizi, kayıt dı�ı 
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faaliyetlerin analizi gibi firmaların finansal durumu dı�ında yapılan tüm 

de�erlendirmeler finansal olmayan analizin temel ba�lıklarını kapsamaktadır.  

Özellikle kredi veren kurulu�lar, kredi talebinde bulunan firmaların kredi de�erlili�ine 

yönelik kantitatif (sayısal) analizini yapmaktadır. Finansal analizin belirli sistemler 

dahilinde yapılabilmesini, üretilen bilgilerin anlamlı bir �ekilde gruplandırılarak ve 

�ematize edilerek ilgili taraflara sunumunu sa�layan araçlardan en önemlisi ise 

muhasebe sisteminin üretti�i finansal tablolardır. 

Finansal tablolar i�letmelerin finansal durumunu, finansal i�lemlerin ayrıntılarını ve 

sonuçlarını belirli dönemler itibariyle yansıtmaktadır. ��letmenin sahip oldu�u 

kaynakların nasıl de�erlendirildi�i, ne etkinlikte kullanıldı�ı finansal tablolar 

aracılı�ıyla anla�ılabilir. ��letmeye ili�kin varlıklar, yabancı kaynaklar, özkaynaklar, 

gelir, kâr, gider ve zararlar, nakit akı�ı ile ilgili bilgiler finansal tablolar aracılı�ıyla 

sa�lanır. Bu bilgiler finansal tablo dipnotlarıyla birlikte kullanıcıya i�letmenin 

gelecekteki nakit akı�ları, nakde e�de�er varlıkları ile ilgili tahminlerin gerçekle�me ve 

zamanlamasına ili�kin bilgileri açıklar. 

��letmeler; hissedarlara, tahvil sahiplerine, borç verenlere, satıcılara, çalı�anlarına, 

yöneticilerine, siyasal ve yasal otoriteler gibi ilgili taraflara çe�itli finansal ve finansal 

olmayan bilgi aktarımında bulunmaları gerekmektedir. ��letmelerin ilgili tarafları, 

i�letmelerin kendi çıkarlarına ne kadar hizmet ettiklerini izleme ihtiyacı 

duymaktadırlar. ��letmenin periyodik finansal tabloları, i�letmenin zenginle�mesi ve 

kârlılı�ı hakkında, temel bilgileri kendinden beklentisi olanlara sunar, bu temel 

bilgilerle i�letmelerin geçmi�teki performansları hakkında fikir sahibi olunaca�ı gibi, 

gelecek performansları hakkında da öngörü kazanılabilecektir.  

Tez çalı�masında, kredi analizinde kar�ıla�ılan manipülatif finansal bilginin  banka 

personelinin algısı üzerindeki etkisi yapılan anket çalı�masıyla tespit edilmi�tir. Bu 

çalı�ma ile finansal bilgi manipülasyonlarına kar�ı alınabilecek önlemlerle banka risk 

yönetimine katkı sa�lanması amaçlanmaktadır.    
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Çalı�manın Önemi 

Muhasebe sisteminin üretti�i ve ilgili taraflara sunulan finansal bilgiler, belirli çıkar 

çevreleri tarafından i�letmelerin gerçek faaliyet durumlarına aykırı olarak de�i�tirilerek 

manipüle edilebilmektedir. ��letmeler muhasebedeki esnekliklerden yararlanarak 

finansal durumlarını oldu�undan daha farklı gösterebilmekte, yaratıcı muhasebe 

yöntemlerini kullanarak muhasebe esnekli�ini kendi çıkarları do�rultusunda 

kullanabilmektedirler.  

Muhasebe manipülasyonları, finansal analiz ve kredi tahsis çalı�malarını da olumsuz 

yönde etkilemektedir. Manipülasyonlar, özellikle kredi talebinde bulunan ticari 

mü�terilerin finansal analiz çalı�malarını olumsuz etkiledi�inden, bankalar finansal 

bilgi dezenformasyonuna1 kar�ı kendi sistemleri içinde önlemler almaktadırlar. Bu 

önlemlerin en önemlisi finansal analiz sürecinin en önemli a�amasını olu�turan ve 

düzeltme i�lemleri olarak da bilinen çalı�malardır. Bankalar risk yönetim kurumları 

olmalarının sonucu olarak kurulu� yapıları gere�i finansal sistem içinde birçok bilgiye 

ula�abilmektedirler. Bankaların finansal analiz çalı�malarında, i�letmelerin bankalara 

sundukları finansal ve finansal olmayan bilgileri kar�ıla�tırma ve manipülatif bilgiyi 

tespit ederek gerekli düzeltme i�lemlerini yapma imkânları bulunmaktadır.  

Bu i�lemler sayesinde bankalar, muhasebe bilgilerini manipüle ederek yaratıcı 

muhasebe uygulamalarını kendi lehlerine kullanan tarafların yanlı� bilgilendirmelerine 

minimum düzeyde maruz kalarak, do�ru bilgilerle de�erlendirme yapma imkânına 

ula�maktadırlar. Banka bilançolarının aktiflerinin a�ırlıklı kısmını olu�turan ve 

bankaların risk düzeyleri ile risk  geli�imlerini büyük ölçüde etkileyen kredilerin, 

portföy kalitesinin izlenmesinde ve bu portföyün yönetiminde muhasebe bilgisinden 

yararlanıldı�ından, muhasebe bilgi sisteminin geli�mesiyle, bankaların risk 

yönetimindeki etkinli�i daha da artacak ve muhasebe sisteminin üretti�i güvenilir 

finansal bilgilerle bankacılık sektörü risk yönetiminde daha güçlü olabilecektir. 

                                                 
1 Sosyal alanda bireyleri, toplumları ve kurumları yönlendirmek amacıyla, yanlı� bilgi ve haber vermek için 
kullanılan en önemli araçlardan biridir. Yanlı� bilgi üretme ve yayma yoluyla yapılabilece�i gibi mevcut bir bilgiyi 
kötü maksatla kullanma ve çarpıtarak verme yöntemi de uygulanabilir.
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Çalı�manın Yöntemi 

Bankalar, son yıllarda risk yönetimi konusunda önemli bir yapılanma içinde 

bulunmaktadır. Dünya’da ya�anan krizlerin ba� sorumlusu olarak görülen bankalar, 

yetkili otoritelerin kural ve sınırlandırmalarıyla disiplin altına alınmı� olsalar da, 

finansal hareketlili�in merkezinde bulunmalarından dolayı devamlı olarak risk 

faktörlerinin etkisinde kalmaktadırlar. Bu nedenle bankalarda risk yönetimi ve denetim 

sistemlerinin geli�tirilmesine ve iyile�tirilmesine büyük önem verilmektedir. 

Bankaların risk yönetimi ve denetiminin etkinli�ini arttıracak unsurlardan en önemlisi, 

muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygun, özellikle uluslararası muhasebe 

standartlarına yakınsanan muhasebe uygulamalarının, do�ru, tarafsız, kar�ıla�tırılabilir, 

güvenilir, tutarlı, açıklanabilirlik ilkeler do�rultusunda olu�turulması ve aynı ilkelerle 

de sunulmasıdır.  

Muhasebe sisteminin sundu�u bilgilerin bankalar tarafından ne derece etkili kullanılıp 

kullanılamayaca�ı banka çalı�anlarının manipülatif finansal bilgiye olan tepkisi ile 

ölçülebilmektedir. Manipülatif bilgiye kar�ı banka çalı�anlarının farkındalı�ının 

yüksek olması, bankaların bu bilgilere kar�ı etkin mücadelesini arttırmakta ve risk 

yönetim etkinli�ine olumlu katkı yapmaktadır.  

Bu amaçla bir bankanın kredi kararında etkili personeline anket çalı�ması yapılmı�tır. 

Anket sorularının katılımcılar üzerindeki etkisinin ve sorulardaki hataların tespiti 

amacıyla nihai anket çalı�masından 2 ay önce pilot uygulama yapılarak ilk etapta 30 

çalı�ana anket soruları yöneltilmi� olup, pilot uygulama ile anket sorularına son �ekli 

verilmi�tir.   

Son �ekli verilen anket soruları ile bir bankanın 209 çalı�anı üzerinde, manipülatif 

bilgiye kar�ı olu�an farkındalı�ın ölçümü sa�lanmı�tır. �htiyaç duyulan verilerin büyük 

ço�unlu�u bire bir görü�me yoluyla elde edilmi� olup, çalı�ma ortamının yo�unlu�u 

nedeniyle görü�me yoluyla tamamlanamayan anketler ise çalı�anlara e-posta yoluyla 

da�ıtılmı�tır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences for Windows, Release, ver. 17.0) programından yararlanılmı�tır. 

Anket formunda katılımcıların, cinsiyeti, ya� aralı�ı, ünvanı, görev aldı�ı pozisyon, 

çalı�tı�ı il, bankacılık sektöründeki tecrübeyi içeren demografik bir ön bölüm 
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bulunmakta olup, demografik bilgiler, tanımlayıcı istatistiksel analiz yöntemiyle ve 

grafiklerle desteklenerek incelenmi�tir.  

Anket sorularının güvenilirli�inin ölçümü amacıyla güvenilirlik analizi, normal 

da�ılım gösteren iki grup arasındaki anlamlı farklılıkları ölçmek amacıyla t-testi ve 

ikiden çok grup arasındaki anlamlı farklılıkları ölçmek amacıyla ANOVA analizi 

yapılmı�tır. 

Muhasebe verilerindeki finansal bilgi manipülasyonlarının bankalardaki olumsuz 

etkilerini önlemeye ve risk yönetiminde etkinli�i arttırmayı  amaçlayan bu çalı�ma dört 

bölümden olu�maktadır; 

Çalı�manın birinci bölümünde risk kavramı, bankacılıkta risk yönetimi, bankaların 

kar�ıla�tı�ı riskler, risk ölçüm ve izleme araçları ile Basel sürecindeki geli�meler 

açıklanacaktır. 

Çalı�manın ikinci bölümünde kredi ve kredi risk yönetimi açıklanacak olup, risk 

kaynakları do�rultusunda bankaların ticari kredi risk haritası belirlenecektir. Ticari 

kredi risk haritasından yararlanılarak kredi risk olu�umuna etki eden risk unsurları 

belirlenecektir. 

Üçüncü bölümde banka risk haritasını en fazla tehdit eden muhasebe kökenli risk 

kaynaklarının amacı, çe�itleri ve önemine de�inilerek, finansal bilgi manipülasyonu ve 

teknikleri açıklanacaktır. 

Çalı�manın dördüncü bölümünde ise, bankalarda muhasebe bilgisinden yararlanılarak 

kredibilite ve tahsis çalı�ması yapan kredi analistleri ile kredi tahsis birimlerinde 

çalı�anların katılaca�ı bir anket çalı�ması yapılacaktır. Anket formunda 5’li likert 

ölçe�i kullanılarak hazırlanacak sorularla, muhasebe kökenli risklerin tespitine yönelik 

finansal analistlerden, kredi tahsis ve pazarlama birimlerinde çalı�anlardan gelen 

cevaplar SPSS programı ile de�erlendirilecektir. Ayrıca, bankalarda kredi risk 

yönetiminde, muhasebenin etkinli�inin arttırılmasına ve muhasebe kökenli risk 

kaynaklarının minimize edilmesine yönelik çözüm önerileri yapılan anket çalı�masıyla 

birlikte de�erlendirilecektir. 
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BÖLÜM 1: BANKACILIK S�STEM� VE R�SK YÖNET�M�

Bu bölümde finansal sistemde bankacılı�ın yeri, Dünya’da ve Türkiye’deki bankacılık 

düzenlemeleri, son yıllarda bankacılık risk yönetimine yön veren “Basel” süreci ve risk 

yönetimi açıklanacaktır. Ayrıca, bankaların kar�ıla�tı�ı risk çe�itleri ve risk yönetimi 

üzerinde durularak, bankacılı�ın ba�arısında risk yönetiminin önemi irdelenecektir. 

1.1. Finansal Sistemde Bankacılık ve Uluslararası Düzenlemeler 

Finansal sistem, piyasaların ve kurumların bir araya geldi�i, finansal araçların alım-

satım yöntemlerinin ve finansal hizmet sunumunun kurallarının belirlendi�i bir 

yapıdır. Sistem içinde fon arz eden ve fon talep eden birimleri bir araya getirme 

te�ebbüsünde bulunan kurumlar da “finansal aracı” olarak tanımlanmaktadır (Hudson 

ve di�., 2000:86). Finansal aracılar vade, miktar ve risk e�le�mesine göre sistem 

içerisinde taraflar arasında dolaylı finansmanı sa�lamaktadır. Ba�ta bankalar olmak 

üzere finansal piyasalarda faaliyet gösteren tüm aracılar dolaylı finansman 

faaliyetlerini; i�lem maliyetlerini dü�ürme, riskin payla�ımı ve asimetrik bilginin1

azaltılması gibi üç temel i�levi de beraberinde yerine getirmektedir (Mishkin, 2004:29-

34). Finansal sistem tasarruf birikimi, servet olu�umu, likidite, kredilendirme, ödeme, 

piyasa risklerinden korunma ve makro ekonomik politikalara aracılık gibi temel 

fonksiyonlara sahiptir. Temel görevi; ödünç verilebilir fonları mal ve hizmet satın 

alanlara, yeni araç ve tesislere yatırım yapan ki�ilere ve firmalara aktarmaktır. Bu 

çerçevede sistem görevini yaparken iki temel unsuru gözetmektedir (Rose, 2003:2-3) 

1. Bilgi üretmek ve sermaye da�ıtmak, 

2. Risklerin optimal da�ılımını sa�lamak. 

Asimetrik bilgiye ve bu bilgiler do�rultusunda olu�an risklere en fazla maruz kalan 

kurumlardan biri olan bankalar, bu bilgileri anla�ılabilir kılmak, de�erlendirilebilir 

duruma getirmek ve asimetrik bilgiden kaynaklanan riske yönetilebilir boyut 

kazandırmak amacıyla risk yönetim sistemlerini geli�tirmek zorundadırlar. Ancak 

asimetrik bilginin yo�unlu�unun arttı�ı günümüz ko�ullarında, risklerin optimal 

da�ılımında ve yönetiminde de büyük zorluklarla kar�ıla�ılmakta olup, asimetrik bilgi 

                                                 
1 Bir ekonomik ili�ki içerisindeki taraflardan birinin sahip oldu�u, di�erinin olmadı�ı bilgidir. Ters seçim, ahlaki 
tehlike, temsilcilik sorunu gibi sorunlara yol açar. Piyasada, taraflardan birinin di�erine oranla daha az bilgiye sahip 
olması durumudur. 
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kaynaklı olumsuzluklarla mücadelede risk yönetim sistemlerini devreye sokarak 

mücadele etme zorunlulu�u do�maktadır.  

1.1.1. Bankacılı�ın Ekonomideki Yeri 

Risklerin da�ılımında ve yönetiminde en önemli rolü oynayan kurumların ba�ında 

ku�kusuz bankalar gelmektedir. Bankalar, faaliyet gösterdikleri para ve sermaye 

piyasalarında çok çe�itli risklere maruz kalmakta, özellikle asimetrik bilginin olumsuz 

etkisi de dikkate alındı�ında, maruz kalınan risklerle mücadelede daha etkin yol ve 

yöntemler geli�tirmek zorundadır.   

Bankacılı�ın son dönemlerdeki geli�imi ile birlikte bir çok ürün ve hizmette de 

yenilikler meydana gelmi�, bankaların risk algıları da bununla birlikte evrim 

geçirmi�tir. Bankaların bu geli�imini Aktan a�a�ıdaki gibi özetlemektedir; 

“Finansal sistemin en önemli kurumları olan bankalar, faaliyet gösterdikleri 
sektörde, son otuz yılda hızlı bir de�i�im ve geli�ime u�ramı�, iktisadi ve 
finansal çevredeki yapısal de�i�imler finansal sistemleri ve do�al olarak 
beraberinde bankacılık sistemlerini çok çe�itli risklere maruz bırakmı�tır. Bu 
süreçte, küreselle�me (globalization), finansal bütünle�me (financial 
integration) ve liberalle�me (liberalization), finansal yenilik (financial 
innovation), deregülasyon (deregulation) ve kısa vadeli sermaye akımları 
(short term capital flows-hot money) kavramları ülkelerin gündemlerine 
girmeye ba�lamı�tır. Bu a�amada bankaların sundukları finansal ürün ve 
hizmetlerin çe�itlenmesi ve bilgi i�lem teknolojilerindeki geli�meler sonucu, 
bankaların faaliyetleri ve yönetim politikalarında da önemli de�i�imler 
meydana getirmi�tir” (Aktan, 2007: 46). 

Bankacılık sektörü ve bankalar, ekonomik yapı ve ili�kiler sistemi içinde finansal 

aracılık fonksiyonu gören en önemli kurumlardır. Di�er bir ifadeyle (Bankacılar 

Dergisi, 2008:4); bankalar fon fazlası olan birimlerden fonları toplayıp bunları fon 

ihtiyacı olan birimlere etkinlik, verimlilik ve alternatif maliyet prensipleri çerçevesinde 

aktarma görevi, yetkisi ve sorumlulu�u olan ekonominin en kritik kurumlarıdır  

Bankalar, para, kredi ve sermaye konularına giren her çe�it i�lemleri yapan ve 

düzenleyen, özel ve kamusal ki�ilerle i�letmelerin bu alandaki her türlü 

gereksinimlerini kar�ılama faaliyetlerini temel u�ra� konusu seçen ekonomik birimdir 

(Takan, 2002:2). Bankalar bu i�levlerini piyasaya verdi�i güven fonksiyonuyla yerine 

getirmektedir. Bankalar, fonlarını teslim eden ve bu fonları kullandıran taraflar 

arasındaki fon aktarım fonksiyonunu gerçekle�tirmektedir.  
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Bankalar tüm ekonomilerde kamu otoritesinin denetim ve gözetimi altındadır. 

Kredilerin geri dönmemesi veya mali plasmanlarından verim elde edememesi ya da 

bunların büyük ölçüde de�erini yitirmesi sonucunda bir bankanın yükümlülüklerini 

yerine getirememesi sistemdeki di�er bankaları ve kurumları da etkiledi�inden  kamu 

otoriteleri banka batıklarına meydan vermemek için bankaların finansal durumlarını  

sürekli gözetim altında tutmaktadırlar (Talu, 2001:2).  

1.1.2. Banka ��lemleri ve Bankacılık ��lemlerinin �effaflı�ı  

Bankaların faaliyet konuları, faaliyet gösterilen ülkenin ekonomik geli�mi�lik düzeyine 

ve uluslararası ili�kilerin geni�li�ine ba�lı olarak farklılık gösterebilir. Farklı 

nitelikteki bankacılık i�lemlerini de�i�ik kıstaslara göre farklı biçimlerde 

bölümlendirmek mümkündür. Yapılacak bölümlendirmeye kesin sınırlar konulmadan 

banka i�lemlerini muhasebe ile olan ili�kileri açısından esas itibariyle; 

• Kaynak sa�lama i�lemleri, 

• Kredi i�lemleri,  

• Mali i�lemler, 

• Hizmet i�lemleri, 

�eklinde dört grupta toplamak mümkündür. Belirtilen i�lemler a�a�ıda açıklanmaktadır 

(Sevilengül, 1997: 1-2).  

• Kaynak Sa�lama  ��lemleri (Fon Sa�lama Fonksiyonu): Bankalar, özkaynak ve 
yabancı kaynaklar olmak üzere fon sa�lama fonksiyonunu yerine getirir. 
Özkaynakları kendi bünyelerinden, yabancı kaynakları ise üçüncü sahıslardan 
borçlanarak sa�lamaktadırlar. Bankalar yabancı kaynakları, mevduat toplamak 
suretiyle, Merkez Bankası kredilerinden faydalanarak, borçlanma senetleri 
çıkararak sa�layabilirler. 

• Kredi ��lemleri (Fon Kullanma Fonksiyonu): Bankalar fonları sa�larken belirli 
bir maliyetle elde etmektedirler. Yani verilen faizleri, komisyonları ve di�er 
giderleri kar�ılayabilmek amacıyla bu fonları kullanmalarına fon kullanma 
fonksiyonu veya kredi i�lemleri adı verilir. Bu kredi i�lemleri de nakdi ve gayri 
nakdi kredi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

• Mali ��lemler (Kaydi Para Meydana Getirme Fonksiyonu): Bankalar, nakdi para 
olmadan hesapları borç veya alacak kaydı ile muhasebele�tirerek kaydi para 
yaratarak, mali sistemin büyük bir fonksiyonunu yerine getirmektedir. 

• Hizmet ��lemleri: Bankalar, faaliyetlerini belirlenmi� örgütsel yapıları içerisinde 
belirlenen, kanunlar ve mevzuatlar çerçevesindeki görev tanımları do�rultusunda 
yerine getirmektedir. Bu açıdan de�erlendirildi�inde bankalar bir finansal hizmet 
kurumudur. Bankalar hizmetlerini belirli sistemler dahilinde belirlenmi� kurallar 
do�rultusunda yerine getirmekte ve bu i�lemleri yetkili otoritelerce 
denetlenmektedir. 
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Sa�lıklı bir para piyasası için  ba�ta bankalar olmak üzere piyasada faaliyet gösteren 

kurumların faaliyetlerinin �effaf olması gerekmektedir. �effaflı�ın iki ko�ulu 

bulunmaktadır: 

1. Bilgilerin kamuya düzenli olarak açıklanması,  

2. Açıklanan bilgilerin do�rulu�u ve güvenilirli�i. 

Bankalar düzenli olarak ba�ımsız denetimden geçmi� yıllık ve dönemsel bilanço ve 

gelir tablolarını dipnotları ve açıklayıcı ekleri ile birlikte kamuya açıklamaktadırlar. 

�effaflık ancak açıklanan bilgilerin bankanın gerçek durumunu yansıtması durumunda 

sa�lanabilir. Bunun için bankaların finansal bilgilerinin a�a�ıdaki be� faktör göz 

önünde bulundurarak sunulması gerekmektedir (Talu, 2001:4): 

• Zamanlama: Açıklamanın zamanında ve uygun bir biçimde yapılması gerekir.  

Bankaların finansal durumunu yansıtacak bilgiler karar alıcıların hizmetine 

gerekli oldukları zamanda sunulmalıdır. 

• Bütünlük: Bilgiler anla�ılabilir sistematik  bir  düzende sunulmalıdır.  Finansal  

tablolar bilanço içi ve dı�ı tüm gerekli bilgileri kapsamalı, varlıkların ve 

borçların de�erlerindeki artı� ve azalı�ları saptamalı, gelir ve harcamaları 

göstermelidir. Finansal tablo dipnotlarında bilanço dı�ı yükümlülükler ve çe�itli 

gerçekle�mesi muhtemel riskler hakkında yeterli bilgi verilmelidir.  

• Tutarlılık: Muhasebe politikaları ve yöntemleri hakkında bilgi verilmeli ve    

zorunlu durumlar dı�ında de�i�tirilmemelidir. Muhasebe politikalarında yapılan 

de�i�iklikler, de�i�ikli�in neden oldu�u de�erleme farkı ile birlikte  

açıklanmalıdır. 

• Denetim Süreci: Bankalar hata ve hileye yer bırakmayan kendi iç denetim 

sistemlerini olu�turmalı ve yılda en az bir kez finansal tablolarını ba�ımsız  

denetçilere denetlettirmelidirler. 

• Risk Yönetimi: Banka yönetimi kar�ı kar�ıya bulunulan riskleri belirlemeli ve 

bu risklerden korunmak için kullandı�ı yöntemler hakkında kamuoyuna bilgi 

vermelidir. 
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1.1.3. Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması  

Finansal sektörün büyümesi ve sa�lıklı olarak çalı�masında ekonomik istikrar, tasarruf 

düzeyinin artırılması ve finansal sektörün etkin denetimi yanında, düzenlemelerin 

istikrarlı, birbirleriyle uyumlu, ekonomik realiteye ve uluslararası standartlara uygun 

olması çok önemlidir (Özince, 2007:9). Ancak söz konusu düzenlemelerin hayata 

geçirilmesi Özince tarafından a�a�ıda belirtilen problemlerin a�ılması ile 

sa�lanabilece�i açıktır; 

“Süreci olumsuz etkileyen faktörlerin ba�ında finansal i�lemler ve kaynaklar 
üzerindeki yükler, piyasa ekonomisinin i�leyi�ine ve bankaların risk 
yönetiminin etkinlikle yapılmasını destekleyen ürünlerin eksikli�i ve kuralların 
belirsiz olması, yurtdı�ındaki kurulu�lar kar�ısında Türkiye’de yerle�ik 
kurulu�lar aleyhine haksız rekabete neden olan düzenlemeler, banka dı�ı 
kesimlere ili�kin reform sürecinin çok yava� i�lemesi, kayıt dı�ı faaliyet 
hacminin büyük olması gelmektedir. Bu olumsuzluklar finansal kaynakların 
büyümesini sınırlamakta, riskin yönetimini zorla�tırmaktadır” (Özince, 
2007:9). 

Türkiye’de finansal sistemin ve bankacılık sektörünün geli�imini de içeren 1 Temmuz 

2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2007-2013 yıllarını kapsayan 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda (Resmi Gazete, 2006:23), özellikle 2001 yılı 

krizinden sonraki geli�melerle birlikte yasal ve idari düzenleme ve tedbirlerle sistemin 

son dönemlerdeki durumu belirtilmi�tir. Söz konusu kalkınma planında belirtilen 

düzenleme ve tedbirler a�a�ıda ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. 

1. 2001 krizi sonrasında, mali sektör, yapısal zafiyetlerinden kaynaklanan 
risklerin gerçekle�mesi sonucunda önemli ölçüde küçülmü� ve kamu maliyesi 
üzerine ciddi bir yük getirmi�tir. 

2. Kriz sonrasında uygulamaya konulan ve bankacılık sektörünü yeniden 
yapılandırmayı amaçlayan program ile sektörün kırılganlı�ının giderilmesine 
yönelik önemli geli�me sa�lanmı�tır. Bu kapsamda kamu bankaları finansal ve 
operasyonel açıdan yeniden yapılandırılmı�, sorunlu bankalar TMSF bünyesine 
alınarak mali sistemden ayıklanmı�, özel bankalar daha sa�lıklı bir yapıya 
kavu�turulmu� ve sektörün denetim ve gözetim çerçevesi güçlendirilmi�tir. 

3. Kamu bankalarının finansal yeniden yapılandırılması çerçevesinde bu 
bankalara görev zararları ve sermaye deste�i için toplam 21,9 milyar dolar 
kaynak aktarılırken; operasyonel yeniden yapılandırma çerçevesinde �ube ve 
personel sayıları rasyonel seviyelere dü�ürülmü�tür. TMSF bünyesindeki 
bankaların kaynak finansmanı sorunlarının çözülmesi amacıyla Hazine 
tarafından 17,3 milyar dolar kaynak sa�lanmı�, özel bankaların sermaye 
yapısının güçlendirilmesi amacıyla ortakları tarafından 2,7 milyar dolar 
sermaye konulmu�tur. 
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4. 2001 krizi nedeniyle ödeme güçlü�ü ya�ayan reel sektör �irketlerinin 
faaliyetlerini devam ettirebilmelerine yardımcı olmayı ve bankacılık 
sektörünün sorunlu kredilerini çözüme kavu�turmayı amaçlayan �stanbul 
Yakla�ımı 2002 yılında uygulamaya konulmu�tur. 2005 yılı Haziran ayında 
sona eren söz konusu yakla�ım çerçevesinde 322 firmanın 6 milyar dolar 
tutarındaki borcu yeniden yapılandırılmı�tır. 

5. Bu geli�meler sonucunda, sektörün döviz açık pozisyonu ve takipteki kredileri 
azalmı�, sermaye yapısı güçlenmi�; makroekonomik iyile�meyle birlikte 
kârlılık oranları ve kredilerin toplam aktifler içindeki payı yükselmi�tir. 

6. Bankacılık sektörünün daha etkin ve rekabetçi bir yapıda çalı�masını sa�layan 
reformlardan birisi de 2004 Temmuz ayından itibaren mevduata verilen 
garantinin 50.000 YTL ile sınırlandırılması ve tasarruf mevduatı sigorta 
priminin mevduatın sigortalı kısmı üzerinden ve risk bazlı olarak alınması 
uygulamasının ba�latılması olmu�tur. 

7. AB mevzuatıyla uyumlu olarak hazırlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 2005 
yılında yürürlü�e girmi�tir. Bu yasayla, düzenleme ve denetim çerçevesinin 
daha da etkinle�tirilmesi, finansal sektörde ortaya çıkan konsolidasyon 
e�ilimine paralel olarak düzenleme ve denetleme a�amalarının konsolide bazda 
yürütülmesi, finansal �irketler ile düzenleme ve denetleme otoritesinde 
kurumsal yöneti�imin iyile�tirilmesi sa�lanmı�tır. Ayrıca, banka dı�ı kredi 
kurulu�larının düzenleme ve denetimi Hazine Müste�arlı�ından Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) devredilmi�tir. 

8. Türkiye’nin sermaye piyasalarında son dönemde yapılan düzenlemelerle AB 
müktesebatına uyum yönünde önemli mesafe kaydedilmi�tir. Yatırımcıları 
Koruma Fonu ve menkul kıymetlerde kaydi sisteme geçi� gibi yatırımcı 
güveninin tesisine yönelik adımlar atılmı�tır. Vadeli ��lem ve Opsiyon 
Borsası’nın kurulmasıyla risk yönetimi imkanı geli�tirilmi�, �effafla�ma ve 
kurumsal yöneti�imin geli�tirilmesi ba�lamında hisse senetleri borsada i�lem 
gören �irketler, aracı kurumlar ve portföy yönetim �irketleri için uluslararası 
finansal raporlama standartlarının uygulanması sa�lanmı�tır.  

Bankacılık sisteminde yeniden yapılandırmanın temel unsurlarından birisi de 

düzenleme ve denetim sisteminin iyile�tirilmesi, risk alma ve yönetme sürecinin ve 

yönteminin de�i�mesi ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi yönünde yasal ve 

kurumsal düzenlemelerin yapılması olmu�tur. Bankacılık sisteminde reformun amacı 

sistemdeki tüm bankaların uluslararası kabul görmü� standartlara göre yeniden 

yapılandırılması, faaliyetlerinin etkin olarak denetlenmesi, bilançolarının 

güçlendirilerek yatırımcılara �effaf hale getirilmesi olmu�tur. 1999 yılında ba�latılan 

reformlarda ba�ımsız banka gözetim ve denetim sisteminin olu�turulması esas 

alınmı�tır. 2000 yılında faaliyete ba�layan BDDK tarafından yapılan düzenlemeler ile 

bankacılık mevzuatı uluslararası düzenlemelere, tavsiyelere ve özellikle AB 
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direktiflerine önemli ölçüde yakla�tırılmı�tır. Banka bilançolarında �effaflı�ın 

artırılması, uluslararası muhasebe standartlarına uyum, banka mali bünyelerinin 

güçlendirilmesinin yanı sıra risk tanımı ve yönetim yapısında da uluslararası 

uygulamalar dikkate alınarak düzenlemeler yapılmı�tır (DPT, 2007:6). Bankaların risk 

algılarını geli�tiren ve risk yönetimindeki etkinliklerini arttıran ba�lıca düzenlemeler 

a�a�ıda belirtilmi�tir.  

• Yapılan kapsamlı düzenlemeler çerçevesinde; kredi sınırları ve standart 

oranların hesaplanmasında kullanılmak üzere AB düzenlemelerindeki 

özkaynak tanımına paralel olarak konsolide özkaynak tanımı yapılmı� ve 

sistemde yeknesak bir tanımın finansal tabloların hazırlanmasında esas 

alınması sa�lanmı�tır. 

• Bankaların kullandırdıkları kredilerde risk yo�unla�malarının önlenmesi için 

bir gruba kullandırılacak kredilerin hesabında do�rudan ve dolaylı kredilerin 

birlikte dikkate alınması yönünde yapılan düzenlemelerle banka kaynaklarının 

belirli gruplar üzerinde yo�unla�masının engellenmesi amaçlanmı�tır. 

• Bankaların risk algılama ve yönetim esaslarını uluslararası geli�meler ve yeni 

uygulamalar paralelinde tanımlayan iç denetim ve risk yönetim sistemleri 

hakkında düzenlemeler yapılmı�, bankaların risk odaklı gözetim ve denetim 

hedefine paralel olarak konsolide bazda denetim ve gözetim esası getirilmi�tir. 

• Bankalar 2001 yılı sonu itibarıyla finansal tablolarını enflasyon muhasebesine 

göre hazırlamaya ba�lamı�lardır. (Enflasyon düzeyinin gerilemesi sonucu 

enflasyon muhasebesi uygulamasına 2005 yılı ba�ından itibaren son 

verilmi�tir.) 

• Ayrıca, bankaların yabancı para pozisyon risklerinin etkin olarak takibi için 

yabancı para pozisyonlarının da konsolide esasa göre hesaplanması 

yükümlülü�ü getirilmi�tir. 

• Kar�ılıklar için yapılan yeni düzenleme ile kredi alacaklarının geri dönebilirlik 

ve teminat özelliklerine göre be� ayrı kategoride sınıflandırılması esası 

getirilmi�tir.  
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1.1.4. Bankacılık Sektöründeki Krizler ve Türkiye’deki Etkileri 

Küresel ekonomi 1980’li yıllarda deregülasyon1 sürecine, 1990’lı yıllarda ise makro 

ölçekli birçok finansal krize maruz kalmı�tır. Bilgi ve ileti�im teknolojilerinde 

meydana gelen ola�anüstü hızlı yenilikler, küresel sermayenin bir ülkeden di�erine 

kolayca akmasını sa�lamı� ve bunun sonucunda sermaye getirinin en yüksek oldu�u 

piyasalara do�ru yönelmi�tir. Ancak, yüksek getiri aynı zamanda yüksek risk anlamına 

gelebildi�inden, ya�anan finansal krizlerle ortaya çıkan büyük tutarlı kayıplar, zaman 

zaman sermayenin getiriyle orantılı olmayan riskli alanlara kaydı�ına dair bir gösterge 

olarak de�erlendirilmektedir. (Yayla ve Kaya, 2005:1).  

2008 yılında ABD’de ba�layan mortgage krizi sonrasında ABD’nin en büyük mevduat 

bankaları ve finansal kurulu�ları (Örne�in, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Fannie 

Mae ve Freddie Mac, Washington Mutual) ya ABD hükümeti tarafından el konulmak 

zorunda kalınmı� veya di�er banka ya da finansal kurulu�lara de�erlerinin çok altında 

satılmı�lardır. Bu durum ba�ta yatırımcıları ve ABD ekonomisini daha sonra da tüm 

dünyayı olumsuz yönde etkilemi� ayrıca finansal bilgiye olan güvenin bir kez daha 

zedelenmesine neden olmu�tur (Çıtak, 2009:83). 

Mishkin (1997:75)’in finansal ve onun alt kümesi olan bankacılık krizlerinin son 

yıllarda dünya genelinde bir olgu haline geldi�ini vurguladı�ı çalı�masında, finansal 

krizlere katkıda bulunan dört faktörün; 

• Faiz oranlarında yükseli�, 

• Banka bilânçolarının bozulması (deterioration), 

• Hisse senedi piyasasında çökü� ve 

• Belirsizli�in artması oldu�unu tespit etmi�tir. 

                                                 
1 Belirli bir i� alanı ya da kesimde devlet denetimi ve kısıtlamalarının kısmen ya da tamamen kaldırılması durumu. 
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�ekil 1.1: Finansal �stikrarsızlı�a Neden Olan Faktörler ve Etkileri 

Kaynak: (Mishkin 1997:75) 

Bu faktörlerin olu�masına, finansal sistemlerde asimetrik bilgiden (bilgi edinmedeki 

e�itsizlik-asymmetric information) kaynaklanan, ters (yanlı�) seçim (adverse selection) 

ve ahlaki tehlike (moral hazard) sorunları neden olmaktadır. Bu durum ise, 

yatırımların ve ekonomik faaliyetlerin daralması ve banka paniklerinin ya�anması 

sonucunu do�urmaktadır (Aktan, 2007:58). 

Faiz Oranı 
Artı�ı 

Ters Seçim ve Ahlâki Riziko 
Sorunları Kötüle�ir 

Bankacılık 
Krizi

Döviz Krizi 

Banka 
Bilanço 

Bozulması 

Hisse 
Senedi 

Piyasasında
Dü�ü�

Belirsizli�in 
Artı�ı 

Ters Seçim ve Ahlali Riziko 
Sorunları Kötüle�ir 

Ters Seçim ve Ahlali Riziko 
Sorunları Kötüle�ir 

Ekonomik Faaliyetlerde Daralma 

Ekonomik Faaliyetlerde Daralma 
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Bir finansal sözle�menin taraflarından birinin di�erinden daha az bilgiye sahip olması 

olarak tanımlanabilecek olan asimetrik bilgi, finansal sistemin etkin bir biçimde 

i�leyebilmesinin önündeki en hayati engellerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Ters 

seçim, bankaların, yüksek faiz ödemeye razı olsalar bile, kredi talep eden ço�u 

mü�teriyi geri çevirmelerine neden olan bir kredi tayınlaması (credit rationing) 

uygulamalarına ya da agresif bir kredi politikası izleyerek yüksek risk ta�ımalarına 

sebep olmaktadır (Aktan, 2007:59). 

Faizlerin yüksek oldu�u dönemlerde dü�ük riskli kredi mü�terileri kredi kullanmak 

istememekte, a�ırlıklı olarak yüksek riskli mü�teriler kredi talebinde bulunmaktadırlar. 

Yüksek riskli mü�teriye kredi verilme olasılı�ının arttı�ı bu dönemlerde ise bankalar 

kredi mü�terilerinin finansal ve finansal olmayan manipülatif bilgileri nedeniyle tahsis 

ettikleri krediler nedeniyle  ba�ta kredi riski olmak üzere, likidite, operasyon, piyasa, 

taahhüt vb. birçok risk faktörleriyle  kar�ı kar�ıya kalmaktadırlar. 

Goldstein ve Turner (1999), finansal krizlere katkıda bulunan; faiz oranlarında 

yükseli�, banka bilânçolarının bozulması (deterioration), hisse senedi piyasasında 

çökü� ve belirsizli�in artmasından kaynaklı dört temel faktörün ortaya çıkı� biçim ve 

nedenlerinde farklılıklar olsa da, hem geli�mi� hem de geli�mekte olan ekonomiler için 

geçerli oldu�una, ancak bu temel etmenlerin finansal istikrarsızlı�ın yayılması 

konusunda söz konusu ekonomilerde farklı yayılma mekanizmaları harekete geçiren 

kurumsal farklılıklara sahip oldukları hususuna dikkat çekmektedir.  

Geli�mekte olan ülkelerde ya�anan bankacılık krizleri üzerine yapılan çalı�malarda 

krizlere neden olan içsel ve dı�sal sekiz katalizör tanımlanmı�tır (Aktan, 2007:61). 

1. Makro ekonomik oynaklık, 

2. Kredilendirmede hızlı yükseli�, finansal varlık fiyatlarında çökü� ve sermaye 

akımlarındaki dalgalanmalar” (1980’lerin ba�ında �ili krizi), 

3. Banka yükümlülüklerinin “vade veya döviz uyumsuzlukları” ile artı�ı, 

4. Az tecrübeli olunan ya da hiç tecrübe bulunmayan faaliyet bölgelerinde a�ırı 

risk almaya olanak tanıyan “finansal liberalle�me” ye yetersiz hazırlanma 

(1980’lerin sonu 1990’ların ba�ında �skandinav ülkelerinde ya�anan krizler),

5. A�ırı hükümet müdahalesi ve ili�kili kredilendirmelerde (connected lending) 

denetimin zayıflı�ı (1990’ların sonlarında Endonezya ve Kore krizleri),
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6. Muhasebe, kamuya açıklama ve yasal çerçevede zayıflık (1997-1998 Asya 

krizi), 

7. Banka sahipleri, yöneticiler, mevduat sahipleri ve denetciler adına “bozucu 

dürtüler“ (1990’larda ço�unlu�u Merkez ve Batı Avrupa’da ya�anan krizler), 

8. Büyük ölçüde oynaklı�a açık, “döviz kuru sistemleri (regimes).” 

Yukarıda belirtilen katalözörlerin büyük ço�unlu�u Türkiye’nin liberal ekonomik 

sisteme geçi� sürecinde ya�adı�ı ekonomik krizlerin nedenlerini olu�turmaktadır. 

Özellikle son yıllardaki teknolojik geli�melerle birlikte riskli ürün çe�itlili�inin 

artması, finansal sistemdeki tarafların e�it bilgiye sahip olmaması, bankacılık 

sisteminin yeterli yasal ve idari denetimine geçirilmesindeki gecikmeler, yasal 

otoritelerin geç müdahaleleri, do�ru, �effaf, tarafsız finansal bilgiye ula�madaki 

zaafiyetler nedeniyle Türkiye özellikle 2001 krizi ile birlikte finansal denetim ve 

yönetimde radikal uygulamalarla kar�ıla�mı�tır.   

2001 Türkiye Krizi, “II. Nesil Model”ler ba�lamında açıklanabilen bir kriz olmasının 

yanında özgün özellikler de ta�ımaktadır. 1994 krizinden bu yana, Türkiye’de banka 

mevduatı devlet garantisi altındadır. 2000 Kasım krizinden sonra, IMF’nun iste�iyle, 

Türkiye bankaların dı� borçlarını da garanti kapsamına almı�tır. Hem mevduata, hem 

de sendikasyon kredilerine sa�lanan bu garantiler, denetim eksikli�i ile birlikte, 

bankacılık sistemindeki ahlâki riski arttırmı�tır (Bastı, 2006:130). 

Sistemdeki büyük boyutlu ahlâki risk nedeniyle, son krizler sürecinde çok sayıda 

banka iflas etmi� ve TMSF kapsamına alınmı�tır. Sonuç olarak, kamu açıklarının iç 

piyasadan borçlanılarak finanse edilmesiyle birlikte, açık mevduat garantisi ve daha 

sonra buna eklenen kredi garantilerinin neden oldu�u ahlâki risk 2000-2001 Türkiye 

Finansal Krizi’nin özgün özellikleri olarak sayılabilir (Bastı, 2006:130). 

Türkiye bankacılık sektöründe, gerek kriz öncesinde, gerekse kriz sürecinde ya�anan 

geli�meler, Mishkin’in krize gidilen süreç tanımlamasıyla uyumludur. Adı geçen 

ekonomist, krize gidilen süreci, ters seçim ve ahlaki risk sorunları ba�lamında 

açıklamaktadır. Mishkin’e göre, bu iki sorunun bulundu�u bir finansal sistemde, 

belirsizli�in artması, faiz oranlarının yükselmesi, finansal ve finansal olmayan 

sektörlerde bilançoların bozulması gelecekte bir kriz çıkması ihtimalini artırır 

(Mishkin, 2001:3-13). Özellikle reel sektördeki firmaların, gerek kriz dönemlerinde 
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gerekse de yapısal sorunları nedeniyle mevcut bozuk durumlarını iyi gösterme 

çabalarının finansal tablolarına yansıması sonucu olu�an finansal bilgi 

manipülasyonları da Mishkin’in belirtti�i sorunların türevleri olarak kar�ımıza 

çıkmaktadır. Bankacılık sektörünün belirtilen sorunlarla kar�ıla�maları ile birlikte 

bankalardaki batık kredilerde artı� ya�anması ve banka bilançolarının bozulması da 

kaçınılmaz olacaktır. 

1.1.5. Banka Risk Yönetiminde Uluslararası Düzenlemeler 

Son yıllarda globalle�me ile birlikte artan riskler, finans sistemindeki hassasiyeti ve 

kırılganlı�ı da arttırarak bankacılık sektöründe finansal krizlerin daha sık görülmesine 

neden olmaktadır. Gerek geli�mi� gerekse de geli�mekte olan ülkelerde giderek 

karma�ıkla�an mali piyasalar ve finansal enstrümanlar, bilgi teknolojilerindeki hızlı 

de�i�im, sermayenin serbest dola�ımı, mevcut düzenlemelerdeki yetersizlikler finansal 

sistemdeki kırılganlı�ın temel nedenlerini olu�turmu�tur. Üstelik bir ülkede ya�anan 

sıkıntılar artık bula�ma etkisi (contagion effect) ile di�er ülkelere kolayca 

yayılabilmektedir. Bu geli�meler krizlerin ülke sınırları içerisinde kalmasının artık söz 

konusu olmadı�ını göstermi� ve finansal sistemin  ve bu sistemde yer alan kurumların 

i�leyi�inin global düzeyde yeniden düzenlenmesini gerektirmi�tir.  

Uluslararası i�birli�inin sa�lanmasını ön plana çıkaran düzenlemeler, uluslararası 

finansal yapının güçlendirilmesi, rekabetçi, istikrarlı, �effaf ve etkin bir finansal 

yapının olu�turulması, finansal sistemde denetim yapısının güçlendirilmesi ve 

denetimin etkinli�inin arttırılmasını amaçlamaktadır. Sözü edilen düzenlemelerden biri 

de bankacılık sisteminin sa�lıklı bir yapıya kavu�turulması ve istikrarlı i�leyi�inin 

sa�lanması amacıyla getirilen “Bankacılık Sermaye Yeterlili�i Düzenlemeleri”dir 

(Aras, 2007:24).  

Basel Komitesi temel konu olarak bankalarda risk yönetimine odaklanmakta ve 

dolayısıyla da bankacılık sisteminde bilinçli bir risk yönetimi kültürü olu�turmaya 

çalı�maktadır. Risk yönetim kültürü olu�tuktan sonra bankacılık sistemi çok daha 

verimli hale gelecek, piyasanın korunması yolunda daha do�ru bir yapıya bürünecek, 

niteliksel ya da sayısal herhangi bir sorun ortaya çıktı�ında bu sorun ilgili risk yönetim 

birimi tarafından hızlı bir �ekilde te�his edilebilecektir (TBB, 2007: 2). 
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1.1.5.1. Uluslararası Alanda �lk Bankacılık Düzenlemesi-Basel I 

Dünya’da 160 dolayındaki ülkenin merkez bankalarının üyesi bulundu�u BIS (Bank 

for International Settlements)1, en eski uluslararası finansal organizasyon olarak 1930 

yılında kurulmu�tur. Bu organizasyonun temel amacı Dünya’daki parasal ve finansal 

istikrarı sa�lamak üzere ilke ve kurallar tesbit etmektir. Merkezi �sviçre’nin Basel 

�ehrinde faaliyet gösteren bu organizasyon, 1974 yılında bünyesinde “Basel 

Komitesi2”ni olu�turmu�tur (Mısırlıo�lu, 2000: 29). 

Komite, ba�langıçta denetim sistemindeki farklılı�ı gidermek için, uluslararası i�birli�i 

konusunu gündeme getirmi�tir. Komite’nin daha geni� anlamdaki hedefi ise, dünya 

çapında bankacılıktaki denetim kalitesinin iyile�tirilmesi olarak belirlenmi�tir. Komite, 

uluslararası risklerin artmasıyla birlikte sermaye yeterlili�i düzenlemeleri üzerinde 

yo�unla�mı�tır (TCZB, 2005b:8). Basel Komite’sinin temel amacı, bankaların maruz 

kaldıkları riskleri daha do�ru bir biçimde yansıtan esnek bir uygulama alanı 

olu�turmaktır (Aras, 2007:24).  

Sermayenin uluslararası yakınsaması (international convergence of capital) ve daha 

iyi yönetilebilmesi için Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) öncülü�ünde büyük çaba 

gösterilmektedir. Sermaye yeterlili�ine ili�kin ilk uzla�ı (Basel I), söz konusu banka 

bünyesinde faaliyet gösteren Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Basel Committee on 

Banking Supervision-BCBS) tarafından 1988 yılında yayımlanmı�tır (Yayla ve Kaya, 

2005:2). Yayımlanan bu standart ile bankaların uyması gereken çalı�ma kriterleri 

belirlenmi� ve bankaların krizlere kar�ı dayanıklılıklarını artırmak için öz 

sermayelerinin risk a�ırlıklı varlıklar toplamını kar�ılama oranının veya di�er bir 

ifadeyle sermaye yeterlilik oranının %8’in altına dü�memesi gerekti�i ifade edilmi�tir 

(Mısırlıo�lu, 2000: 29). Küresel finans sektöründe birçok ülkenin yürürlü�e koydu�u 

Basel I, bir bankanın batması halinde mevduat sahiplerinin kar�ıla�abilece�i 

                                                 
1 BIS (Bank for International Settlements – Uluslararası Ödemeler Bankası), 17 Mayıs 1930’da, uluslararası 
ödemeler sistemini düzenlemek amacıyla kurulmu�tur. BIS Yönetim Kurulu’nun 17 üyesi bulunmaktadır. 6 temel 
üye (Belçika, Fransa, Almanya, �talya, �ngiltere Merkez Bankaları Ba�kanları ve ABD Merkez Bankaları Kurulu 
Ba�kanı) ve bu üyelerin kendi ülkelerinden seçecekleri 6 ek üyenin yanı sıra, 5 tane de seçimle i� ba�ına gelen üyesi 
(Kanada, Japonya, Hollanda, �sveç ve �sviçre) bulunmaktadır. 

2 Basel Komite, 1974 yılında G -10 ülkelerinin (Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, �talya, Japonya, Lüksemburg, 
Hollanda, �spanya, �sveç, �sviçre, �ngiltere ve ABD) Merkez Bankası Ba�kanları tarafından olu�turulmu� bir 
kurulu�tur. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) bünyesinde faaliyet göstermektedir. 
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maliyetleri en aza indirgemek için asgari olarak tutulması gereken sermaye üzerine 

odaklanmı�tır (Yayla ve Kaya, 2005:2). Bu standartla birlikte bankacılık sektörü, 

önemli ölçüde yapısal öneri ve uygulamaları içeren ve birçok ülke tarafından kabul 

gören “standartlarla geli�im” dönemine girmi�tir. 

Sonraki yıllarda finansal araçlardaki türlerin artması, sermaye piyasalarının geli�mesi 

ve daha karma�ık finansal i�lemlerin ortaya çıkması sonucunda, bankaların sahip 

oldukları sermaye ile üstlendikleri riskler arasındaki ili�kinin yeniden düzenlenme 

ihtiyacı belirmi� ve bu kapsamda “Basel II Standartları” 01.01.2007 tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere, 2004 yılında yayımlanmı�tır (Mısırlıo�lu, 2000: 29). 

Tablo 1.1: Etkin Bankacılık Denetimi Temel �lkeleri: Düzenleyici Kurumların 
Sorumlulukları 

Etkin Bankacılık Denetiminin Ön Ko�ulları 
1- Her bir düzenleyici kurumu kapsayan açık amaç ve sorumluluklar 

Bankacılık Lisansları ve Yapı 

2- Müsaade edilebilir faaliyetlerin açık bir �ekilde tanımlanması 

3- Lisanslama otoritesinin kriterleri belirleme hakkına sahip olması 

4- Mülkiyet hakkının devri ile ilgili teklifleri gözden geçirme ve reddetme 

5- Ba�lı i�letme ve yapıların bankayı a�ırı riske maruz bırakmaması 

Düzenleme ve Gereksinimler  

6- Bankacılık denetleme kurumlarının tüm bankalar için ihtiyatlı ve uygun sermaye yeterlili�i 
gereksinimlerini düzenlemeleri. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar için öngörülen sermaye 
yeterlili�i standartlarının Basel Sermaye Uzla�ısı ile belirlenen standartların altında olmaması 
7- Tahsis edilen kredi ve yatırımlarla ilgili de�erlendirme 

8- Aktiflerin kalitesi ve kredi kar�ılıkları yeterlili�inin de�erlendirilmesi 

9- Bankacılık denetleme kurumlarının, bankaların, portföyleri içinde yo�unla�maların yönetim 
tarafından tespit edilmesine olanak tanıyan, yönetim bilgi sistemlerine sahip oldu�una kani olması 
Kaynak: Gup (2000:13) 

Bankalar için özellikle risk yönetimi ve sermaye yeterlili�i konularında ortak 

standartlar geli�tirerek ortaya koyan ba�lıca kurum olarak BIS ve bünyesindeki Basel 

Komite gelmektedir. Komitenin Eylül 1997’de yayımlayarak Ekim 2006’da revize 

etti�i ve yukarıdaki tabloda özeti belirtilen “Etkin Bankacılık Denetimi Temel �lkeleri” 

(Core Principles for Effective Banking Supervision) ba�lıklı doküman günümüzde 

ülkelerin bankacılık denetim ve düzenleme çalı�malarının uluslararası standartlara 

uygunlu�unun ölçümünde esas alınan temel bir kaynak haline dönü�mü�tür (BIS, 

2006a). 
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1980’li yıllarda en önemli bankacılık riski olarak görülen kredi riski, Basel I 

standardının temelini olu�turmu�tur (Teker ve di�., 2004:2).    

Basel I’de, bankanın maruz kaldı�ı kredi riski, bankanın aktiflerinin ve bilanço dı�ı 

kalemlerinin farklı risk sınıflarına ayrılması ve her sınıfa kar�ılık gelen risk a�ırlıkları 

olan %0, %20, %50 ve %100 katsayılarıyla çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.  

Tablo 1.2: Risk A�ırlıklı Varlıklar (Basel I) 

Varlık Türü Risk A�ırlıkları (%) 

Nakit de�erler ve OECD ülkeleri hükümet ve 
merkez bankalarından alacaklar 

0 

OECD ülkelerinde kurulu bankalardan alacaklar 
ve OECD ülkelerinde kurulu bankaların kefaleti 
ya da bunlarca ihraç edilen menkul kıymetler 
teminata alınmak suretiyle kullandırılan krediler 

20 

Gayrimenkul ipote�i kar�ılı�ı kullandırılan konut 
kredileri ve OECD ülkelerinde yerel hükümet 
proje finansmanı 

50 

Ticari ve tüketici kredileri ve OECD üyesi 
olmayan ülke kredileri 

100 

Kaynak: Gup (2000:3) 

Tablodan da görüldü�ü gibi az sayıdaki farklı risk a�ırlıkları kullanılması süretiyle risk 

duyarlılı�ı dü�ük olan Basel I, farklı faaliyet alanları olan bütün bankalara aynı �ekilde 

uygulandı�ından “herkese tek beden elbise” (one size fits all) �eklinde 

tanımlanabilecek bir sermaye düzenlemesidir. Ayrıca, Basel I’de, “OECD klüp kuralı” 

(club rule) �eklinde tanımlanmı� olan uygulamadan dolayı OECD’ye üye ülkelerin 

hükümetlerine yüzde sıfır, üye ülkelerin bankalarına olan borçlara ise yüzde yirmi risk 

a�ırlı�ı verilmektedir. Buna ra�men, OECD üyesi olmayan ülkeler için %100 risk 

a�ırlı�ı öngörülmü� olması bu düzenlemenin zayıf yanı olarak de�erlendirilmektedir 

(Yayla ve Kaya, 2005:2) 

Ancak yine de, G10 ülkeleri tarafından hazırlanan Basel I, halihazırda yüzden fazla 

ülkede ve bu ülkelerin ulusal bankalarında uygulanması, ele�tirilen taraflarına ra�men 

ba�arı durumunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Basel I sermaye standardı, ba�langıçta sadece uluslararası faaliyet gösteren bankalar 

için önerilmi� bir yakla�ımken, zaman içinde beklenenin çok ötesinde kabul görerek 

tüm ülkeler ve bankalar için uygulanmaya ba�lamı�tır (Teker ve di�., 2004:2).  

Türkiye, 1988 yılından itibaren Basel I standardını kademeli bir geçi� süreciyle 
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uygulamaya koymu�tur. 1989 yılı için % 5 ile ba�layan Sermaye Yeterlilik Rasyosu 

(SYR), 1990 yılında % 6, 1991 yılında % 7 ve 1992 yılında % 8’e yükselmi�tir (Teker 

ve di�., 2004:2).  

1.1.5.2. Yeni Sermaye Uzla�ısı-Basel II 

Basel-II basiretli bir sermaye yeterlili�i düzenlemesi, denetim ve piyasa disiplininin 

tesisi için sa�lam temeller olu�turmayı ve risk yönetimini ve finansal istikrarı daha da 

geli�tirmeyi amaçlamaktadır (BIS, 2004:5).  

Basel II, bankalarda etkin risk yönetimi ve piyasa disiplinini geli�tirmek, sermaye 

yeterlili�i ölçümlerinin etkinli�ini arttırmak ve bu sayede sa�lam ve etkin bir 

bankacılık sistemi olu�turmak ve finansal istikrara katkıda bulunmak için olu�turulmu�

bir düzenlemedir. Yeni düzenlemenin içerisinde; sermaye yükümlülü�ünün nasıl 

hesaplanaca�ı, maruz kalınan risklerin nasıl yönetilece�i, sermaye yeterlili�inin nasıl 

de�erlendirilece�i ve nasıl kamuya açıklanaca�ına ili�kin hükümler mevcuttur (TCZB, 

2005a:4). 

Basel Komitesi, sermaye yeterlili�i hesaplamasında Basel I’in “herkese tek beden 

elbise” yönteminin terk edilmesi anlamına gelen “Yeni Basel Sermaye Uzla�ısı”nı 

(Basel II) yayımlamı�tır. Sermaye yeterlili�inin hesaplanmasında, 1988 yılında 

yayımlanmı� bulunan ilk uzla�ıya göre köklü de�i�iklikleri önermesinin yanı sıra 

“denetim otoritesinin incelemesi” ve “piyasa disiplini” hususlarına özel önem 

atfetmesi sebebiyle, Basel II hem bankalar hem de düzenleme/denetleme otoriteleri 

için özel gayret gerektiren bir alan ve yeni bir süreç (challenge) olarak 

de�erlendirilmektedir. Basel II uygulaması ile birlikte, kredilendirmede subjektif 

de�erlendirmelerden çok, objektif faktörlere dayanan kriterlerin benimsenmesi sonucu 

kredi sınıflandırma sistemleri ve kredi risk ölçümünün çok daha homojen bir yapıya 

kavu�masının sa�lanması beklenmektedir (Aras, 2007:25). 

Basel II Standartları, %8’lik sermaye yeterlilik rasyosunu de�i�tirmemi� ve aynen 

muhafaza etmi�tir. Ancak, Basel II ile birlikte risk odaklı sermaye yönetimi anlayı�ı ön 

plana çıkmı�tır (Mısırlıo�lu, 2000: 29).   
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Basel II, risklerin daha duyarlı ölçülmesi, her bankanın risk profilinin ayrı ayrı 

belirlenmesi, banka üst yönetimine dü�en sorumlulukların artırılması ve finansal 

tabloların bankanın gerçek durumunu en iyi biçimde yansıtacak �ekilde açıklanması 

suretiyle finans sektörünün oyuncuları arasındaki asimetrik bilginin minimize edilmesi 

ve bu sayede daha rekabetçi, sa�lam ve istikrarlı bir finans sektörüne eri�ilmesini 

hedeflemektedir (Yayla ve Kaya, 2005:5).  

Basel II ile birlikte di�er firmalar gibi bankalar da sermaye durumlarını yeniden 

gözden geçirmek zorundadırlar. E�er bankalar, Basel II önerisinde açıklanan geli�mi�

metodları, risklerin ölçümünde kullanmıyorsa, bankaların sermaye ihtiyaçları 

katlanarak artacaktır. Bunu da firmalara kullandırdıkları kredi maliyetlerine 

yansıtacaklardır (TBB, 2007: 2). 

Finansal kurumların Basel II’den nasıl etkilendikleri Tablo 1.3’de özetlenmeye 

çalı�ılmı�tır. Tabloda yer alan hususlar Türkiye gibi geli�mekte olan ülkelerde aynı 

çerçevede geli�meyebilir. Ancak, yapılan tespitlerin önemli bir kısmının uzun 

dönemde Türkeye’deki finansal kurulu�lar üzerinde de ortaya çıkması beklenmektedir.  

Tablo 1.3’den anla�ılaca�ı gibi Basel II’nin en fazla etkiyi öncelikle banka ve kredi 

mü�terileri üzerinde yaratması beklenmektedir. Düzenleyici otoritenin finansal 

birimler arasındaki bu etkile�im içerisinde, standartları belirlemek, gözetlemek, kontrol 

etmek ve yeni yakla�ımlara onay vermek gibi önceki ortama göre daha aktif 

davranmasını gerektirecek bir rolü oldu�u görülmektedir. 

Banka mü�terileri açısından  Basel Süreci de�erlendirildi�inde; Türkiye’deki 

firmaların kurumsalla�malarını hızlı bir �ekilde tamamlamaları, finansal 

raporlamalarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına yakınsanan Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları do�rultusunda düzenlemeleri, risk yönetim ve iç 

denetim sistemlerini geli�tirmeleri ve yasal otoritenin düzenlemeleri do�rultusunda 

tüm i� süreçlerini yeniden revize etmeleri bankalarla ve di�er kurumlarla ili�kilerinin 

geli�mesi açısından büyük önem ta�ımaktadır. 
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Tablo 1.3: Basel II’nin Finansal Birimler Üzerine Etkileri 

Finansal Birim Mevcut Durum  (Basel I) Basel II Etkileri Çaba Harcanılacak Hususlar 

Bankalar Düzenlemelerde “herkese tek 

beden elbise yakla�ımı 

-Yasal sermayeyi ekonomik 

risklerle ili�kilendirecek risk 

yönetim tekniklerinin 

uygulanması 

-Kredi ve operasyonel risk 

yakla�ımlarının belirlenmesi 

-Yeni tipteki verinin 

toplanması, saklanması ve 

analiz edilmesine ihtiyaç 

duyulması 

-Yeni düzenlemelerin 

yorumlanması ve i� alanları 

üzerine etkilerinin anla�ılması 

-Risk kültürünün geli�mesine 

çalı�ılması 

-Otoriteler, derecelendirme 

kurulu�ları ve mü�terilerin yeni 

beklentilerine kar�ılık verilmesi 

-Yeni mü�teri/ürün hedeflemesi 

yapılmasına veya vazgeçilmesine 

karar verilmesi 

-Fazla sermaye ile ne 

yapılaca�ının belirlenmesi 

Mü�teriler -Yatırımları gerçekle�tirmeye 

yetecek düzeyde içsel nakit 

akımına sahip olunmaması 

-Dı� kayna�a gereksinim 

duyulması 

-Kredi almak için dı�/iç 

derecelendirmeye ihtiyaç 

duyulması 

-Kârlılık konusunda artan 

�effaflık ihtiyacı 

-Yeni bilginin toplanmasına 

ve açıklanmasına ihtiyaç 

duyulması 

-Muhtemelen daha az hizmet, 

standart ürünler, yüksek faizle 

kar�ı kar�ıya kalınması 

-Borç verenlere yeni ve 

zamanında bilgi vermek için ilave 

maliyetlere maruz kalınması 

-Borçlanma ko�ullarının 

iyile�tirilmesi 

-Alacaklılarla/yatırımcılarla olan 

ba�ların daha fazla ve nitelikli 

bilgi açıklanmasıyla geli�tirilmesi 

-Performansı izlemek için önemli 

performans göstergelerinin 

kullanılması 

-Daha iyi teminatlandırma 

taleplerinin kar�ılanması-

Derecelendirme sürecinin 

yönetilmesi 

Düzenleyici Otorite(ler) -Farklı finansal kurulu�lar 

için farklı otoritelerin 

bulundu�u bir ortamda 

faaliyet gösterilmekte 

-Banka sorunlarının erken 

görülebilmesi için daha iyi 

bilgiye gereksinim 

duyulmakta (kriz/banka 

iflaslarına cevap verebilmek 

için) 

Yeni açıklama standartlarıyla 

daha fazla ve zamanında 

bilgiye eri�im imkanı 

-Motive edici hususlarda ve 

yanlı� uygulama yapanları 

cezalandırmada güç 

kazanılması ve bu yolla 

finansal istikrara ve �effaflı�a 

daha fazla katkıda 

bulunulması 

Finansal kurulu�lardaki benzer 

pozisyonlardaki ki�ilere göre daha 

az ücret alacak iyi e�itimli ve 

nitelikli personele ihtiyaç 

duyulması 

-Riskler arasındaki ba�ları 

yansıtan düzenlemelerin yapılması 

-Bankanın, stres testi ve senaryo 

analizi yaparak de�erlendirmede 

bulunması için cesaretlendirilmesi 
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Derecelendirme 

Kurulu�ları 

-S&P, Moody’s ve Fitch gibi 

uluslararası derecelendirme 

�irketlerinin hakim oldu�u 

oligopolistik bir piyasa 

ortamına di�er 

derecelendirme firmaları 

girmikte güçlük çekmektedir. 

- Para ve sermaye piyasası 

oyuncularının derecelendirme 

taleplerini kar�ılamak için 

büyüme olana�ı  

-Daha küçük ve çok sayıda 

yeni oyuncuların rekabet 

imkanı 

-Derecelendirme 

bile�enlerinin daha �effaf 

olması taleplerine yanıt 

verilmesi 

-Ün kazanmaya çalı�ılması (ulusal 

kurulu�lar) 

-Düzenleyici otoritenin onayının 

alınması 

-Derecelendirme kalitesinin 

yüksek tutulması 

-Aracılık i�levinden 

faydalanılması 

Sermaye Piyasası -Kredi türevleri dahil olmak 

üzere, menkul kıymetle�tirme 

yönünde bir e�ilim 

mevcuttur. 

-Menkul kıymetle�tirme ve 

türev piyasalarında büyüme 

-Borçlanma piyasasının 

büyümesi 

-Dü�ük kaliteli �irketlerin sermaye 

piyasası yerine bankalara 

yönelmesiyle, mü�teri tabanının 

azalması 

-Yatırımcı güveninin artırılması,  

düzenleyici ortamın 

geli�tirilmesiyle dalgalanmanın 

azaltılması 

Basel II’nin Alanı 

Dı�ındaki Finansal 

Birimler 

(banka dı�ı-banka benzeri, 

kredi kartı �irketleri, 

tüketici finansman 

�irketleri) 

-Basel rejimi ile kıyaslanabilir 

bir düzenleme çerçevesi 

tarafından kapsanmamaktadır. 

-Aynı piyasalarda faaliyet 

gösterilmesine ra�men 

Basel’e uyan kurulu�lardan 

farklı düzenleme ortamında 

çalı�ılması 

-Basel kurulu�larının 

açıkladı�ı finansal 

açıklamaların aynısını yapma 

zorunlulu�u olmaması 

-Basel II’ye uyumun ne kadar 

stratejik oldu�una karar 

verilmesi 

-Rakiplere göre benzer 

ürünlerin daha ucuza 

sunulabilmesi 

Yeni düzenlemelerin 

yorumlanması, i� alanları ve risk 

yönetimi üzerine etkilerinin 

anla�ılması  

-Basel II’nin en iyi standat olarak 

ortaya çıkmasıyla kalitenin 

ispatlanması 

Kaynak: KPMG, Basel II: A Worldwide Challenge for Banking Business (2004:13). 
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Basel II sürecinin temelinde, asgari sermaye yeterlili�i, denetim otoritesinin incelemesi 

ve piyasa disiplini olmak üzere üç yapısal blok bulunmaktadır. Bu yapısal bloklar 

arasındaki ili�ki �ekil 1.2’de belirtilmi�tir (Ferguson, 2003:397). 

�ekil 1.2: Basel II’nin Yapısal Durumu 

Kaynak: Ferguson (2003:397). 

Birinci Yapısal Blok: Asgari Sermaye Yeterlili�i 

Daha iyi risk yönetiminin te�vik edilmesi suretiyle sa�lam ve istikrarlı bir finans 

sektörünün yaratılması nicel ve nitel bir takım unsurların bir araya gelmesiyle 

mümkündür. Basel II, bu amaçla birbirini tamamlayan üç yapısal blo�un üzerine in�a 

edilmi� bulunmaktadır. Yeni Uzla�ı’nın en kapsamlı bile�enini birinci yapısal blok 

1.Denetim 
Otoritesi 

2.Piyasa 
Disiplini

3.Sermaye 
Yeterlili�i 

BASEL II �LKELER�
(Kredi-Piyasa-Operasyonel Risk

 -Finansman Maliyeti 
-Finansal Raporlama 
-Muhasebe Yapısı 
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olu�turmaktadır. Bu blokta, standart veya içsel derecelendirme yakla�ımlarına göre 

bankaların sermaye yeterlili�i (kredi riski açısından) hesaplamaları öngörülmü�tür. 

Standart yakla�ımlar, derecelendirme notlarını gerektirmesine ra�men, içsel 

derecelendirme yakla�ımlarına göre uygulanması daha kolay ve aynı zamanda risklere 

kar�ı daha az duyarlıdır. �çsel derecelendirme yakla�ımları ise, karma�ık olmaları ve 

sa�lıklı veri tabanlarını gerektirmeleri sebebiyle, uygulanması daha zor ve risklere 

kar�ı daha fazla duyarlıdır. Banka ve denetim otoritesinin incelemesi ile kamuya 

açıklama yapmak yoluyla piyasa disiplininin sa�lanmasına yönelik olan ikinci ve 

üçüncü yapısal bloklar ise, birinci yapısal blokta tercih edilen hesaplama 

yakla�ımlarından ba�ımsız olarak, finansal istikrar açısından her zaman hedeflenmesi 

gereken unsurlardır (Yayla ve Kaya, 2005:1). 

Basel II düzenlemesine göre sermaye yeterlili�i; mevcut düzenlemeye göre hesaplanan 

sermaye tutarının; kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk için hesaplanan “Risk 

A�ırlıklı Varlıklar” (RAV) toplamına oranlanması suretiyle bulunur.  Basel II’de,  

mevcut uygulamadan farklı olan en önemli hususlar; kredi riski ölçümüne, eskisinin 

yerini alacak 3 yeni yöntemin getirilmi� olması ve operasyonel riske ili�kin risk 

a�ırlıklı varlıklar tutarının, oranın paydasında yer alan RAV toplamına dahil 

edilmesidir (TCZB, 2005a:4). 

Söz konusu de�i�ikliklerle birlikte Basel I ve Basel II’ye göre sermaye yeterlili�i 

hesaplama rasyosu arasındaki farklılık a�a�ıda belirtilmi�tir:  

Basel I  
Kredi Riski + Piyasa Riski 

Özkaynak 

�����

�����Basel II  
Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel  Risk 

Özkaynak 
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Bankalara, kredi riski ve operasyonel risk için risk ölçüm yöntemlerinden herhangi 

birini seçme hakkı tanınmı�,  piyasa riski kapsamında bir yöntem de�i�ikli�i 

olmamı�tır.  

Basel II düzenlemesinde farklı risk kategorilerine göre sunulan hesaplama yöntemleri 

Tablo 1.4’de  yer almaktadır. 

Tablo 1.4: Banka Risk Faktörlerinin Hesaplanma Yöntemleri 

Temel Orta Geli�mi�

Kredi Riski Standart Yakla�ım 
Temel �çsel 
Derecelendirmeye 
Dayalı Yakla�ım 

Geli�mi� �çsel 
Derecelendirmeye 
Dayalı Yakla�ım 

Piyasa Riski - Standart Metot �çsel Model (RMD) 

Operasyonel Risk
Temel Gösterge 
Metodu 

Standart ve 
Alternatif Standart 
Metot 

Geli�mi� �çsel Ölçüm 
Yöntemi 

  Kaynak: TCZB (2005a:6) 

�kinci Yapısal Blok: Banka Denetim Otoritesinin �ncelemesi 

Basel II, Basel I’e göre bir dizi yenilik getirmesine ra�men Basel Temel �lkeleri’nden 

(BCPs) tamamen ayrık bir küme olarak dü�ünülmemelidir. Birinci yapısal blokta yer 

alan hususların bir kısmının Temel �lkelerle kesi�imi bulunurken, ikinci yapısal blo�un 

önemli bir kısmı ise halihazırda Temel �lkelerde kapsanan hususlardır. Üçüncü yapısal 

blokta ise Temel �lkelerle çok fazla bir ortaklık mevcut de�ildir. Birinci yapısal blok, 

nicel de�erlendirmenin yapılmasına ve riske daha duyarlı asgari sermaye �artlarının 

ortaya konulmasına ili�kindir. �kinci yapısal blok, niteleyici de�erlendirmenin yer 

aldı�ı “güçlendirilmi�” denetim otoritesinin incelemesi sürecidir. Son blok ise kamuya 

artan oranda açıklama yapma yoluyla piyasa disiplininin sa�lanmasına ili�kin 

bölümdür (Yayla ve Kaya, 2005:5). 

Ölçüm Yöntemlerinin 
Geli�mi�lik 

 Düzeyi 

   Risk Kategorisi 
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�ekil 1.3: Basel Temel �lkeleri (BCPs), Basel I ve Basel II �li�kisi

Kaynak: Yayla ve Kaya (A.Powell’dan aktaran), (2005:5) 

Üçüncü Yapısal Blok: Piyasa Disiplini: 

Bankaların risk profilleri mevcut sermayesi ve sermaye yeterlili�i ile ilgili bilgi sahibi 

olmak ve bankalar arasında standardize bilgiye dayalı kar�ıla�tırma yapabilmek için 

�effaf bir yapı gerekmektedir. Piyasa katılımcıları, kamuya açıklanacak bilgiye dayalı 

olarak alacakları kararlarda riske göre karar verme olana�ına sahip olacaklardır. Basel 

II’nin üçüncü aya�ını olu�turan piyasa disiplini ile amaçlanan bu �effaflı�ı 

sa�lamaktır. Üçüncü blokta bankaların kamuoyuna ne tür bilgileri ne �ekilde 

açıklayacakları ba�ka bir ifadeyle bankaların kendi finansal durumlarını ilgili 

kesimlere ne �ekilde rapor edeceklerinin çerçevesi belirlenmi�tir. Sermaye yapısı, 

portföy yapısı ve riskler dikkate alınarak, sermaye yeterlili�i (grup bazında ve i�tirak 

konumundaki her banka için), kredi riski, hisse senedi �eklinde yapılan yatırımların 

Basel Temel �lkeleri (BCPs) 

Basel II, 
II. Yapısal Blok: 
Banka ve Denetim  
Otoritesinin �ncelemesi 

Basel II, 
I.Yapısal Blok: 
Sermaye Yeterlili�i Ölç: 
-Standart Yakla�ım, 
-Basitle�tirilmi� Stn..Ykl. 
-Temel ve Geli�mi� �çsel  
Derecelendirme Yakla�ımı 

Basel II,  
III. Yapısal Blok: 
Piyasa Disiplini 

 Basel I 
-Asgari Sermaye %8 
-OECD Klüp Kuralı 
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riski, kredi riskini azaltma teknikleri, piyasa riski, menkul kıymetle�tirme riski ve faiz 

riski gibi bilgilerin açıklanması istenmektedir (Aras, 2005:12). 

1.1.5.3.  Basel III’e Do�ru Yapılan Çalı�malar 

2008 yılında ya�anan krizle birlikte Basel II’nin bazı eksiklikleri gündeme gelmi�, bu 

eksikliklerin giderilmesine yönelik Basel III sermaye yeterlili�i çalı�maları 

ba�latılmı�tır.  

Haziran 2004�te yayımlanan Basel II metni, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi�nin 

14.06.2006 tarihli, 2006/48 ve 2006/49 sayılı direktifleri (CRD) ile Avrupa Birli�i 

(AB) müktesebatına dahil edilmi�tir. Söz konusu direktiflerde, Basel II metninde 

ayrıntıları verilen sermaye yükümlülü�ünün nasıl hesaplanaca�ı, gözetim ve denetim 

hususları ve de kamuya açıklama yükümlülükleri hüküm altına alınmı�, bununla 

beraber bazı hususların üye ülkeler tarafından belirlenebilece�i ifade edilmi�tir 

(BDDK, 2010:3).  

Eylül 2008’de Lehman Brothers’in iflasını duyurması, ABD’deki büyük yatırım 

bankalarının banka holding �irketlerine dönü�türülmesi, Fannie Mae ve Fredi Mac’in 

ulusalla�tırılması, AIG’in çökü�ün e�i�ine gelmesi, Fortis’in parçalanması ve 

satılması, �zlanda’nın en büyük ticari bankasının ardından ülkenin bankacılık 

sisteminin çökmesi, birçok ülkenin bankalarına ciddi destekler vermesine yol açması 

gibi bir kısım olaylar henüz kriz durumları için yeterince önlemin alınmadı�ını ve 

mevcut sistemin ciddi eksiklikler içerdi�ini göstermi�tir.  

Finansal sistem ve bankacılık sistemi halihazırda tekrar istikrara kavu�mu� olsa da 

krizin maliyeti çok ciddi boyutlara ula�mı�tır. Bununla birlikte küresel finansal kriz 

reel sektörü de etkilemi� refah seviyesinde ciddi dü�ü�ler görülmü�, yüksek seviyede i�

kayıpları ya�anmı�tır. Finansal krizin hem çok maliyetli hem de sıkıntılı geçmesi, 

bankacılık ve finans sisteminin gelecekte kar�ıla�ılabilecek krizlere kar�ı daha dirençli 

olmasını sa�lamak amacıyla likidite, sermaye kalitesinin arttırılması, ekonomik 

döngünün dikkate alınması ve sermaye yükümlülü�ünün arttırılması gibi önemli 

reformların gereklili�ini gözler önüne sermi�tir. Bu nedenle, Basel Komitesi tarafından 

hazırlanan reform takvimi Ekim 2009’da Pittsburgh’da düzenlenen G20 liderler 

zirvesinin en önemli konularından biri olmu�tur. 12 Eylül 2010 tarihinde söz konusu 
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reformlar, Basel Komitesi tarafından kamuoyuna bir basın açıklaması ile bildirilmi�tir 

(BIS, 2010a).  

Yapılacak reformların ve reform takviminin duyuruldu�u açıklama gözden 

geçirildi�inde, krizin olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve krizin yayılmasını 

engellemek amacıyla bankaya özgü yükümlülüklerin kapsamının geni�letilmesi ile 

sınırlı kalınmadı�ı, sistemik risklerin telafi edilmesi amacıyla ilave yükümlülüklerin 

getirilmesinin planlandı�ı görülmektedir. Basel Komitesi, sistemik olarak önemli 

bankaların risklerinin tanımlanması hususunda Finansal �stikrar Kurulu (Financial 

Stability Board- FSB) ile çalı�malarını yürütmektedir. Bu konuda yapılan çalı�malar 

neticesinde 12 Eylül 2010 tarihinde Merkez Bankaları ve Denetim Otoriteleri 

Ba�kanları, sistemik önemi haiz finansal kurulu�ların Basel III standartları 

çerçevesinin ötesinde kayıpları kar�ılayacak kapasiteye sahip olmaları konusunda fikir 

birli�ine varmı�lardır. Basel Komitesi çalı�malarını Basel III ve ilgili denetime ili�kin 

sa�lam standartların uygulanması alanlarında yo�unla�tırmayı planlamaktadır (BDDK, 

2010:4-5).  

Bununla birlikte a�a�ıda belirtilen alanlarda da çalı�malar devam etmektedir (BIS, 

2010b); 

 - Alım satım hesaplarının (trading book) temelden gözden geçirilmesi, 

 - Dı�sal derecelendirme notlarının seküritizasyon i�lemlerinde (sermaye hesaplamaları 

çerçevesinde) kullanılması ve etkileri, 

 - Sistematik olarak önemi haiz finansal kurulu�lara ili�kin politikalar geli�tirilmesi. 

 - Büyük risklere ili�kin düzenlemeler,  

 - Sınır ötesi ( cross-border) bankacılık ilkelerinin geli�tirilmesi, 

 -“Etkin Bankacılık Denetiminin Temel �lkeleri”nin krizinden çıkarılan dersler 

sonrasında gözden geçirilmesi, 

 - Standart uygulamaların ve güçlü i�birli�inin banka denetçileri ve denetim otoriteleri 

arasında geli�tirilmesi. 

Öncelikle Basel II’nin en önemli eksikliklerinden biri likidite riskini tam olarak 

dikkate almamı� olmasıdır. Ya�anan kriz, ba�langıç evresi sonrası büyük ölçüde 

likidite krizine dönü�mü�tür ve bunun öngörülmemesi de krizin büyümesinin temel 

nedenidir (Babu�çu, 2009:89).   
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Basel Bankacılık Denetim Komitesinin alt çalı�ma gruplarında uzun süredir üzerinde 

tartı�ılarak geli�tirilen de�i�iklik önerileri 12 Eylül 2010 tarihli Merkez Bankası 

Ba�kanları ve Denetim Otoritesi Ba�kanları toplantısında da kabul edilmi� ve nihai 

uygulama kararları açıklanmı�tır (BDDK, 2010:4-5). 

12 Eylül 2010 tarihi itibarıyla kamuoyuna açıklanan kurallar etkileri itibarıyla ciddi 

finansal sonuçlara yol açsa da sermaye yeterlili�i hesaplama felsefesinde önemli 

sapmalar meydana getirmemektedir. Ba�ka bir deyi�le; Basel III, Basel II gibi sermaye 

gereksinimi hesaplanma usulünü tümden de�i�tiren bir “devrim” de�il ancak Basel 

II�nin özellikle son finansal krizdeki gözlemlenen eksikliklerini tamamlayan bir “ek 

düzenlemeler seti” niteli�indedir. 

Basel III’le birlikte tabloda özeti ve a�a�ıda ayrıntıları belirtilen (Gümü�, 2011:13) 

düzenlemelerle “Basel Sürecine” yönelik  ek uygulamalar devreye girecektir. 

Tablo 1.5: Basel II ve Basel III Sermaye Oranları 

Risk A�ırlıklı Aktifler 
BASEL II BASEL III 
Kredi Riski +Piyasa 
Riski+Operasyonel Risk 

Kredi Riski +Piyasa 
Riski+Operasyonel Risk 

Tier 1 Sermaye Oranı % 2 % 4,5 

Tier 3 Uygulaması Mevcut Mevcut De�il 
Sermaye Koruma Tamponu 
Oranı (SKTO) 

- % 2,5 

Sermaye Yeterlilik Oranı 
(SYO) 

% 8 % 8 

Toplam Sermaye Yeterlilik 
Oranı (SYO+SKTO) 

% 8 % 10,5 

Kaynak: Gümü� (2011:13) 

1. Bankaların Tier 1 (Ana Ku�ak Sermaye)1 olarak bilinen kalitesi en yüksek 

çekirdek sermayesinin toplam varlıklara (riskli a�ırlıklı varlıklar) oranı yüzde 

2’den yüzde 4,5’e çıkarılmı�tır. Oran yüzde 4,5’in altına dü�erse ülkenin 

bankacılık kurulu�ları devreye girecektir. 

                                                 
1 Ödenmi� sermaye, da�ıtılmamı� kar ve yedek akçelerden olu�maktadır. 
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2. Bu orana ek olarak bankaların yüzde 2,5 seviyesinde “sermaye koruma 

tamponu” bulundurmaları gerekecektir. Bu da bankaların kötü günler için de 

sermaye ayırmak zorunda olması anlamına gelmektedir. Her iki oran beraber 

de�erlendirildi�inde bankaların en üst kalitedeki sermayeden ayırması gereken 

toplam oran yüzde 7’ye ula�maktadır.  

3. Basel II Kriterlerinde de olan “Toplam Sermaye Yeterlilik Oranı”nda ise bir 

de�i�iklik yapılmadı�ı, yüzde 8 seviyesinde muhafaza edildi�i görülmektedir. 

Ancak yüzde 2,5’lik sermaye koruma tamponu da dikkate alındı�ında; toplam 

sermaye yeterlili�i için gerekli oran yüzde 10,5’i bulmaktadır. 

4. Mevcut düzenlemede yer alan katkı sermayenin ana sermayenin yüzde 100’ünü 

geçemeyece�i hükmü ve üçüncü ku�ak sermaye (Tier 3) uygulaması 

kaldırılmı�tır. 

5. Ülke �artlarına ve tercihlerine ba�lı olarak %0 ile %2,5 arasında de�i�en 

döngüsel sermaye tamponu uygulaması getirilmi�tir. Anılan oran çekirdek 

sermayeden veya zararı tam kar�ılama kapasitesi olan di�er sermaye 

bile�enlerinden ayrılacaktır. 

6. Uygulama döneminde % 3 olarak test edilecek olan ve sermaye oranlarını 

destekleyici nitelikte risk bazlı olmayan kaldıraç oranı tesis edilmesi 

planlanmaktadır. Söz konusu oran Ana Sermaye/Aktifler + Bilanço Dı�ı 

Kalemler olarak hesaplanacaktır. 

7. Likiditeye ili�kin olarak “Likidite Kar�ılama Oranı” ve “Net �stikrarlı Fonlama 

Oranı” isimli iki adet oran ihdas edilmi�tir. Her iki oranın da en az % 100 

olması gerekmektedir. 

Basel II’ye getirilen temel ele�tiriler ve bu ele�tirilerin Basel III’deki yansımalarına 

Tablo 1.6’da de�inilmi�tir.  
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Tablo 1.6: Basel II’ye Yönelik Temel Ele�tiriler ve Basel III’e Yansıması 

BASEL II’ye Yöneltilen Temel 
Ele�tiriler 

BASEL III’te Konuya �li�kin Mevcut 
Durum 

Son yıllarda ya�anan krizlerde Basel II’nin 
beklenen korumayı sa�lamaması, krize yol 
açan bazı unsurlar açısından yetersiz kalması 

Tier 1 sermaye oranında artı�a gidilmi�, 
yeterlilik rasyolarına ek olarak sermaye 
koruma oranı bulundurulması istenmi�, 
böylece finansal yapının güçlendirilmesi 
amaçlanmı�tır Ayrılan sermayelerin miktarı ve kalitesi 

yönünden tereddütlerin bulunması 

Global krizin en önemli etkisi likidite riski 
yönünde iken Basel II’nin likidite riski için 
sermaye gerektirmemesi 

Likidite riski henüz sermaye yeterlili�ine 
dahil edilmemi�tir ancak Avrupa Merkez 
Bankası Ba�kanı Trichet, likidite oranları 
konusunda çalı�ılması gerekti�ini ifade etmi�, 
likidite kar�ılama oranı ihdas edilmi�tir 

Döngüselli�i yeterince dikkate almaması 

Ekonominin büyüme hızına ba�lı olarak 
artırılıp azaltılarak hızlı kredi büyümesinin 
önüne geçmek amacıyla döngüsel sermaye 
tamponu uygulaması getirilmi�tir 

Bankaların risk hesaplama yöntemlerini 
kendilerinin seçmesi, bu durumun ise 
risklerini daha dü�ük gösterme imkânına 
sebebiyet vermesi 

Basel III’te hesaplama yöntemlerine ili�kin 
bir de�i�iklik yapılmamı�tır, bu husus Basel 
III’te de ciddi bir ele�tiri olarak gündeme 
gelmektedir 

Kaynak: Gümü� (2011:13) 

1.2. Bankacılıkta Risk 

Alınıp satılan �eyin para olması ve bilgi asimetrisi nedeni ile güven esasına göre 

çalı�an bankacılık sektöründe risk çok önemli bir kavramdır (Sayım ve Er, 2009:7). 

Risk olgusunun anlam buldu�u sektörlerin ba�ında bankalar gelmektedir. Gerçekten de 

çok çe�itli alanlarda risk ve risk yönetimi uygulamaları bulunmakla birlikte bankacılık 

risklerinin hacmi ve Dünya’daki etkisiyle kıyaslandı�ında, finansal risklerin çok iyi 

incelenmesi ve yönetilmesi gerekti�i açıktır.  
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1.2.1. Riskin Tanımı 

Risk, bir i�leme ya da faaliyete ili�kin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir 

giderin ya da zararın olu�ması halinde ekonomik faydanın azalması ihtimalini ifade 

eder (Ertem, 2008:2). Di�er bir tanımda ise risk, zarar ya da olumsuzluk yaratacak bir 

olayın ortaya çıkma olasılı�ıdır (Fettaho�lu, 2000:91).  

Bankaların verdikleri kredileri açısından risk ise; borçlunun vadede borcunu geri 

ödeyememesi veya taahhüdünü yerine getirememesi ihtimalidir (TCZB, 2005:3). 

Bilindi�i gibi bankalar mü�terileri ile yapmı� oldu�u sözle�melere uygun olarak 

kaynak toplayan, toplanan bu kaynaklar yoluyla plasman yapan ve yaptıkları bu 

aracılık i�lemlerinden1 kazanç elde etmeyi amaçlayan finansal kurumlardır. Bankaların 

yaptıkları bu i�lemler için sözle�meler düzenlerken ba�langıçta öngörülemeyen ve 

gelecekte gerçekle�ebilecek geli�meler nedeniyle bankalar (ve tüm finansal kurumlar) 

zarar etme ya da taahhütlerini gerçekle�tirememe tehlikesine (riske) maruz 

kalabilmektedirler. (�akar, 2002a:8).  

Bankalar yaptıkları çe�itli finansal i�lemler ve piyasadan kaynaklı geli�meler nedeniyle 

devamlı olarak riske maruz kalmaktadırlar. Bankaların maruz kaldıkları risklerin 

öngörülebilmesi için riskin tespiti, ölçülmesi ve belirli dönemlerde ilgili taraflara 

raporlanması büyük önem ta�ımaktadır. Ölçülemeyen ve raporlanamayan finansal 

durumlar da belirsizlikten söz edilebilir. Ölçüm ve raporlama, belirsizli�i ortadan 

kaldırarak riske yönetilebilir nitelik kazandırmaktadır.  

Her ekonomik birim açısından risk algısı farklı olabilmektedir. Örne�in bir i�letme 

açısından risk; vadeli satı�larından kaynaklı senetli veya senetsiz alacakların vadesinde 

tahsil edilememesi olabilirken, bir banka açısından risk; tahsis edilen kredilerin 

anapara, faiz, komisyon ve masrafları ile birlikte tahsil edilememesi olabilmektedir. 

Tüm i�letmeler az ya da çok risk faktörlerinin etkisindedir. Sektörel açıdan finansal 

enstrümanlardan kaynaklı risklerin boyutu dikkate alındı�ında ise bankaların 

kar�ıla�tıkları risklerin etkisi di�er sektörlere kıyasla daha üst boyutta 

gerçekle�mektedir. Bu nedenle risk faktörlerinin etkisi altında faaliyet gösteren 

                                                 
1 Bu tanım ticari bankaları açıklayan bir tanımdır. Bilindi�i gibi ticari bankaların dı�ında faaliyet gösteren yatırım 
bankaları da bulunmaktadır. Sınırlı olarak toplayabildikleri kaynaklar ile (borçlanma tahvilleri) plasman yapabilen 
bu bankaların temel amaçları kaynak ve plasman arasında aracılık hizmetleri yapmaktan çok danı�manlık hizmetleri 
vermektir. 
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bankalar, risk yönetim kültürünü olu�turarak, kredi, piyasa ve operasyonel riskleri 

ba�ta olmak üzere bünyelerindeki tüm risk kaynaklarını kontrol altında tutmak ve 

yönetmek durumundadır. 

Gelece�in belirsiz oldu�u durumlarda risk söz konusudur. Gelecekte beklenen durum 

ile sonucu arasındaki olumsuz fark riskin tanımını vermektedir. Ancak bu tanım bu 

günkü ko�ullarda yeterli de�ildir. Çünkü ekonomik ko�ullarda beklentiler farklılık arz 

etti�inden bu beklentiler do�rultusunda da riskin tanımı çe�itlilik gösterebilmektedir. 

Riski tam olarak anlayabilmek için öncelikle belirsizlik kavramını açıklamak 

gerekmektedir. Çünkü, risk belirsizli�in  bir sonucudur.   

Belirsizlik, beklentilere ili�kin olarak gelecekle ilgili çok az göstergenin oldu�u ve 

objektif tahminlerin yapılamadı�ı durumlarda söz konusu olmaktadır. Risk ise objektif 

tahminlere dayanarak beklentilerde hangi ko�ullara göre de�i�iklik olabilece�ini ortaya 

koyan bir kavramdır (Zaif, 2007:1). Risk ve belirsizlik arasındaki farkı Weston ve 

Brigham (1999:313) a�a�ıdaki gibi açıklamaktadır. 

“Belirsizlik, beklenen sonuçlara ili�kin olasılık de�erinin tahmin edilmesi veya 
saptanamaması durumudur. Dolayısıyla olası sonuçlarla ilgili kantitatif analiz 
yapma imkanı bulunmamaktadır. Gelece�in belirsizli�ine kar�ı olasılık tahmini 
subjektif olarak yapılıyorsa belirsizlikten, objektif olarak yapılıyorsa riskten söz 
edilebilir.”  

Yukarıdaki risk tanımlarında belirtildi�i gibi, parasal kayba neden olan ve ekonomik 

faydanın azalması ihtimalini ifade eden risk, gelecekteki belirsizlik nedeniyle 

i�letmelerin olumsuz olarak etkilenmesinde a�a�ıdaki gibi rol oynamaktadır (�akar, 

2002a:8); 

• Bir i�letmenin �imdiki zamanda yapmı� oldu�u i�lemler ya da anla�mı� oldu�u 

sözle�melerden gelecekte de�i�en ko�ullar nedeniyle zarar etmesi, 

• Nakit akımlarında ortaya çıkabilecek düzensizlik ve bu düzensizli�e ba�lı 

olarak ödeme güçlü�üne dü�mesi ya da umulandan daha yüksek oranlarda 

borçlanmak zorunda kalması ve 

• Yukarıda belirtilen nedenlerin biri veya ikisinin aynı anda olu�ması sonucu 

ortaya çıkan taahhütlerini yerine getirememekten kaynaklanan tasfiye 

durumudur. 
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1.2.2. Bankacılık Riskleri 

Dünyada ve Türkiye’deki bankalar yakın geçmi�te kredi portföylerindeki bozulmalar, 

alınan faiz oranı pozisyonları veya türev piyasalarda alınan korunmasız pozisyonlar 

nedeniyle aniden olu�an büyük kayıplar ya�amı�lardır. Bu yüzden bankalar, sahip 

oldukları riskleri belirleme, tanımlama ve bu risklerin finansal enstrümanlarını etkin 

bir �ekilde kullanarak sınırlandırma durumunda kalmı�lardır (Bolgün ve Akçay, 

2005:193). Bu amaçla Türkiye’deki bankacılık düzenleyici kurumları, bankaların 

maruz kaldıkları riskleri 8 �ubat 2001 tarih 23412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Bankaların �ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”le 

tanımlayarak Türkiye’nin bankacılık sistemine kazandırmı�tır (Resmi Gazete, 2001). 

�lgili yönetmeli�in özellikle a�a�ıdaki maddesi bankaların maruz kaldıkları risklerin

tanımlarını ayrıntılı olarak belirtmektedir. 

“Risklerin tanımlanması safhasında, bir bankanın maruz kaldı�ı risklerin 
özellikleri tarif edilir ve tüm birimlerce bu hususlarda bilgi sahibi olunması 
sa�lanır. Bu yönetmelik hükümleri kapsamında de�erlendirilecek risklere 
ili�kin açıklamalar, sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere, a�a�ıda 
belirtilmi�tir: 

Kredi riski: Banka mü�terisinin yapılan sözle�me gereklerine uymayarak 
yükümlülü�ünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden 
dolayı bankanın kar�ıla�tı�ı durumu; 

��lemin sonuçlandırılamaması riski: Bankanın kar�ı taraftan, umulan 
sürede i�leme konu finansal aracı ya da fonu (nakdi) teslim alamaması, elde 
edememesi durumunu; 

��lemin sonuçlandırılma öncesi olu�an risk: ��lemi yapan taraflardan 
birinin, i�lemin süresi içinde, sözle�medeki yükümlülü�ünü yerine 
getiremeyece�inin anla�ıldı�ı durumu; 

Ülke riski: Uluslararası kredi i�lemlerinde, krediyi alan ki�i ya da kurulu�un 
faaliyette bulundu�u ülkenin ekonomik, sosyal ve politik yapısı nedeniyle 
yükümlülü�ün kısmen veya tamamen zamanında yerine getirilememesi 
ihtimalini; 

Transfer riski: Krediyi alan ki�i ya da kurulu�un bulundu�u ülkenin 
ekonomik durumu ve mevzuatı nedeniyle döviz borcunun aynı türde veya 
konvertibl di�er bir döviz ile geri ödenememe ihtimalini; 

Likidite riski: Bankanın nakit akı�ındaki dengesizlik sonucunda nakit 
çıkı�larını tam olarak ve zamanında kar�ılayacak düzeyde ve nitelikte nakit 
mevcuduna veya nakit giri�ine sahip bulunmaması; 

Piyasaya ili�kin likidite riski: Bankanın piyasaya gerekti�i gibi girememesi, 
bazı ürünlerdeki sı� piyasa yapısı ve piyasalarda olu�an engeller ve 
bölünmeler nedeniyle pozisyonlarını uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve 
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hızlı olarak kapatamaması veya pozisyonlardan çıkamaması durumunda 
ortaya çıkan zarar ihtimalini; 

Fonlamaya ili�kin likidite riski: Nakit giri� ve çıkı�larındaki düzensizlikler 
ve vadeye ba�lı nakit akımı uyumsuzlukları nedeniyle fonlama 
yükümlülü�ünü makul bir maliyet ile potansiyel olarak yerine getirememe 
ihtimalini; 

Piyasa riski: Bilânço içi ve bilânço dı�ı hesaplarda bankalarca tutulan 
pozisyonlarda finansal piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve 
hisse senedi fiyat de�i�melerine ba�lı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, 
hisse senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme 
ihtimalini; 

Faiz oranı riski: Faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle bankanın pozisyon 
durumuna ba�lı olarak maruz kalabilece�i zarar ihtimalini; 

Operasyonel risk: Banka içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve 
usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, banka yönetimi ve personeli tarafından 
zaman ve ko�ullara uygun hareket edilememesinden, banka yönetimindeki 
hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, 
yangın, sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kayıpları ya da zarara 
u�rama ihtimalini; 

Mevzuata ili�kin yetersiz bilgi riski: Banka tarafından yetersiz ya da yanlı�
yasal bilgi ve belgeye dayanarak yapılabilecek i�lemler neticesinde hakların 
beklenenden dü�ük, yükümlülüklerin ise beklenenin üzerinde gerçekle�me 
ihtimalini; 

�tibar riski: Faaliyetlerindeki ba�arısızlıklar ya da mevcut yasal 
düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde bankaya duyulan güvenin 
azalması veya itibarının zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kaybı; 

Düzenlemelere uyulmama riski: Mevzuat hükümlerine ve yasal 
yükümlülüklere uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek kaybı ifade eder.” 

  

Yukarıda mevzuatsal açıdan risklerin tanımı yapılmı� olmakla birlikte, bankacılık 

yönünden risklerin finansal açıdan tanımı a�a�ıdaki kısımlarda daha geni� boyutta 

incelenecektir.  

Bankalar, üstlendikleri görevler ve yaptıkları hizmetler nedeniyle ekonomik sistemin 

en önemli kurumlarıdır. Bu önemleri nedeniyle faaliyetlerini etkileyecek bir çok risk 

unsuruyla kar�ıla�maktadırlar. Bu risk unsurları; operasyonel riskler, yönetim riski, 

pazar riski, kredi riski, likidite riski, piyasa riski, i�lemin sonuçlandırılamama riski, 

döviz kuru riski, faiz oranı riski ve di�er risk çe�itleri olarak sıralanabilir. Bankalar 

finansal yapılarını tehdit eden bu riskleri öngörmek, tespit etmek ve yönetmek 
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zorundadırlar. �ekil 1.4 bankaların maruz kaldı�ı finansal risk çe�itlerini 

özetlemektedir. 

�ekil 1.4: Finansal Risk Çe�itleri 

Kaynak: Crouhy, Galai ve Mark (2001:35)’den yararlanılmı�tır. 

Dünya’da global ölçekli finansal kurumların risklerinin geli�mi� piyasalardaki; piyasa 

riski, kredi riski ve operasyonel riskleri arasındaki da�ılım ise �ekil 1.5’de 

belirtilmektedir. �ekil incelendi�inde kredi riskinin ticari ve yatrım bankalarında 

a�ırlıklı olarak yo�unla�tı�ı, piyasa riskinin menkul alım satımının en yo�un ya�andı�ı 

hazine yönetim �irketlerinde etkin oldu�u ve operasyonel riskin ise varlık yönetim 

�irketlerinde yo�unla�tı�ı görülmektedir. 

Finansal Riskler 

��lemin 
Sonuçlandırılamama 
Riski 

Operasyonel Risk 

Likidite Riski 

Piyasa Riski 

Kredi Riski 
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Operasyonel 

Risk 

Kredi  

Riski 

Piyasa  

Riski 

                           Ticari      Yatırım     Hazine      Bireysel    Varlık 
                           Banka     Bankası    Yönetimi    Broker     Yönetimi 

�ekil 1.5: Geli�mi� Piyasalardaki Finansal Risk Da�ılımları 

Kaynak: Philippe (2000:450) 

Bankalar, en uç noktada yer alabilecek unsurların ve bunların sonucunda ortaya 

çıkabilecek bir yükümlülük ve zararın, portföyleri ile risk yapıları üzerindeki olası 

etkilerini inceleyebilmek amacıyla, düzenli ve ayrıntılı olarak, stres testi, senaryo 

analizi programları uygularlar. Söz konusu programların sonuçları mümkün oldu�u 

ölçüde risk sınırlarının veya limitlerinin tespitinde bir yönetim aracı olarak kullanılır . 

Belirlenen portföy stratejileri, yapılması planlanan i�lemlerin etkin bir �ekilde 

yürütülmesi, bir kriz durumunda pozisyonların en iyi �ekilde yönetilmesini sa�lamak 

amacıyla ve sık aralıklarla operasyonel birim yöneticilerine bildirilir. (Takan, 

2002:514). 

Para ve sermaye piyasaları istikrarlı olan geli�mi� ülkelerde, kredi riski en önemli risk 

olarak algılanırken geli�mekte olan ülkelerde piyasa riskleri bankaları önemli zararlarla 

kar�ı kar�ıya bırakabilmektedir. Ancak kredi riski, geli�mekte olan ülkelerde normal 

piyasa ko�ullarında da önem gösteren bir risk türüdür. Türk bankacılık sektörü 

ço�unlukla kredi, likidite, faiz ve kur riskleri ile kar�ı kar�ıya kalmaktadır (TCZB, 

2007:1). 
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1.2.2.1. Kredi Riski 

Kredi riski i�lem yapılan tarafın vadesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesine 

ili�kin risktir (Uluda�, 2001:11). Banka mü�terisinin yapılan sözle�me gereklerine 

uymayarak yükümlülü�ünü kısmen veya tamamen zamanında yerine 

getirememesinden dolayı, bankanın kar�ıla�tı�ı durumu ifade etmektedir. Kredi riski, 

bir borçlu tarafından daha önceden imzalanan kar�ılıklı anla�manın �artları 

do�rultusunda ödenmesi beklenen tutarın, beklenen zamanda ödenmemesi durumunu 

ifade etmektedir. Ayrıca, borçlunun kredi derecesinde meydana gelebilecek ani 

dü�ü�lerde kredi riski kapsamında de�erlendirilmelidir. Kredi riski do�al olarak kredi 

kayıplarına neden olabilmektedir. Bu kayıplar borçlu kurumun bankaya ödemekle 

sorumlu oldu�u miktar ve teminatların nakde dönü�türülmesi sırasında ortaya çıkacak 

her türlü masraf olarak nitelendirilmektedir (TCZB, 2005b:35).  

Kredi kayıpları, bankaların kredilendirme fonksiyonunun vazgeçilmez bir parçasıdır ve 

bir bankanın tüm i� birimlerini etkilemektedir. Geli�mi� risk yönetimi uygulamalarının 

kullanıldı�ı ülkelerde, kurumlar kendilerini kredi kayıplarına kar�ı kredi risk 

sermayesi1 rezervleri ile korumaktadırlar. Gelecekte olu�abilecek kredi portföy 

kayıplarını öngörmek oldukça zor olmakla beraber, istatistiksel analizler, kredi 

kayıplarına kar�ı korunmak için gerekli sermaye ve rezervlerin belirlenmesinde ve 

yönetim kararlarının alınmasında yardımcı olmaktadır (TCZB, 2005b:35). 

Bankacılık kredi i�ine dayanmakla birlikte, özü itibariyla, ihtiyaç duyulan fonun 

temininden daha çok kredibilite bilgisinin toplanması ve i�lenmesine dayanır. 

Dolayısıyla bankalar temelde istihbarat kurulu�larıdır. Bankalar da di�er firmalar gibi 

kâr amacı güden ticari i�letmelerdir ve öncelikli hedefleri verdikleri kredilerin faiziyle 

birlikte tahsilatını garanti altına almaktır. (Akta� ve di�., 2009:89). Kredi riski, 

mü�terilerin geri ödeme sıkıntısına dü�melerinden kaynaklanır, en basit anlatımıyla bir 

bankanın kredi mü�terisinin ya da kendisiyle anla�maya taraf olanın anla�ma 

ko�ullarına uygun biçimde yükümlülüklerini kar�ılayamama olasılı�ıdır (BIS, 1999:1).  

                                                 
1Kredi portföyünde olu�abilecek beklenen ve beklenmeyen kayıpları kar�ılamak için gerekli olan emniyet 

sermayesidir. 
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1.2.2.2. Sermaye Yeterlili�i Riski 

Sermaye yeterlili�i riski bankaların mevcut sermayeleri ile gerçekle�en risklerinden 

olu�an kayıplarını telafi edebilme gücünü ifade eder. E�er mevcut sermayesi, söz 

konusu risklerin sebep oldu�u kayıpları kar�ılamaya yeterliyse, risk dü�ük demektir. 

E�er mevcut sermaye, kayıpları kar�ılayamayacak durumda ise risk yüksek demektir. 

Bu durumda gerekli önlemlerin en kısa sürede alınması gerekmektedir (Yıldırım, 

2004:7). 

Altınta� (2006), düzenleyici otoritelerin bankalar için minimum sermaye yeterlili�i 

öngörmesi, hatta asgari sermaye yeterlili�i standartlarının uluslararası nitelik 

kazanmasının ardında yatan nedenleri �u �ekilde sıralamaktadır.  

“I-Bankacılıkta sermayenin gördü�ü en önemli i�lev, alınan risklerden 
kaynaklanabilecek olası ya da beklenmeyen yüksek kayıpların 
kar�ılanmasıdır. Bu türden kayıplar gerçekle�ti�inde, kalan sermayenin 
bankanın faaliyetlerine sa�lıklı bir �ekilde devam etmesine olanak verecek 
düzeyde olmalıdır.  
II-Sermaye bankacılıkta yalnızca beklenmeyen, ya da olası kayıpların 
kar�ılanması için de�il, borçları ödeme gücü ba�ka bir ifadeyle likidite 
yeterlili�i açısından da önemlidir. Sermayesi güçlü bankalar, serbest 
sermayelerini daha dü�ük getirili ancak daha likit yatırımlarda 
de�erlendirebildiklerinden, kriz veya panik dönemlerinde tasarruf 
sahiplerinin taleplerini daha rahat yerine getirebilmektedirler.  
III-Yalnızca bireysel olarak bankaların de�il, bir ülkedeki tüm bankacılık 
sektörünün sermaye yeterlili�i ile faaliyet göstermesinin sa�lanması, sistemik 
kriz riskini azaltır ki, bu durumda sistem içindeki zayıf tek bir banka bile tüm 
sektör için tehlike arz edebilir. 
IV-Ulusal ve uluslararası çapta, kamu ve özel sermayeli tüm bankalar için 
uygulanan e�it sermaye yükümlülükleri bir taraftan finansal istikrara hizmet 
ederken, di�er taraftan çok dü�ük, ya da farklı sermaye oranlarıyla 
çalı�ılmasından kaynaklanabilecek haksız rekabeti önleyici bir i�lev görür.” 

Özkaynakların riskleri kar�ılaması, borçların özkaynaklara oranı, büyük kredilerin 

özkaynaklara oranı, duran varlıkların özkaynaklara oranı gibi oranlarla ölçülebilir. Bu 

oranların bankaların öngörülemeyen zararlarını telafi edebilme kabiliyetleri 

bakımından belli bir düzeyin üzerinde olması beklenir. Amaç banka sermaye tabanının 

risk a�ırlıklı aktifleri ne ölçüde kar�ıladı�ını ölçmektir. Sermaye yeterlili�inde 

bankanın cari ve gelecek projeleri ve üstlenilecek risk seviyesi göz önünde 

bulundurulmalıdır (Uyar, 2003:19). Bankacılık otoritelerini, denetçi kurulu�ları ve 

bankaları teknik açıdan en çok zorlayan husus, maruz kalınan riskler (beklenmeyen 

kayıplar) kar�ısında banka için ne kadar bir sermayenin yeterli olaca�ının sa�lıklı 
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�ekilde belirlenmesidir. Düzenleyici otoriteler, bankaların risklerine kar�ı 

bulundurmaları gereken sermaye büyüklüklerini belirlemektedir. Sermaye yeterlili�ine 

ili�kin düzenlemeler, bankaların üstlendi�i risklerle uyumlu asgari sermaye 

büyüklüklerinin belirlenmesini hedeflemektedir (Candan ve Özün, 2009:6).  

1.2.2.3. Piyasa Riski  

Piyasa riski, iktisadi geli�melerden dolayı fiyatların veya oranların olumsuz yönde 

de�i�erek, yapılan yatırımın zararla sonuçlanmasına ili�kin risktir. Piyasa riski, faiz 

oranı, döviz kuru, hisse senedi veya mala dayalı piyasalardaki fiyat dalgalanmaları 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Uluda�, 2001:9). 

Faiz Riski; Faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle bankanın finansal durumuna ba�lı 

olarak maruz kaldı�ı risktir. Faiz riski hem bankanın gelirleri hem de bilanço ve 

bilanço dı�ı kalemlerinin ekonomik de�erleri üzerinde etkisi vardır (Bolgün ve Akçay, 

2005:195). 

Kur Riski; Bankanın bir para cinsinden varlıkları ve yükümlülükleri arasında fark 

olması durumunda kurdaki de�i�im yönünün, banka yükümlülüklerinde artı� meydana 

getirmesi tehlikesi olarak tanımlanabilir (Sayım ve Er, 2009:13). Farklı para 

birimlerinin de�er kazanma ve kaybetme oranlarının zaman içinde farklılık arz etmesi 

de�i�kenli�in artması bu risk türünün en önemli kaynaklarından biri olarak 

görülmektedir (Babu�çu, 1997:74). 

1.2.2.4. Operasyonel Riskler 

Bankalar, faaliyetleri nedeniyle finansal risklerin yanısıra finansal nitelikte olmamakla 

birlikte maddi ve itibari kayıplara yol açabilen risklere de maruz kalmakta, hatta bu tür 

risklerin gerçekle�mesi nedeniyle faaliyetleri son bulabilmektedir (Candan ve Özün, 

2009:269). 

Son yıllarda ya�anan teknolojik geli�meler, piyasa de�i�iklikleri, ürün ve hizmetlerdeki 

de�i�imler ve beklenmeyen olaylar, bankaların operasyonlarının da de�i�mesine neden 

olmu� ve bu do�rultuda faaliyet risk yönetimi, bankaların ve denetim otoritelerinin 

gündeminde kredi ve piyasa riski dı�ında ayrı bir disiplin olarak önemini arttırmı�tır. 

Bu nedenle operasyonlardaki de�i�imlerin kontrol altına alınması günümüzde banka 
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yönetimleri için önemli yönetsel problemlerden biri haline gelmi�tir (TCZB, 

2005b:40). Operasyonel risk, önceleri piyasa ve kredi riski dı�ında kalan tüm di�er 

ölçülemeyen riskler olarak ifade edilmi� ancak bu tanımın risk ölçümü için yeterli 

olmadı�ı dü�ünülerek zamanla ayrı bir risk grubu �eklinde inceleme ve 

de�erlendirmeye alınmı�tır. Basel Komite tarafından daha sonra yapılan di�er bir 

tanıma göre operasyonel risk: "Yetersiz ve ba�arısız içsel yöntemden, insan ve 

sistemlerden ya da dı�sal olaylardan kaynaklanan, do�rudan veya dolaylı zarar riski" 

olarak ifade edilmi�tir (BIS, 2001:2). Bankaların kar�ıla�tıkları en eski risk türü olan 

operasyonel riski, banka içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin 

gözden kaçması, banka yönetimi ve personeli tarafından zaman ve ko�ullara uygun 

hareket edilememesi, banka yönetimindeki hatalar, bilgi teknolojisi sistemlerindeki 

hata ve aksamalar gibi iç etkenler ile banka dı�ında üçüncü ki�ilerle ilgili sahtekârlık 

olayları, deprem, yangın, sel gibi felaketler, terörist faaliyetler, sosyal karga�a gibi dı�

faktörlerden kaynaklanabilecek kayıp ya da zarara u�rama ihtimalidir (TCZB, 

2005b:40).  

�ekil 1.6: Operasyonel Risk Yönetim Süreci

Kaynak: TCZB (2005b:40) 
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Yukarıdaki �ekil banka risk yönetim strateji ve politikaları do�rultusundaki 

operasyonel risk yönetiminin; tanımlama, entegrasyon, sınıflandırma, veri, kontrol ve 

izleme süreçlerini belirtmektedir.  

Operasyonel risk çe�itlerinden; banka i�lem süreçleri riski, bilgi sistemleri riski, 

yönetim riski ve insan kaynakları riski a�a�ıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Banka ��lem Süreçleri Riski; �� akı� süreçlerindeki belirsizlikler, organizasyon 

planından kaynaklanan aksaklıklar, yanlı� raporlama, izleme ve dökümantasyon, 

muhasebe sisteminden kaynaklanan sorunlar, kurum içi ileti�imdeki aksaklıklar, 

mevzuata uyum a�amasında ya�anan sorunlar ve bunların olu�turdu�u riskler, 

süreçlerden kaynaklanan operasyonel riskerdir. Te�kilat yapısının çok büyük olması, 

yönetimdeki hatalar, ürünlerin kompleksitesi, bürokratik i�lemlerin yo�unlu�u gibi 

nedenlerden dolayı bankaların i�lem süreçleri riski artmaktadır (TCZB, 2005b:43). 

Bilgi Sistemleri Riski; Yazılım-donanım ve networkden kaynaklanan aksaklıklar, 

telekomünikasyon kesintileri, bilgisayar virüsleri, sistemlerin i� yükünü kaldıramaması 

gibi aksaklıklar sonucu sistem kaynaklı operasyonel riskler olu�maktadır. 7 gün 24 saat 

çalı�an sistemler, internet bankacılı�ı, ATM makinaları ve global düzeyde hizmet 

verilmesi gibi nedenler, bankalarda sistem kaynaklı operasyonel riskleri arttırmaktadır 

(TCZB, 2005b:42). 

Yönetim Riski; Tüm risk çe�itleri içinde yönetim riski bankaların risk seviyelerini 

belirleyen en etkin risk çe�itlerinden biridir. Bankanın en tepe yönetiminden en alt 

kademedeki  yöneticisine kadar alınan her karar kurumun i�leyi�ini olumlu ya da 

olumsuz etkilemekle birlikte bankanın varlıklarının kalitesini, kârlılı�ını, etkinli�ini, 

verimlili�ini ve risk yönetimindeki ba�arısını belirlemektedir. 

Yönetim riski, üst düzey yönetici kadrosun da bulunması gereken niteliklerin, 

tecrübenin ve yeterli bilgi düzeyinin olmayı�ından dolayı ortaya çıkan ölçülmesi zor 

olan nitel bir risktir. Ancak sonuçları açısından gözlemlenebilir. Yönetim kadrosunun 

alaca�ı her karar kurum için çok önemlidir. Alınan ve uygulanan yanlı� bir karar 

kurumda beklenmeyen ciddi sonuçlar do�urabilir. Yönetim hataları sonucu kurumun 

finansal durumu, i�letme faaliyetleri ve rekabet gücü bozulabilir ve kurumun ta�ıdı�ı 

di�er finansal risk faktörlerinde artı� ortaya çıkabilir (Atan, 2002:34). 
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�nsan Kaynakları Riski; �nsan kaynakları riski, çalı�an, karar veren, planlayan olarak 

insan faktörünün mal ve hizmet üreten kurumlarda, �irketlerde beklenen sonucu 

olumsuz yönde etkileme tehlikesi olarak tanımlanabilir (Sayım ve Er, 2009:11).  

1.2.2.5. Likidite Riski 

Likidite, bankanın varlıklarını belirli bir anda kayba u�ramadan nakde dönü�türme 

yetene�inin ölçütüdür. Ba�ka bir anlatımla, likidite; bankaların varlık artı�larını 

kar�ılayacak fonları sa�layabilme ve yükümlülüklerini vadesinde yerine getirebilme 

yetene�idir. Bolgün ve Akçay’a göre likidite riski (2005:197); bankanın 

yükümlülüklerindeki azalmayı iyi düzenleyememesi ya da aktiflerindeki artı�ı 

kar�ılayacak �ekilde yeterli kaynak bulunduramaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

Likidite riski iç ve dı� kaynaklı olabilmekte ve bu çerçevede iki kategoride ele 

alınmaktadır (Candan ve Özün, 2009:367).  

Fonlamaya �li�kin Likidite Riski; Nakit giri� çıkı�larındaki düzensizlikler ve nakit 

akımı uyumsuzlukları gibi bilanço yapısından kaynaklanan nedenlerle bankanın cari 

veya gelecekte beklenen ve beklenmeyen yükümlülüklerinin zamanında yerine 

getirilememesi durumunun bankanın faaliyetleri ile genel finansal durumu üzerinde 

olumsuz etki yaratması ihtimalidir.  

Piyasaya �li�kin Likidite Riski; Piyasa derinli�inin bulunmaması, i�leyi�inin 

bozulması, likidite düzeyinin yetersiz olması ya da piyasalarda olu�an di�er engeller 

nedeniyle banka pozisyonlarının makul bir fiyattan, zamanında ya da yeterli miktarda 

nakde dönü�türülememesinden kaynaklanan zarar ihtimalini ifade etmektedir. 

Gerek tahsil edilemeyen kredi alacakları nedeniyle ayrılan kar�ılıklar, gerekse 

kaybedilen alternatif getiri maliyeti bankalar açısından özellikle son on yıl içerisinde 

önemli miktarda sermaye erozyonuna neden olmu�tur. Bunun yanı sıra, tahsil 

edilemeyen nakit akımları, yeni aktiflerin fonlama ihtiyacını gideremedi�i için likidite 

riski de yaratarak bankaların aktif-pasif dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Fonlama ihtiyacı arttıkça, yeni fonlama maliyetinin yükselmesi kârlılı�ı olumsuz 

yönde etkileyecektir. Tahsil edilemeyen tutar kadar olu�acak fonlama ihtiyacı likidite 

riski do�uracaktır. Nitekim sorunlu kredi oranı yüksek olan bankaların kâr eksikli�i 

yerine likidite riski sorunuyla kar�ıla�tıkları gözlemlenmektedir. Kredi riski ile 
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do�rudan ili�kili olan riskin esasen likidite riski oldu�unu ifade etmek yanıltıcı 

olmayacaktır (Candan ve Özün, 2009:341). Özellikle 2008 yılında ya�anan ve bazı 

ülkelerde belirli derinliklerle halen devama etmekte olan global krizin ba�langıç 

nedeninin, bankaların yo�un likidite riskine maruz kalması ve sonrasında kredi riski ile 

birlikte di�er risklerin krizi tetiklemesi nedenleriyle, Basel III’e do�ru atılan adımlarda 

bankaların likidite riskine kar�ı önlem alınarak “Likidite Kar�ılama Oran” ihdas 

edilmi�tir. Bu deneyimler likidite riskinin çok önemli risk unsuru oldu�unu ve bu riske 

kar�ı ciddi önlemler alınması gerekti�ini göstermektedir. 

1.2.2.6. Di�er Bankacılık Riskleri 

Di�er bankacılık riskleri bilanço riski, politik riskler, yasal düzenleme riski, pazarlama 

riski, taahhüt riski, yo�unlu�ma riski gibi ana risk faktörleri kadar etkili olabilecek 

düzeyde risklerdir. Belirtilen risk çe�itleri a�a�ıda açıklanmaktadır. 

Bilanço Riski; Bu tip risklerden korunmak için do�ru, �effaf, planlı aktif-pasif 

yönetimi stratejileri uygulanmalıdır. Banka yönetim kurulu, yasal zorunlulukları 

dikkate alarak banka aktifinin ne ölçüde kredi, menkul ve i�tiraklerden olu�aca�ını 

belirlemelidir. Bilanço aktifindeki büyümenin pasifte nasıl fonlanaca�ının ana 

hatlarının belirlenmesi önemlidir. Kaynak maliyetlerinin belirlenmesi, maliyetlerde 

ortaya çıkan dalgalanmaların takibi aktif-pasif yönetiminin önemli bir stratejisidir. 

Bilanço yapısından kaynaklanan risklere ve kur risklerine yönelik olarak bankalar, 

döviz pozisyonları çe�itlendirmesi, bankalararası veya banka ile mü�terisi arasındaki 

vadeli faiz oranı sözle�mesi, bankaların organize olmu� piyasalar ile yaptı�ı özel 

sözle�meler, finansal araçların kar�ılıklı de�i�imi veya finansal araçların gelecekte bir 

tarihte belli bir fiyattan alım/satım taahhüt i�lemleri yaparak riskten korunma 

sa�layabilirler (TCZB, 2000:7). 

Politik Riskler; Genel ekonomi politikaları sonucu ortaya çıkan politik riskin 

de�erlendirilmesi ülkenin sahip oldu�u sosyal ve politik faktörlerle ili�kilidir. Bir 

ülkenin yükümlülüklerini kar�ılama konusunda gösterdi�i kararlılık ve isteklilik 

ülkenin ta�ıdı�ı politik risk konusunda bir göstergedir. Politik riskler bankacılık 

sektörünü direkt olarak etkileyen risklerin ba�ında gelmektedir. Bankaların çe�itli 

sebeplerden olu�abilecek olan politik riskten korunabilmesi ve zararlarını en aza 

indirebilmesi için, ülke içinde de�i�en makro ekonomik hedeflere ve göstergelere göre 
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kısa vadeli politikalarını de�i�tirebilme yetene�ine sahip olması gereklidir. Bu da 

banka üst yönetiminin kalitesi ile do�rudan ili�kili bir durumdur. Yönetimin kalitesi 

bankanın ta�ıyaca�ı politik riski azaltıcı bir unsurdur. 

Yasal Düzenleme Riski; Yasal düzenleme riski, bankacılık sektörü için yurtiçi ve 

yurtdı�ında yapılan yasal düzenleme, kanun ve kararnamelerde meydana gelen 

de�i�imlerin yarattı�ı risklerdir. Yasal risk, yetersiz veya yanlı� yasal bilgi ve 

doküman sebebiyle alacakların de�er kaybetmesi, geri dönmeme veya 

yükümlülüklerin beklenenden fazla olması durumunu ifade eder. Yasal düzenlemeler 

bankaların kârlılı�ını ve bankacılık faaliyetlerini önemli ölçüde etkiler. Mevcut yasalar 

bankalar ile ilgili yasal sorunların çözümünde yetersiz kalabilir veya bir banka için 

alınacak özel bir kararın bankacılık sektörünü olumsuz etkileyebilmesi mümkündür 

(Atan, 2002:35). 

Pazarlama Riski; Bankanın pazarladı�ı ürünlerin pazarın gereklerine uymaması, 

pazarı yeterince tanımama ve buna uygun olarak konumlanamama ve i�letme 

giderlerinin olması gerekenlerden fazla olmasından kaynaklanan risklerdir.  

Yo�unla�ma Riski; Bankanın özsermayesinin önemli bir kısmını aynı sermaye 

piyasası araçlarının ihraçcısına veya bir ki�i ya da bir kuruma ba�laması veya 

fonlamayı aynı ki�i ya da kurumdan yapmı� olmasından kaynaklanan risktir. Bu risk 

esasen 5411 sayılı Bankacılık Kanununda dikkate alınmaktadır. Basel komisyonu ve 

Avrupa Toplulu�u öngörüleri birbirlerine paraleldir ve yo�unla�ma riskinin ba�ladı�ı 

sınır veya e�ik olarak özsermayesinin (sermaye tabanı) %25’i kabul edilmektedir 

(Atan, 2002:41). 

Taahhüt Riski; Bankanın taahhütlerini zamanında ya da sözle�me ko�ullarında 

belirtilen �artlarda yerine getirememesi sonucu itibar kaybetmesi ve sonucunda da 

u�radı�ı finansal zararlardır.  

1.2.3. Bankacılıkta Risk Yönetimi 

Son yıllarda finansal piyasalarda birbiri ardına ve etkisi uzun süren önemli krizler 

ya�anmaktadır. Üstelik son dönemde ya�anan krizlerin globalle�me sürecinin bir 

sonucu olarak, bula�ma etkisi (contagion effect) ile dünya piyasalarına da kolayca 

yayılabildi�i görülmektedir. Bu durum krizlerin sadece ülkelerin kendilerinin de�il, 
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dünya piyasalarının da bir sorunu haline gelmesine neden olmaktadır. Böyle 

durumlarda alınan en temel önlem, gözetim ve denetim sisteminin etkinle�tirilmesi ve 

uluslararası standartların olu�turularak uygulanmasının sa�lanmasıdır (Aras, 2005:2). 

Dünya’daki ya�anan ekonomik geli�meler ulusal ve uluslararası bankacılık sisteminin 

yapısal unsurlarını da etkilemi�tir. Bankalar ve di�er finansal kurumlar açısından etkin 

risk yönetimi, ulusal ve uluslararası piyasaların finansal istikrarını korumak için 

kaçınılmaz bir olgu haline gelmi�tir. Bu açıdan bakıldı�ında, banka bünyesinde etkin 

bir risk yönetimi sisteminin olu�turulması için gerekli temel unsurlar �öyle sıralanabilir 

(TCZB, 2005b:7). 

• Yönetim kurulunun risk yönetimi sürecini solo ve grup (konsolide) bazında 

olu�turması ve gözetim altında tutması, 

• Uygulama usullerinin ve risk limitlerinin kurum çapında tesisi 

• Risk ölçüm, analiz ve izleme i�levlerinin gerçekle�tirilmesi, 

• Kurum çapında etkin bir “Yönetim Bilgi Sistemi”nin mevcudiyeti, 

• Kurum çapında entegre ve do�ru verilerin mevcudiyeti, 

• Kullanılan onaylanmı� risk modellerinin varlı�ı, 

• Kurum çapında kapsamlı iç denetim uygulamasının bulunması, 

• Kurum içinde “Risk Kültürü”olu�turulması. 

Günümüzün modern i�letme teorisinin ula�tı�ı en kapsamlı çözümlerden bir tanesi risk 

yönetimidir. Çünkü risk yönetimi getiri, sermaye ve riski ili�kilendiren; bunların 

arasında optimum dengeyi kuran bir yakla�ım, bir yönetim tekni�i, bir yönetim 

anlayı�ıdır. Risk yönetimi tüm i�letmeler için önemli bir i�tir. Ancak bankalar için 

ayrıca özel bir öneme sahiptir. Çünkü bankacılık sektöründe ortaya çıkabilecek olan 

yeni bir risk, sadece o sektörü de�il, ekonomik sistemin tamamını pe�inden 

sürükleyebilmektedir (Çolak, 2001 : 117).  

Her sektörde kar�ıla�ılan risklerde oldu�u gibi Bankalılık risklerinin de yönetilebilmesi 

için öncelikle gruplandırılması gerekmektedir. Birincisi kontrol edilebilir riskler grubu 

ve ikincisi ise kontrol edilemeyen riskler grubudur. Kontrol edilebilen riskler; risk 

azaltıcı tekniklerin kullanılması veya riski do�uracak i�lemlere ili�kin limitlerin 

uygulanması suretiyle bankanın zarara u�rama ihtimalinin azaltılmasının mümkün 
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oldu�u riskler olarak tanımlanmaktadır. Kontrol edilemeyen riskler ise; kontrol 

edilebilir risklerin zaman içinde de�i�ebilirli�ine ba�lı olarak, herhangi bir risk ölçme 

ya da risk ölçme ve azaltma tekni�i kullanmak veya limit uygulamak suretiyle 

gerçekle�me olasılı�ı önceden tahmin edilemeyen ve ortaya çıktı�ı anda gerçekle�en 

zarar riski (BDDK, 2001:2) olarak tanımlanmaktadır.  

Örgütlenme ve insan kaynakları ile ilgili konular dı�arıda bırakılarak bankanın 

i�leyi�inin bir anlık foto�rafı çekildi�inde, bütün faaliyetlerin a�a�ıdaki figürdeki gibi 

birbirini takip eden i�levsel süreçlerden geçilerek gerçekle�tirildi�i görülecektir. Bu 

süreçler tek tek ürün ya da hizmet bazında oldu�u gibi, her türlü faaliyeti içeren bütün 

bir banka sisteminin i�leyi�i için de geçerlidir (Yavuz, 2002: 21). 

       Kaynak: Yavuz (2002: 22)      

�ekil 1.7: Risk Yönetiminin Banka Yönetim Fonksiyonları �çindeki Yeri

Kaynak: Yavuz, (2002:21) 

Bankanın stratejik yönetim mekanizması (yönetim kurulu), genel olarak hedefleri ve 

gidilecek yolları belirledikten sonra bu hedefler her bir i� alanıyla ilgili olarak birimler 

bazında sayısalla�tırılır ve bütçelenir. Sermayenin ve di�er kaynakların i� alanları ve 

ürünlere göre da�ıtılmasını da içeren bu süreçten sonra, bankanın i� yapan birimleri 

(kurumsal krediler, bireysel bankacılık, fon yönetimi vb) hedeflenen rakamlar ve 

bütçelerine göre portföylerini olu�tururlar. Ba�ka bir deyi�le hem bankanın 
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bilançosunu meydana getirirler hem de yaptıkları finansal anla�malarla bankayı 

bilanço-dı�ı yükümlülükler altına sokarlar. (Yavuz, 2002: 22). Bu i�leyi� �emasının da 

net olarak ifade etti�i gibi, risk yönetimi faaliyeti, aktif-pasif yönetimiyle çok sıkı bir 

etkile�im içerisinde ve tamamen e�zamanlı olarak gerçekle�tirilmeli, bu ikisi birlikte 

bankanın üzerinde durdu�u zemini olu�turmalıdır.  

1.2.3.1. Risk Yönetiminin Geli�imi ve Önemi 

Bankacılıkta risklerin artmasıyla birlikte, uluslararası risk yönetim standartları 

geli�tirilmektedir. Uluslararası arenada güvenilir bir konumu olan Uluslararası 

Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi (BIS) risk yönetim sistemleri geli�tirmekte, 

risk yönetimi konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

BIS’e göre bankacılık sektörü piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risklerle karı�

kar�ıya bulunmaktadır. Ça�da� anlamda risk yönetimi de bir bankanın risklerini iyi 

tanımlaması, do�ru ve zamanında ölçmesi, sürekli gözlemesi ve fiyatlama da dahil 

olmak üzere bu konudaki karar sürecine en geni� veri tabanını sa�laması konusunda 

yürütülen faaliyetleri kapsamalıdır. Uluslararası standartlara göre, bankaların kategorik 

de�erlendirmeler yerine ba�ımsız denetim kurulu�larının bireysel derecelendirmeleri 

ile de�erlendirilmesi ilke olarak kabul edilmi�tir. Bu derecelendirmede ise en ayırt 

edici faktör olarak bankanın risk yönetimi konusundaki beceri, do�ruluk ve �effaflık 

düzeyi kabul edilmektedir.  

Basel’in ayrıca bankacılık sektörünün muhasebe politikaları, uygulamaları, kredi risk 

yönetimi, kredi riskleri, kredi kalitesi ve gelirler konusunda kamuoyunun 

bilgilendirilmesini öngören çe�itli tavsiyeleri de bulunmaktadır. Risk yönetiminin 

amacıyla paralellik gösteren bu tavsiyeler a�a�ıda belirtilmi�tir (Takan, 2002:516); 

• Bankalarca, kamuoyuna sunulan yıllık finansal raporları, bankanın 
büyüklü�ü ve faaliyetlerinin yapısına uygun olarak düzenlenmeli, 

• Bankalar, ta�ıdı�ı kredi risklerinin hesaplanmasında dikkate aldı�ı 
muhasebe politikaları, uygulamaları konusunda kamuoyunu 
bilgilendirmeli, 

• Bankalar, özel ve genel kar�ılıkların ayrılmasında uygulanan muhasebe 
yöntem ve teknikler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeli ve kullandı�ı 
temel varsayımları açıklamalı, 

• Bankalar, faaliyetleri dolayısıyla ta�ıdı�ı kredi risklerinin yapısı ile 
ilgili bilgiyi kamuoyuna sunmalı ve bu risklerin nasıl ortaya çıktı�ını 
tanımlamalı, 
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• Bankalar, kredi risk yönetimi fonksiyonunun yapısı ve örgütlenmesi 
hakkında kamuoyunu bilgilendirmeli, 

• Bankalar, tahsili gecikmi� alacakları ve verimsizle�en aktiflerinin 
yönetiminde kullandı�ı teknik ve yöntemler hakkında kamuoyunu 
bilgilendirmeli, 

• Bankalar, faaliyet alanlarına göre kullandırdı�ı krediler hakkında 
kamuoyunu bilgilendirmelidir. Mevcut kredi riskleri ve gelecekteki 
muhtemel riskler hakkında bilgi vermelidir. 

Finansal risk yönetim sürecinin, kurumların finansal piyasalarla ilgili riskleri 

yönetmesini mümkün kılan bir stratejiler bütünü oldu�u dü�ünüldü�ünde kurum 

çapında risk yönetimi anlayı�ı, öncelikle bankaların organizasyon içinde risk yönetimi 

sistem ve süreçlerinin sahiplenilmesi ile sürekli bir iyile�me ve geli�me sa�lamaya 

yönelik bir risk kültürü olu�turmalarını gerekli kılmaktadır (Aktan, 2007:246). 

�ekil 1.8: Kurum Çapında Bütünle�ik Risk Yönetimi 

Kaynak: Deloitte&Touche (2001:8)  
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Yukarıdaki �ekilde de görülece�i üzere, bütünle�ik risk yönetimi yalnızca sayısal 

yöntemler bütünü de�ildir. Bu açıdan, risk yönetiminde kullanılacak yöntem ve 

modellerin riskin ölçülmesinde bir araç oldu�u, bununla birlikte ölçülen riskleri 

yorumlayıp stratejik kararlar alarak, raporlamanın sa�lam yargı ve sa�duyulu yetkin 

insan kayna�ı ile sa�lıklı bir �ekilde de�erlendirilebilece�i gözden kaçırılmamalıdır. 

Son yıllardaki bankacılık sektöründeki de�i�im ve geli�imle birlikte kurum çapında 

bütünle�ik risk yönetiminin de evrimle�mesi gereklili�ine yönelik Atan’ın tespiti 

önemlidir.

“Türkiye açısından, bankacılık sektörünün ve özellikle ticari bankaların, 
finans sisteminin bel kemi�i oldu�u göz önünde tutulursa, bu kurumların 
güvenli çalı�masının ekonominin bütünü açısından ne kadar önemli hale 
geldi�i açıkça görülecektir. Öte yandan, bugün içinde faaliyette bulunan 
Türkiye ekonomisinin sosyo-ekonomik ve siyasi yapısındaki geli�meler 
do�rultusunda sürekli bir yapılanma içinde bulunan sektör, finansın 
küreselle�mesi ve liberalle�meyle birlikte, yurtdı�ı piyasa ko�ullarındaki 
de�i�imlere de en duyarlı sektörlerden biri haline gelmi�tir. Sektörün 
yapısı ve ya�adı�ı bu de�i�im süreci, yıllarca kamu borçlanma gere�i 
risksiz ve kârlı çalı�mı� olan Türk bankalarını birbirine ba�lı iki temel 
“etkin performans (kârlılık) ve kurum çapında bütünle�ik risk yönetimi” 
alanlarında ba�arılı bir yönetim tarzı geli�tirmeleri açısından zorunlu 
kılacaktır (Atan, 2002:247).” 

1.2.3.2. Risk Yönetiminin Amacı 

Risk yönetiminde temel amaç kârlılı�ı arttırmak için sermaye, getiri ve riski 

birbirleriyle ili�kilendirirken, pazarın sürekli artan ve çe�itlenen zor taleplerini tatmin 

edebilecek bir risk yönetim sisteminin olu�turulmasıdır (Atan, 2002:5). Risk yönetimi 

bankaların risk algılarını destekleyen süreçle birlikte geli�mektedir. Günlük banka 

i�lemlerinde koruma sa�larken aynı zamanda finansal krizlerdeki oynak piyasa 

hareketlerinde pozisyon almada zaman kazandırmaktadır. Risk yönetimi her�eyden 

önce bankanın gelecekteki belirsizli�e kar�ı kendini korumaya yönelik önlemlerden 

olu�maktadır. Bu önlemler her risk çe�idine göre farklılık gösterebilmekle birlikte 

özünde bankanın her bir faaliyet alanında koruma sa�lamaktadır. Bu koruma 

bankaların finansal risk haritasındaki kredi, likidite, sermaye yeterlili�i, faiz oranı, 

operasyonel riskleri ba�ta olmak üzere bir çok risk çe�idindeki yıkıcı etkiyi azaltmayı, 

kontol ve denetimi sa�lamaktadır. 
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1.2.3.3. Risk Yönetim Süreci 

Riske faaliyetleri itibariyle en fazla maruz kalan kurumlar olan Bankaların 

kar�ıla�tıkları risklerin önceden tahmin edilerek yönetilmesi, risk yönetimindeki 

ba�arının anahtarı durumundadır. �yi bir risk yönetimi ise, etkin risk yönetim sürecini 

gerektirmektedir.  

Bankaların risk yönetim süreci a�a�ıda belirtilen dört a�amadan olu�maktadır. 

• Riskin te�his edilmesi, 

• Riskin ölçülmesi, 

• Riskin yönetilmesi, 

• Kontrol ve Raporlama, 

Bu a�amalar a�a�ıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

1.2.3.3.1. Riskin Te�his Edilmesi 

Bilançosunu çok iyi tanıyan, faaliyet gösterdi�i piyasaların karakteristik özelliklerini 

çok iyi anlayıp analiz eden ve mü�terilerinin ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp ona göre 

faaliyetlerini düzenleyen bir banka, di�er bankalara göre daha avantajlı olacaktır. Bu 

bankalar, risklerini daha iyi anlayıp yönetebilecek ve sonuçta kârlılı�ını arttırarak mali 

yapısını güçlendirebilecek ve en nihayetinde de piyasa payını arttırabilecektir. Risk 

yönetim sürecinin bu ilk a�amasında, bankaların hazırlıklarını en iyi �ekilde yapmaları, 

takip eden a�amalarda hızlı ve do�ru hareket etmelerine imkan verebilecektir. Maruz 

kaldı�ı riskleri iyi tanıyan ve bu riskler arasındaki ili�kileri daha her hangi bir risk 

olu�madan iyi bir �ekilde özümsemek, bu risklerin ortaya çıkması sırasında inisiyatifi 

bankanın eline verebilecektir. Tersine riskleri ve riskler arasındaki ili�kileri iyi bir 

�ekilde kavrayamamı� personele sahip bir banka bu risklerin ölçüm, yönetim ve 

kontrolünde problemlerle kar�ıla�abilecektir. Bu bankanın personeli tarafından riskler 

hatalı ölçülebilece�i gibi alınacak tedbirler de yetersiz kalabilecektir. Bu nedenlerle 

risk yönetim sürecinin bu ilk a�amasında bankaların iyi bir hazırlık yapmaları ve 

personelini de buna göre yönlendirmesi tavsiye edilmektedir (Eken 2006b:48). 
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1.2.3.3.2. Riskin Ölçülmesi 

Bankalar, maruz kaldıkları risklerin tümünü ölçebilmek için güvenilir ve bütünlük 

içinde uygulanabilen yapıları, ürün çe�itleri ve faaliyet alanları ile uyumlu risk ölçüm 

sistemlerine sahip olmalıdır. Risklerin geli�mi� modeller kullanılarak ölçülmesi, risk 

getiri dengesinin gözetilmesi, bankanın sa�lıklı ve basiretli yönetilmesini sa�lar. 

Bankanın maruz kaldı�ı tüm risklerin, detaylı ve geli�mi� yöntemler kullanılarak 

yapılan risk analizleri sonucunda kontrol altına alınması ve raporlanmasının 

sa�lanması gerekmektedir. Risklerin ölçümüne yönelik olarak kullanılan modeller 

riskleri gerçekçi biçimde yansıtmalı, senaryo analizi, stres testleri gibi ilave analizlerle 

desteklenmeli, geçerlili�i de�i�en ko�ullara uygun olarak de�erlendirilmelidir. 

Geli�mi� modeller kullanılarak yapılan risk ölçümleri risk i�tahının ve risk 

toleranslarının belirlenmesinde kullanılmalıdır. Senaryo analizleri ve stres testleri 

ayrıca bankanın acil ve beklenmedik durum planlarında da gözönünde 

bulundurulmalıdır (Bankacılar Dergisi, 2006:18). 

Bankaların risklere olan hassasiyetleri bankaların bilanço kalemleri kullanılarak 

ölçülebilmektedir. Örne�in faiz oranı riskine olan hassasiyet bankaların faize hassas 

aktifleri ile faize hassas pasifleri arasındaki fark ya da bo�luk ile ölçülürken, kredi 

riskine olan hassasiyet toplam kredi miktarı ile ölçülebilmektedir. Aynı �ekilde döviz 

kuru riskine olan hassasiyet de bankaların bilançolarında bulunan yabancı para aktif ile 

yabancı para pasifler arasındaki fark ya da açık pozisyon olarak ölçülmektedir. Belli 

bir riske olan hassasiyet düzeylerini belirlemek bankaların kendi kontrolleri altındadır. 

Bilanço kalemleri ile oynayarak bankalar belli bir riske ve/veya belli risklere olan 

hassasiyetlerini de�i�tirebilmektedirler. Risk almayı seven bir banka bilançosunun 

hassasiyetini farklı risklere kar�ı arttırırken, riskten kaçınan bir banka ise bu 

hassasiyetini minimum düzeyde tutacaktır (Eken, 2006b:49).  

Bankalar maruz kaldıkları riskleri iki amaçla ölçmektedirler. Birincisi bankaların 

yönetimi tarafından talep edilen ta�ınan risk ile tahmini kârlılık, sermaye yeterlili�i ve 

piyasa payı arasında bir ili�ki kurulmasıdır. Böylece bankalar ta�ıdıkları risk ile taktik 

ve stratejik hedefleri arasında var olan ili�kileri analiz edebilmekte ve hedeflere 

ula�mada gerekli tedbirleri alma olana�ı bulabilmektedirler. �kincisi ise, denetim 

otoritelerine verilecek raporların hazırlanması amacını ta�ımaktadır (Eken, 2006b:50). 
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Tablo 1.7: Riskin �ki Boyutu: Volatilite ve Hassasiyet

Toplam Risk Volatilite * Hassasiyet 

Toplam Risk Sistematik Risk * Sistematik Olmayan Risk 

Kredi Riski Batık Kredi Oranı * Toplam Kredi Miktarı 

Faiz Oranı Riski Faizlerde Dalgalanma * GAP 

Kur Riski Kurlarda Dalgalanma * Döviz Pozisyonu 

Likidite Riski M1’de Dalgalanma * Likidite GAP’ı 

Kaynak: Eken (2006b: 49) 

Bütün risklere olan hassasiyetini ölçen bir banka, e�er bu risklerin volatilite1 boyutunu 

ölçmemi�se, o zaman bilançosunun bu risklerden etkilenme düzeyi hakkında yeterli 

bilgiye sahip olamayacaktır. Bu nedenle bankalar bilançolarında depolanmı� bulunan 

de�i�ik risklere kar�ı hassasiyetlerinin yanı sıra bu risklerin volatilitelerini de 

hesaplamak durumundadır. Riskin hassasiyet boyutu bankaların kontrolü altında 

olmasına ra�men, volatilite boyutu bankaların kontrolü dı�ında bulunmaktadır. Yani 

volatilite piyasa tarafından belirlenmekte ve bankalar onu ancak veri olarak 

hesaplamalarında kullanabilmektedirler. Bu nedenle toplam riskin azaltılmasında 

bankalar ancak hassasiyet boyutu üzerinde oynayarak toplam risklerini azaltıp 

arttırabilmektedirler (Eken, 2006b:49). 

1.2.3.3.3. Riskin Yönetilmesi 

Yeni Basel düzenlemeleri bankalara, hem kredi riski hem de operasyonel risk için çok 

daha geni� bir risk ölçme ve risk yönetme esnekli�i vermektedir. Böylece daha geni�

bir kapsamda sermayenin mevcut riske uyumlu hale getirilmesi ile bankacılık 

sisteminin daha güvenilir ve daha verimli bir yapıya kavu�ması beklenmektedir (Aras, 

2007:25). Banka genelinde risk kültürünün yerle�tirilmesi için çalı�anlarda 

farkındalı�ın arttırılması ve gerekli e�itim çalı�malarının yürütülmesi gereklidir. 

Banka çalı�anı, yaptı�ı i�in risklerinin ve muhtemel etkilerinin bilincinde olmalıdır. 

                                                 
1

Volatilite kelimesinin sözlük anlamı oynaklıktır. Genellikle bir finansal enstrümanın belirli bir zaman aralı�ında 
de�erindeki de�i�imin standart sapması anlamındadır. Ço�unlukla finansal enstrümanın belirli zaman 
periyodundaki riskini ölçmeye yarar. Bazen direk bir de�er olarak (örne�in 5 TL), bazen de yüzde verilerek 
(örne�in %5) belirtilir. Volatilite yerine "dalgalanma derecesi" kavramı da kullanılmaktadır.
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Risk yönetimi fonksiyonunun yönetim kurulundan ba�layarak bankanın en alt 

kademedeki çalı�anına kadar de�i�ik seviyelerde sorumluluklar getirdi�i hususu 

gündemde tutulmalıdır (Bankacılar Dergisi, 2006:18).  

Risk yönetiminin amacı, uygun varsayımlar ve parametreler içinde bankanın maruz 

kalabilece�i riskleri yöneterek bankanın risk ayarlı getirisini en üst seviyeye 

ula�tırmaktır. Bu do�rultuda, risk ölçüm sisteminde kullanılacak varsayımların ve 

parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir (Bankacılar Dergisi, 2006:19). Risk 

yönetimi, ihtiyari de�il, bankanın sa�lıklı yapısını koruması bakımından zorunlu temel 

faaliyetlerdendir. Bu bakımdan, risk yönetimi her faaliyetin yönetim ve planlamasının 

parçası olarak görülmelidir. Güvenilir ve etkili risk yönetimi fonksiyonunun en önemli 

araçlarından biri risk politikalarıdır. Risk politikaları, risk yönetimi sürecinin kritik 

evresi olan riskin kontrolü faaliyetini olanaklı kılan üst düzey politikalardır 

(Bankacılar Dergisi, 2006:22). 

1.2.3.3.4. Kontrol ve Raporlama 

Raporlama risk yönetimi sürecinin temel unsurlarındandır. Bankalar, risklerin 

yönetimi, stratejilerin belirlenmesi ve kararların alınmasında kullanılmak üzere 

kapsamlı raporlamaları sa�layan sistemlere sahip olmalı, bu sistemler piyasa, kredi, 

operasyonel ve di�er risklere ili�kin yeterli düzeyde raporlama sunabilmelidir. Risk 

raporlarındaki bilgiler bankanın ve i�tiraklerinin durumunu yansıtmalı, gelecekte 

beklenen geli�melere ili�kin riskleri gösterebilmelidir. Gerçe�i yansıtmayan verilerle 

üretilen raporlar banka için kritik önemde olan konularda yanlı� kararların alınmasına 

yol açabilir. Bu nedenle, risklerin ölçülmesinde ve analizinde kullanılan banka 

verilerinin ve di�er verilerin do�rulu�unu sa�lamaya yönelik olarak, raporları çıkaran 

birim tarafından veri kontrolleri yapılmalı, bu kontroller rapor hazırlama sürecinin 

de�i�mez birer parçası olmalıdır (Bankacılar Dergisi, 2006:24). 

Finansal tablolar ve raporlama cetvellerinde yer alan bilgiler ile risk yönetimi 

raporlarına girdi te�kil eden bilgilerin uyumlulu�u sa�lanmalı, muhasebe ve iç 

raporlama sistemlerinin ve finansal bilgilerin güvenilirli�ini ve tutarlılı�ını incelemeye 

yönelik kontroller gerçekle�tirilmelidir.  
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BÖLÜM 2: T�CAR� KRED� VE T�CAR� KRED� R�SK HAR�TASI 

Bu bölümde bankaların en fazla riske maruz kaldı�ı kredi türü olan ticari kredi, ticari 

kredi süreci, ticari kredi riskine neden olan faktörler, riskin izlenmesi ve ölçümü 

konuları ile birlikte ticari kredi risk haritası incelenecektir.   

2.1. Ticari Kredi 

Kredi vermek bankacılı�ın en temel tarihsel i�levi olmakla birlikte aynı zamanda bir 

bankanın en riskli faaliyetidir. Borçluların borçlarının anaparasını ve faizini anla�ma 

tarihinde ödememeleri bankalar açısından hem kaynak, hem de kâr-zarar sorununu 

meydana getirir. 

Kredi (Loan); kelime olarak güvenme anlamına gelir. Ba�ka bir deyi�le, belirli 

miktardaki bir satın alma gücünün belirli bir süre (vade) için ve iade edilmek vaadi ile 

bedel (faiz) kar�ılı�ında bir ki�i emrine verilmesidir (Polat, 1985:7). Türkiye Bankalar 

Birli�i’nin tanımında ise kredi, nakit veya di�er aktiflerin belirlenmi� bir tarihte veya 

istenildi�inde, genellikle faiziyle birlikte borç alan tarafından borç verene teslim 

edildi�i finansal bir aktif (TBB, 1998:8) olarak ifade edilmi�tir. Sözle�me ko�ullarıyla 

belirlenen edimlerin yerine getirilmemesi neticesinde ise kredi riski meydana gelir. 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 48’deki kredi tanımı (Resmi Gazete, 

01.10.2005) kredi kavramına geni� bir çerçeve çizmektedir; 

“Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, 
kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteli�i haiz 
taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta 
bulunmak suretiyle ya da herhangi bir �ekil ve surette verilen ödünçler, 
varlıkların vadeli satı�ından do�an alacaklar, vadesi geçmi� nakdî krediler, 
tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemi� faizler, gayrinakdî kredilerin nakde 
tahvil olan bedelleri, ters repo i�lemlerinden alacaklar, vadeli i�lem ve opsiyon 
sözle�meleri ile benzeri di�er sözle�meler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık 
payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen i�lemler izlendikleri hesaba 
bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır. Yukarıda belirtilenlere 
ilâve olarak, kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama yöntemiyle 
sa�ladı�ı finansmanlar ile katılım bankalarının ta�ınır ve ta�ınmaz mal ve 
hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklı�ı yatırımları, 
ta�ınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal kar�ılı�ı 
vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemlerle sa�ladıkları 
finansmanlar da bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.” 
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Sözle�me ko�ullarının gerçekle�tirilmemesi sonucunda olu�an kredi riski temel olarak 

(Bolgün ve Akçay, 2005:200), bankanın kredi alacaklarını zamanında ve tam olarak 

tahsil edememesinden kaynaklanmaktadır. Kredi riski, do�al olarak kredi kayıplarına 

neden olabilmektedir. Bu kayıplar, borçlu kurumun bankaya ödemekle sorumlu oldu�u 

miktar ve teminatların nakde dönü�türülmesi sırasında ortaya çıkacak her türlü masraf 

olarak nitelendirilmektedir.  

Toplam kredilerin ne kadarlık bir bölümünün geri dönmeyece�i veya geç dönece�i, 

geçmi� deneyimler ve açılan kredilerin güvencesine bakılarak tahmin edilebilir. Bu 

durumda da borçluların geri vermedi�i veya geç ödedi�i kredi tutarları öngörülen tutarı 

a�ıyorsa bankalar için beklenmedik bir kredi riski do�mu� olur (Akmut, 2001). 

Her tür kredi, tahsisinden itibaren belirli derecede risk ta�ımaktadır. Kredi riski 

kredinin de�erlendirme sürecinden ba�lar, tahsis, kullandırım ve risk izleme süreciyle 

devam eder, nihayetinde de kredinin tahsil ve tasfiyesiyle sonuçlanır. Risk sürecinin 

ba�langıç a�amasını olu�turan kredi de�erlendirme süreci, risk olu�umu açısından son 

derece önemlidir.  Bu a�ama ile birlikte kredinin risk seyri belirlenmi� olmakta, daha 

sonraki a�amalar, ba�langıç ve de�erlendirme a�aması ile birlikte geli�mekte ve 

de�erlendirme a�amasının sonucunu olu�turmaktadır. 

Tablo 2.1: Kredi Süreci 

Kredi Süreci 

De�erlendirme Tahsis Kullandırım 
Risk 

�zleme 

Ön 

�nceleme, 

Evrak 

Temini 

Finansal 

ve 

Finansal 

Olmayan 

Analiz 

Komite Kararı, 

Kredinin 

Tebli�i,      

Kredi 

Bilgilerinin 

Sisteme Giri�i  

Teminatlandırma, 

Fiyatlandırma, Vade 

Belirleme ve 

Kredinin Di�er 

Ko�ullarının 

Belirlenmesi 

Kullandırım ve 

Hesaba Aktarım 

Erken Uyarı 

Sinyalleri, 

Amacına 

Uygun 

Kullanım 

Denetimi 

Kredinin anapara faiz ve masraflarının ödenmemesi, teminatların de�erli�inin kredi 

borcundan daha dü�ük olması, teminatların niteliklerinin kredi �artlarını ta�ımaması, 

kredi teminatlarının sigortalarının yapılmaması, risk izlemedeki zafiyetler, kredi 
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operasyonundaki eksiklikler gibi bir çok etken kredi sürecinin ba�langıç evresi ile 

birlikte geli�en  risk faktörlerindan yalnızca birkaçını olu�turmaktadır.  

Krediler bankalar açısından risk ta�ımaktadır. Önemli olan riskin do�ru olarak 

tanımlanıp kontrol altına alınabilmesidir. Böylece banka, risk düzeyi dü�ük, getirisi 

fazla ve aktif kalitesi yüksek bir portföy olu�turabilmektedir (Dereköy, 2006:10). 

2.1.1. Ticari Kredi Riskine Neden Olan Faktörler 

Di�er risklerle birlikte kredi riskinin de zaman, co�rafi bölge, konjonktürel geli�meler 

ya da sektörel özellikler vb. de�i�kenlere göre ölçülebilmesi ya da di�er bir ifadeyle 

tahmin edilebilmesi, aslında risk kavramının temel unsurudur. Bir risk tanımlanırken, 

kullanılan ifadelerin do�rulu�unu ve yeterlili�ini; riske maruz deger için tahmin edilen 

risklerin ortaya çıkma olasılıklarının gelecekteki gerçek istatistiki verilere uygun 

olması belirleyecektir.  

Bu yüzdelerin bir bütün olarak maksimum do�rulu�u ifade edebilmesi, ele alınan 

de�er için her türlü riskin tanımlanmı� olmasına ba�lıdır. Risk ölçümünde temel olan 

riskin sıfıra indirgenmesi olmayıp, riskin minimuma indirilmesi ya da azaltılmasıdır 

(Sayım, 2006:24) 

Ticari kredi riskinin en aza indirilerek banka toplam riskinin kontrol altında tutulması 

gayreti (challenge), olası krizlerin ön direncinde ve kriz yönetimi sürecinde önem 

ta�ımaktadır. Risk türleri içindeki etkisi ve yönetimi açısından di�er risklerden ayrılan 

kredi riskini do�uran faktörler Tablo 2.1’de belirtilmi�tir. Genel siyasi ve ekonomik 

faktörler, do�al etmenler, borçluya özgü faktörler ve bankaya özgü faktörler 

incelendi�inde, bankaya özgü faktörlerden; kredi sürecinde yetersiz finansal analiz-

istihbarat, yetersiz teminatlandırma, yetersiz kredi izleme süreci ve kredi takip 

süreçlerinin bankalar tarafından rasyonel yönetimini sa�layacak süreç ve sistemlerin 

geli�tirilmesi yönündeki çabalar krizlerle mücedelede büyük etki sa�layacaktır. 

Kredi de�erlendirme sürecinde risk olu�umunun önlenmesini teminen yukarıda 

belirtilen önlemlerle birlikte banka risk haritasındaki risklerin kontrol altında tutulması 

sa�lanabilecektir. Aksi takdirde bankalar sorunlu ve batık kredi yönetimiyle de zaman 

ve enerjilerini bo�a harcamak zorunda kalacaklardır. Bu olumsuz süreç de bankaların 

kârlılı�ına ve sermaye yeterlili�ine negatif katkı yapacaktır. 
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�ekil 2.1: Kredi Riskini Do�uran Faktörler 

Kaynak: Altınta� (2006:360) 

2.1.1.1. Temel Kredi Riski 

Kredi riskindeki temel olumsuzluk verilen kredinin geri dönmemesidir. Kredinin geri 

dönme ihtimalini arttırılması amacıyla kredi tahsisinden önce kredi mü�terisinin çok 

yönlü ara�tırılmasının yapılmı� olması gerekmektedir. Bu ara�tırmalarda, i�letmenin 

faaliyet riskleri ve zararları, i�letme sermayesi yeterlili�i, nakit akım düzensizli�i ve 

yetersizli�i, nakit açı�ının niteli�i, i� düzeninin bozulması ya da kesintiye u�raması, 

kredi teminatlarının henüz pazarlanabilir veya satılabilir nitelik ta�ıyıp ta�ımadı�ı, 

Genel Siyasi ve 
Ekonomik Faktörler 

Do�al Etmenler 

Borçluya Özgü 
Faktörler 

Bankaya Özgü 
Faktörler 

Politik çevre; hükümet 
politika ve tesvikleri, 
Para, maliye ve gelir 
politikaları, 
Adalet ve icra-takip sistemi, 
Ekonomik ve siyasi krizler, 
Dıssal soklar. 

Deprem, sel ve benzeri dogal 
afetler, 
Kuraklık, vb. 

Üretilen mal veya hizmetin 
kalitesi, maliyeti, 
Fiyatlama ve pazarlama 
politikaları, 
Tüketici tercihleri ve 
teknolojik gelismeler, 
Grev ve diger yerel etmenler, 
Yönetim becerisi,

Yetersiz istihbarat, 
Yetersiz/hatalı finansal analiz 
ve degerlendirme, 
Yetersiz veya degersiz 
teminat, 
Yetersiz izleme, 
Gecikmis/çok erken/hatalı 
girisimler. 
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kredi teminatlarının niteli�inin ve bu çerçevede belirlenen rayiç de�erinin bir de�er 

azalı�ına kar�ı hassasiyetleri, ülkesindeki veya faaliyette bulundu�u endüstrideki 

ekonomik istikrar, kredi dökümantasyonunun yeterlili�i, kredi �artlarına uygunluk, 

borçlu ve kefillerinin finansal durumunun yeterlili�i gibi hususlar ara�tırılmalıdır. 

Temel kredi riskini engelleyebilecek hususlardan en önemlisi olan kredi istihbarat ve 

ön inceleme sürecinde firmaların mali ve mail olmayan analizlerinin çok dikkatli 

yapılması gerekmektedir. Özellikle firmaların finansal analizlerinin “Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları”na yakınsanan “Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları” ve 2012 yılının Temmuz ayında yürürlü�e giren Türk Ticaret 

Kanunu’ndaki finansal raporlama direktifleri do�rultusunda yapılmasının önemi daha 

da ortaya çıkmaktadır. Firmaların finansal durumlarının tam olarak belirlenmesi ve 

analizin sa�lıklı yapılabilmesi ile kredi kararları daha sa�lıklı alınabilecek ve temel 

kredi risk oranı minimum seviyelere indirilebilecektir. 

2.1.1.2. Piyasa Konjonktüründe Olu�an Kredi Riski  

Piyasa riskinden kaynaklanan kredi riski, vadesi gelmeden önce taraflardan birinin 

ödeme güçlü�ü içine girerek sözle�me �artını vadesinde yerine getiremeyecek duruma 

dü�mesiyle, di�er tarafın kendi finansal yükümlülüklerini kar�ılamak için aynı i�lemi 

yeniden yeni piyasa fiyatlarıyla gerçekle�tirmek zorunda kalmasıyla olu�an risktir. Bu 

durumda kayıp, piyasa fiyatlarının ilk sözle�medeki fiyatın üstünde olması halinde 

gerçekle�ir. Riske maruz miktar, ilk sözle�me fiyatı ile ortaya çıkan piyasa fiyatı 

arasındaki negatif de�erdir (Aksel, 2001:70).  

2.1.1.3. Kalıntı Riski 

Basel II Uzla�ısı, bankaların kredi riskini veya kar�ı taraf riskini teminat, garanti veya 

kredi türevleri ile netle�tirmelerine izin vermek suretiyle sermaye gereksiniminin 

azaltılmasına olanak vermektedir. Bankalar, kredi riskini azaltmak için kredi riski 

azaltımı teknikleri kullanırken, bu tekniklerin kullanılması, riskin bütünündeki 

azalmanın daha az etkili olmasına neden olabilmektedir. Bundan dolayı, bankaların 

kar�ı kar�ıya bulundu�u bu riskler (yasal risk, sözle�me riski ya da likidite riski gibi), 

denetim otoritesi tarafından ele alınır. Bu tür risklerin ortaya çıkması halinde, asgari 

yükümlülüklerin yerine getirilmi� olması dikkate alınmaksızın, banka kendisini riskin 
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do�du�u tarafa kar�ı beklentilerinin de üzerinde bir kredi riski tutarı ile kar�ı kar�ıya 

bulabilir. Bu risklere örnek olarak �unlar verilebilir (Öker, 2007:146); 

• Alınan teminatın zamanında likit hale getirilememesi (karsı tarafın 

temerrüde dü�mesi halinde), 

• Garantörün ödeme yapmayı reddetmesi veya geciktirmesi, 

• Hukuki geçerlili�i ara�tırılmamıs kredi dökümanlarının istenilen hukuki 

sonucun elde edilmesinde etkisiz kalması. 

2.1.1.4. Kredi Yo�unla�ması Riski  

Kredi yo�unla�ması kavramı bankaların gerçek ki�i, tüzel ki�i yahut bir gruba 

kullandırdıkları kredilerin tutar ve/veya vade olarak yo�unla�ması olarak 

tanımlanabilece�i gibi ülke ekonomisinin ana faaliyet kollarında olu�abilecek 

yo�unla�maya da i�aret edebilir. Bu anlamda kredi yo�unla�ması aktif kalitesini 

azaltarak portföy riskini artırdı�ı ölçüde sektörün önemli bir yapısal sorunu olarak 

görülmektedir. Özellikle kredi yo�unla�ması ya�anan sektörlerde temerrüde dü�me 

olasılı�ının arttı�ının gözlemlenmesi bu riski bir kat daha önemli hale getirmektedir 

(Ülbe�i, 2009:95).  

Risk yo�unla�ması, bir risk tutarının veya grup halindeki risk tutarlarının bankanın 

esas faaliyetlerini yürütebilme kabiliyetini tehdit edebilecek derecede yüksek 

(bankanın sermayesi, toplam aktifleri veya bütüncül risk seviyesi ile orantılı olarak) 

zararlara neden olabilme potansiyelidir. Risklerin yo�unla�ması, bankaların 

kar�ılastıkları büyük sorunların en önemli nedeni durumundadır. Risk yo�unla�maları, 

bankaların aktiflerinde, pasiflerinde ya da bilanço dısı kalemlerinde, i�lemlerin 

yürütülmesi veya gerçeklestirilmesi (ürün ya da hizmet) esnasında veya bu geni�

kategorilerdeki risk tutarlarının farklı kombinasyonları �eklinde ortaya 

çıkabilmektedir. Kredilendirme faaliyeti, birçok bankanın en temel faaliyeti 

oldu�undan kredi riski yo�unla�maları sıklıkla banka içerisindeki en önemli risk 

yo�unla�masını olu�turmaktadır. Kredi riski yo�unla�ması, yo�unla�mayı meydana 

getiren her bir tarafın kredibilitesi üzerinde olumsuz etkiye sahip bulunan ortak veya 

birbiri ile ili�kili (korele) risk faktörlerine dayanmaktadır (Öker, 2007:148). 
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2.1.2. Ticari Kredi Risk Yönetimine �li�kin �lkeler 

Banka bilançolarına bakıldı�ında kârlılı�ı belirleyen en önemli aktif kalemin bankalar 

tarafından verilen krediler oldu�u görülecektir. Burada verilen kredilerin nakdi krediler 

oldu�u göz önünde bulundurulursa bankaların bilanço içi ve dı�ı (garanti ve kabuller, 

menkul kıymet yatırımları vb.) i�lemlerinin yarattı�ı tüm kredi riskinin mü�teri 

bazında kümülatif olarak ölçülmesinin, yönetilmesinin ve fiyatlandırılmasının ne kadar 

önemli oldu�u ortaya çıkacaktır (Usta, 1997:86). 

Kredi riski tüm finansal kurulu�ların kar�ı kar�ıya oldu�u temel risk faktörlerinden 

biridir. Basel prensipleri çerçevesinde düzenleme ve denetleme kurullarının koymu�

oldu�u kurallar bu önemli riskin kontrol edilmesi ve riske kar�ı gerekli özkayna�ın 

ayrılmasını sa�lar. Kredi riski yönetimi dört ana adımdan olu�ur (BIS, 1999); 

1. Kredi kültürünün olu�turulması,  

2. Kredi onay sürecinin olu�turulması, 

3. Kredi onay sürecinin performansının ölçülmesi, 

4. Onay sürecinde kar�ı kar�ıya kalınan riskler için gerekli kontrol 

mekanizmalarının olu�turulması 

Belirtilen adımlar bankalarda kredi i�lemlerinin çe�itlili�ine göre farklı �ekillerde 

uygulanabilse de genel hatları ile ba�arılı bir kredi risk yönetiminin temel ta�larını 

olu�tururlar.  

2.1.3. Ticari Kredide Güvenilirli�in Sa�lanması 

Bankalar, güvenilir ve açıkça tanımlanmı� kredi verme kriterlerine uygun olarak 

çalı�malıdırlar. Bu kriterler, hem kredi alan hem de kredinin yapısı, alınmasındaki 

amaç ve geri ödeme kaynagı hakkında yeterli bilgi edinilmesine imkan verir içerikte 

olmalıdır. Bankaların, yeni kredilerin onaylanması ve mevcut kredilerin artırılmasına 

ili�kin açıkça tanımlanmı� i�levleri olmalıdır. Kredi verme i�lemlerinde temkinli 

olunmalı ve özellikle, �irketlere ve bireysel mü�terilere verilen krediler yakından 

izlenmeli ve ba�lantılı kredilere ili�kin risklerin kontrolü ve azaltılmasına ili�kin di�er 

uygun önlemler alınmalıdır (Öker, 2007:151). 
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Kredi risk yönetiminde en önemli husus güven esasının olu�turulmasıdır. Kredi süreci 

kar�ılıklı güven tesisiyle ba�lamakta ve devam etmektedir. Bankalar kredi tesisinde 

güvenilirli�in sa�lanmasına yönelik bilgi edinme sistemlerini devamlı olarak 

geli�tirmektedir. Ba�ta finansal analiz ve istihbarat sistemlerinin geli�tirilmesi olmak 

üzere, güvenilir istihbarat kaynaklarının açık tutulması, bilgi sa�lanan kurumlarla 

devamlı olarak etkile�im içinde olunması kredi güvenilirli�inin sa�lanmasına yönelik 

uygulamaların ba�ında gelmektedir. 

2.1.4. Ticari Kredinin Ölçümü ve Kontrolü 

Kredi riskinin ölçülmesindeki amaç, kredilerin bir portföy yakla�ımı ile yönetilmesi, 

fiyatlamasının riskleri içerecek �ekilde yapılması ve beklenmedik zararlara kar�ı 

güvence sa�lanmasıdır.  

Bankalarda kredi süreci, kredilendirmek istenen mü�teriyle ilk ili�kiye geçilmesiyle 

ba�layan ve kredinin anaparası ile tüm faiz, komisyon vb. ek ödemelerinin yapılarak 

(veya verilen garantinin sona ermesiyle) teminatların serbest bırakılması ve ili�kinin 

tasfiye edilmesi ile sona eren bir zaman dilimini ve bu zaman dilimi içinde yapılan tüm 

i�lemleri tanımlamaktadır. Bu i�lemler a�a�ıdaki gibi bölümlere ayrılarak 

izlenmektedir (�akar, 2002b:63). 

1. Mü�teri ile ili�kiye geçme süreci/mevcut mü�terilerle yeni kredi ili�kileri için 

görü�melerde bulunma, 

2. Kredilendirme i�lemleri hakkında bilgi toplama, 

3. Finansal analiz ve istihbarat/ara�tırma çalı�maları, 

4. Fiyatlandırma, 

5. Kredi yetki limitleri do�rultusunda üst birimlerden (Bölge Müdürlü�ü/Genel 

Müdürlük) yetki alınması, 

6. Anla�ma (banka yetkilisi ile kredi mü�terisinin düzenlenen sözle�meyi 

imzalaması), 

7. Belgelendirme süreci, 

8. Kredi kullandırım süreci, 

9. Aktif krediler takip süreci, 

10. Riskin tasfiyesi süreci ve teminatların iadesi süreci, 

11. Kredinin iptali süreci. 
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Kredili firma, kefil ve ortaklarının i� ve varlık durumları yakından izlenir. Bunun 

nedeni kredinin ödenme durumunu takiptir. �zleme, kredi talebinin �ubeye iletilmesi ile 

ba�lar, kredi kullandırım süresince devam eder ve kredinin kapatılması ve teminatların 

çözülmesi ile son bulur (�akar, 2006:46). 

Bankalar, kredi riskinin kontrolünü, kredilerin incelenmesine yönelik ba�ımsız ve 

aralıksız bir sistem kurarak ve söz konusu incelemelerin sonuçlarını do�rudan banka 

yönetim kuruluna ve üst düzey yönetime ileterek yapmalıdır. Kredi riskinin kontrolü 

yapılırken; kredi verme fonksiyonlarının uygun biçimde yönetilmesi ve maruz 

kalınabilecek kredi risklerinin ihtiyati standartlar ve dahili limitlere uygun seviyelerde 

tutulması gerekmektedir. Ayrıca sorunlu kredilerin yönetimine ili�kin bir sistemin 

olu�turulması da, kredi riskinin kontrolünde oldukça önemli bir yer tutmaktadır (Öker, 

2007:152).  

Yanlı� kredi de�erlendirme ve tahsisleri, sorunlu kredi artı�ını tetikledi�inden, hatalı 

de�erlendirmeler hem banka kaynaklarının, hem de ülke kaynaklarının israfına yol 

açmaktadır. Riskli i�letmeye verilen kredi, bankanın alacaklarının tahsilinde 

gecikmeye neden olur. Bankaların vadelerinde bekledileri kredilerin zamanında tahsil 

edilememesi sonucu olu�an gecikmeler ise bankaların likidite ve kredi riskindeki artı�ı 

tetikler. Banka risk haritasındaki en önemli risk kalemlerinden olan bu iki risk unsuru 

bankaları mali krizlere sürükleyebilece�i gibi banka batılarına da yol açabilmektedir.  

Bu nedenle kredilerin tahsis a�amasından tahsil ve tasfiye a�amasına kadar olan her 

sürecin kendi içinde en iyi �ekilde yönetimi ve takibi kredi batıklarının önceden 

önlenmesi açısından önemlidir. Bankaların takip edemedi�i ve yönetemedi�i her 

alacak, mali yapılarına uzun süre düzeltilemeyecek derecede zarar verebilecektir. 

Bu durumun sürekli hale gelmesi bankayı iflasa kadar sürükleyebilir. Risksiz i�letmeye 

kredi verilmemesi ise, bir fırsat kaybı olarak ortaya çıkan alternatif bir maliyet 

olacaktır. Kredinin ba�langıç evresinden, sorunsuz bir �ekilde tahsil ve tasfiyesi ya da 

sorunlu bir �ekilde tahsili ve yönetimine kadar olan süreç �ekil 2.2’de ayrıntılı olarak 

belirtilmektedir. 
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�ekil 2.2: Kredi Risk Yönetim Süreci
Kaynak: TCZB, E�itim Daire Ba�kanlı�ı (2006:6). 

Firma/Mü�teri �le Görü�me 

Gerekli Belgelerin Alınması ve Ön �nceleme 

Kredi Risk Analizi (Scoring/Matir) 

Kredinin Tahsisi 

Tahsis Olunan Kredinin Kullandırımı 

Kredinin �zlenmesi 

Sorunlu Kredinin 
Yönetimi 

Kredinin 
Kapanması 

Kredi Sürecinin Sonu 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  K

re
di

  R
is

k 
Y

ön
et

im
i 



68 

2.1.3. Kredi Risk Yönetim Etkinli�ini Sa�layan Unsurlar 

��letmeler açısından Basel II ile birlikte risk ölçümü iki ana unsura dayanmaktadır. 

Bunlar, kredi kullanan firmanın risk seviyesi ve kredi i�leminin risk seviyesidir 

Faaliyet riski olarak da adlandırılan firma riski iki açıdan de�erlendirilmektedir. 

Bunlardan birincisini firmanın finansal verileri olu�turmaktadır. Bu veriler firmanın 

bilanço, gelir tablosu, nakit akı� tablosu, di�er finansal tablolar, finansal tabloların 

açıklayıcı notları  gibi finansal tablolar aracılı�ıyla temin edilmektedir. Bu finansal 

verilerin mutlak surette UFRS ile uyumlu olması istenmektedir. Aksi durumda finansal 

verilerin de�erlendirmeye alınmayaca�ı açıktır. Faaliyet riskini ölçümleyen di�er 

husus ise, firmanın niteliksel faktörleridir. Bunlar; yönetici ve ortakların geçmi�i, 

yönetim ve organizasyon yapısı, ürün ve hizmet geli�imi, ithalat ve ihracat durumu, iç 

kontrol yapısı, pazar payı, sektör payı, faaliyet yapısı gibi faktörleri içermektedir 

(Mısırlıo�lu, 2006: 30). 

Kredi i�leminin riski ise, borçlu firmanın yükümlülüklerini yerine getirip 

getirmemesine ili�kin risk derecesini tespit etmeye yöneliktir. Kredi riski, i�lemin türü, 

kredinin vadesi, kredi için verilen teminat türü, para birimi, firmanın finansal yapısı, 

firmanın geçmi� yükümlülüklerini yerine getirme sadakati gibi unsurlar dikkate 

alınarak de�erlendirilecek “az riskli” veya “çok riskli” olmak üzere bir de�erlendirme 

yapılacaktır (Mısırlıo�lu, 2006: 30).  

Yukarıda belirtilen risk yönetim unsurları ile birlikte risk izleme, risk raporlama ve 

risk denetimi süreçleri de risk yönetim etkinli�ine katkı yapan önemli unsurlardandır.  

2.1.3.1. Kredi Riskinin �zlenmesi 

Bankaların �ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik’te (Resmi 

Gazete, 2001) risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve yönetimleri ayrıntılı olarak 

belirtilmi�tir. Bu yönetmelik gere�ince bankalar, risk yönetim sürecinde banka üst 

düzey yönetimi ile risk yönetimi grubunun beraberce belirledi�i ve yönetim kurulunun 

onayladı�ı esaslar çerçevesinde, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, risk politikaları ve 

uygulama usullerinin olu�turulması ve uygulanması, risklerin analizi ve izlenmesi, 

raporlanması, ara�tırılması, teyidi ve denetimi safhalarını olu�turmaktadır.  
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Kredi riskinin düzenli olarak izlenmesi, portföyde konsantrasyon olu�masının önüne 

geçecektir. Konsantrasyonu önlemek için banka çapında bölgesel, sektörel, i�lem türü, 

para cinsi vb. konularda limit geli�tirilmesi ve söz konusu limitler bazında izleme 

yapılması uygulamada sıkça ba�vurulan bir yöntemdir.  

Kredilerin izlenmesi neticesinde, portföydeki kredi borçlularının faaliyetlerindeki ve 

mali durumlarındaki sorunların erken tespiti mümkün olacaktır. Erken uyarı 

sinyallerinin algılanması, bankanın toplam kredi portföyünü etkileyen ya da etkilemesi 

muhtemel olan belli ba�lı risklerin de�erlendirilmesine yardımcı olur, gerekli 

önlemlerin alınabilmesine olanak sa�lar (Candan ve Özün, 2009:138). 

2.1.3.2. Kredi Raporlaması 

Kredi riskinin raporlanması, kredinin tahsisi, kullandırımı ve izlenmesi kadar önem 

ta�ıyan bir süreçtir. Bankalar risk raporlamalarını bilgi teknolojilerinin de yardımıyla 

belirli periyotlarda düzenli olarak yapmakta ve ilgililere sunmaktadırlar. Bankaların 

risk seviyelerini görmeleri açısından kredi risk raporlaması büyük önem ta�ımakla 

birlikte, kredi raporlamasının risk yönetiminin sonucu ile birlikte aynı zamanda risk-

getiri ili�kisini de dikkate alacak �ekilde yapılması gerekti�ini Eken (2006a:55) 

a�a�ıda ayrıntılı olarak belirtmi�tir. 

“�yi dizayn edilmi� bir risk yönetim süreci raporlama ve kontrol ile sona 
erecektir. Bankalar risk yönetim sistemlerini dizayn ederken ne tür raporların 
hazırlanmasını ve kimlere iletilmesi gerekti�ini açıklı�a kavu�turmalıdırlar. 
Ku�kusuz bu raporlar yönetilen bütün finansal riskleri kapsayacak �ekilde 
belirlenmelidirler. Bankacılık düzenlemelerini hazırlayan regülatörler de 
bankaların finansal risklerine ili�kin bir takım raporların kendilerine 
iletilmelerini istemektedirler. Bu raporlarda, i�lemlerin sadece risk boyutu 
kapsanmakta ve i�in kârlılık boyutu incelenmemektedir. Bankalar kredi 
raporlarını isimlendirirken, riski irdeleyen bu raporların yanı sıra i�lemlerin 
kârlılık boyutunu da analiz eden raporlar dizayn etmeli ve sistemi buna göre 
olu�turmalıdırlar. Bu tür raporlar bankanın üst yönetiminin risk-getiri 
ili�kisine ait performans de�erlemesinde bulunmasına olanak verebilecektir. 
Aynı zamanda üst yönetim bu raporları inceleyerek hedeflenen kârlılık, mali 
bünye ve pazar payı ile ula�ılan gerçek de�erler arasında bulunabilecek 
farkların nedenlerini de analiz etme (backtesting) imkanı bulacaktır.”   

Raporlama risk yönetimi sürecinin temel unsurlarındandır. Bankalar, risklerin 

yönetimi, stratejilerin yönetilmesi ve kararların alınmasında kullanılmak üzere 

kapsamlı raporlamaları sa�layan sistemlere sahip olmalı, bu sistemler piyasa, kredi, 

operasyon el ve di�er risklere ili�kin yeterli düzeyde raporlama sunabilmelidirler. Risk 
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raporlarındaki bilgiler bankanın ve i�tiraklerinin durumunu yansıtmalı, beklenen 

geli�melere ili�kin riskleri gösterebilmelidir (Candan ve Özün, 2009:21). 

2.1.3.3. Kredi Denetimi 

Kredinin tahsisi ile birlikte kredi riskinin kontrol süreci ba�lamaktadır. Bankalar, kredi 

riskinin kontrolünü, kredilerin incelenmesine yönelik ba�ımsız ve aralıksız bir sistem 

kurarak ve söz konusu incelemelerin sonuçlarını do�rudan banka yönetim kuruluna ve 

üst düzey yönetime ileterek yapmalıdır. Kredi riskinin kontrolü yapılırken; kredi 

verme fonksiyonlarının uygun biçimde yönetilmesi ve maruz kalınabilecek kredi 

risklerinin ihtiyati standartlar ve dahili limitlere uygun seviyelerde tutulması 

gerekmektedir. Ayrıca sorunlu kredilerin yönetimine iliskin bir sistemin olusturulması 

da, kredi riskinin kontrolünde oldukça önemli bir yer tutmaktadır (Öker, 2007:152). 

Kredi kararları ve bu kararların olu�masında etkili olan kredilendirme ve 

derecelendirme süreci risk odaklı olarak denetlenmelidir. Öncelikle kredi riski 

yönetiminin temel ta�ı olan kredi risk derecelerinin do�rulu�u ve yeknesaklı�ı 

sa�lanmalıdır (Candan ve Özün, 2009:139). 

Özellikle ticari kredi süreci devamlı bir ili�ki gerektirdi�inden, ticari firmaların 

faaliyetlerinin denetimi belirli dönemlerde ziyaretler ve istihbarat çalı�malarıyla 

gerçekle�tirilmelidir. Kredinin ticari faaliyete uygun �artlarda kullanılıp 

kullanılmadı�ı, banka mevzuatına uygunlu�u, yeterli teminatların sa�lanıp 

sa�lanmadı�ı, borçlu ve kefillerin kredibilitelerinin yeterlili�i gibi kredi tahsisi ve 

tahsis sonrası bir çok unsur denetlenerek kredinin usulüne uygun kullanımı 

sa�lanmalıdır. 

2.2. Ticari Kredi Risk Haritası ve Sorunlu Kredi Etkisi 

Maruz kaldıkları riskleri te�his ederken bankalar faaliyet gösterdikleri piyasalara, 

mü�terilerine ve kullandıkları enstrümanlara ili�kin detaylı bilgiye ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu ba�lamda, bir ticari bankanın maruz kaldı�ı riskler ile bir yatırım 

bankasının maruz kaldı�ı riskler; yerel bir bankanın risk yapısı ile uluslararası bir 

bankanın risk yapısı; toptancı bir bankanın risk haritası ile perakendeci bir bankanın 

risk haritası farklı olacaktır. Çünkü bu bankaların her biri de�i�ik enstrümanlara ve 

mü�teri portföyüne sahip olup farklı piyasalarda faaliyette bulunmaktadırlar. Risk 
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yönetim sürecinin ilk a�amasında, bankalar bilançolarına yapı�ık olan riskleri tek tek 

te�his edip iyice tanıyıp anlamadan önce, bu risklere ili�kin ölçme ve yönetme 

faaliyetine ba�lamamalıdırlar (Eken, 2006a:48). Riski yönetebilmek için öncelikle riski 

tanımak, tespit etmek ve ölçmek gerekmektedir. Riskin tanımlanması için öncelikle 

maruz kalınan ve kar�ıla�ılabilecek tüm risk unsurları belirlenmelidir. Belirlenen risk 

unsurları bankacılık fonksiyonları bazında sınıflandırılarak, risk olu�turan i�lemlerin 

belirlenmesi a�amasına geçilmeli ve banka risk haritası belirlenmelidir. Risk haritası 

yardımıyla bankaların riskli i�lemleri bankacılık faaliyetleri bazında belirlenebilmekte, 

risk unsurları bütünsel olarak tespit edilerek banka sermaye yapısına zarar verebilecek 

risklere kar�ı önlemlerin önceden alınması sa�lanabilmektedir. �ekil 2.3’de bankanın 

kârlılı�ına, sermayesine, sermaye yeterlili�ine ve finansal yapısına zarar verebilecek 

risklerin ba�lıcaları belirtilmektedir.  

�ekil 2.3: Banka Risk Haritasına Etki Eden Risk Çe�itleri 
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2.2.1. Finansal Risk Haritası 

Bankaların faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyen, finansal yapısını tahribata u�ratan 

ve �ekil 2.3’de belirtilen kredi, özkaynak, faiz, likidite ve sermaye yeterlili�i gibi bir 

çok risk çe�idi ba�ta banka bilançoları olmak üzere banka gelir tablosunu da olumsuz 

etkilemektedir. Bankaların bilanço ve gelir tablosu risk haritasına etki eden ve finansal 

yapısını bozan risk çe�itleri, banka faaliyetleri ile birebir e�le�tirilerek a�a�ıda 

incelenecektir.  

2.2.1.1. Bilanço Risk Haritası 

Banka bilançosundaki aktif ve pasif hesapları TL ve YP olmak üzere iki gruba 

ayrılmı�tır. Aktif tarafında bulunan hazır de�erler likidite ihtiyacının temin 

edilebilmesi amacıyla bankalar tarafından kasalarında ya da merkez bankası nezdinde 

tutulan nakit ve nakit benzeri varlıklardan olu�maktadır. Bu varlıkların likidite 

ihtiyacını kar�ılamaması durumunda bankalar bir likidite problemi ile kar�ı kar�ıya 

kalabilecek ve devlet tahvili gibi kolayca nakde dönü�türülebilir di�er varlıklarını 

likidite ihtiyacı için satmak zorunda kalabileceklerdir. Böyle bir zorunlu satı�

durumunda bankalar ciddi zararlarla kar�ıla�abilmektedirler. Likidite riskinin iyi 

yönetilmesinin önemi burada yatmaktadır (Eken, 2006, 81).  

Aktiflerde yer alan krediler grubu tüketici kredileri, ticari krediler, ihracat kredileri, 

ithalat kredileri vs. kalemlerden olu�maktadır. Açıktır ki bu kredilerin tamamının az ya 

da çok geri ödenmeme riski bulunmaktadır. Bu nedenle bu bilanço grubu kredi riskine 

maruz kalmaktadır.  

Kredi riskinin yanı sıra, kısa vadeli krediler faiz oranı riskinin gelir riski kısmından 

etkilenirken, orta-uzun vadeli krediler ise faiz oranı riskinin fiyat riski kısmından da 

etkilenmektedirler.  

Menkul kıymetler grubu bankaların portföylerinde bulunan devlet tahvili, hazine 

bonoları, özel sektör tahvil ve bonoları ile di�er menkul kıymetlerden olu�maktadır. 

Kredi riskine maruz olan bu grup aynı zamanda faiz oranı riskine de ciddi bir �ekilde 

maruz kalmaktadırlar. Faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalar bu kalemlerin 

piyasa de�erlerinde önemli oynamalara neden olmaktadır. 
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Aktiflerde yer alan yabancı para kalemler, yukarıda sıralanan risklerin yanı sıra ayrıca 

kur riskine de maruzdurlar. Paritelerde meydana gelen oynamalar bu kalemlerin piyasa 

de�erlerinde ve gelirlerinde büyük oynamalara neden olmakta ve sonuçta bankanın net 

kârını etkilemektedir. (Eken, 2006, 81). 

Bilançonun pasif tarafında yer alan, �ahıslar, firmalar ve devlet tarafından açılan 

mevduat hesaplarının tamamı vadesinden önce çekilme riskine maruzdurlar. Yani bu 

kalemler likidite riskine maruzdurlar. Likidite riskinin yanı sıra, kısa vadeli mevduat 

faiz oranı riskinin gelir riski unsuruna ve orta-uzun vadeli mevduat ise fiyat riski 

unsuruna maruzdurlar. Mevduat sertifikaları, bankalar arası piyasadan temin edilen 

fonlar, merkez bankasından alınan krediler vs. gibi de�erlerden olu�an satın alınan 

fonlar da yine faiz oranı riskinin gelir riski unsuruna maruzdur. Döviz bazlı kalemler 

ise bu risklere ilave olarak ayrıca döviz kuru riskine maruzdurlar.  

Pasif tarafta yer alan sermaye kalemi ise sermaye yeterlili�i riskine maruzdur. Di�er 

risklerden kaynaklanan zararlar sermayeden dü�üldü�ü için sermaye dolaylı olarak 

yukarıda sıralanan bütün risklere de maruz kalmaktadır. Bu nedenle yukarıda sıralanan 

risklerin kötü yönetilmesi bankaların sermayelerinin azalmasına ve belki de 

tükenmesine neden olabilecektir. Türkiye'de ya�anan 1994 ve 2001 yılı ekonomik 

krizlerinde bazı bankalar yüklendikleri a�ırı faiz ve kur riski ve en nihayetinde bu 

risklerin likidite riskine dönü�mesi nedeniyle batmı�lardır. 

Bilanço dı�ı kalemler; garantiler, kefaletler, swaplar, türev enstrümanlar, akreditifler, 

kabuller vs. kalemlerden olu�maktadır. Bilanço dı�ı kalemler de özelliklerine göre 

yukarıda sıralanan risklerden bir ya da birkaçına maruz kalmaktadır. Örne�in bir 

garanti kredi riski ta�ırken, e�er döviz cinsinden ise aynı zamanda kur riskine maruz 

olacaktır. Aynı �ekilde e�er bu garanti nakde dönü�ürse ilave olarak bir likidite ihtiyacı 

da do�uracaktır. Bir çok banka bilançosundan daha büyük bir bilanço dı�ı varlık 

grubuna sahip durumdadır (Eken, 2006:81).  

�ekil 2.4’de belirtilen risk haritası bankaların faaliyetleri itibariyle maruz kaldı�ı risk 

çe�idinin, yukarıda açıklanan banka bilançosuna e�le�tirilmesiyle olu�turulmu�tur. 

Aynı �ekilde bankaların gelir yaratan i�lemlerindeki faaliyetleri ile maruz kalınan risk 

çe�itlerinin e�le�tirilmesi ile de gelir tablosu kaynaklı risk haritası olu�turulmu�tur. 
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�ekil 2.4: Bankalarda Bilanço Risk Haritası 
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2.2.1.2. Gelir Tablosu Risk Haritası 

Net faiz geliri bankaların temel gelir kayna�ıdır. Batık krediler için ayrılan kar�ılıklar 

dü�üldükten sonra net faiz gelirine ula�ılmaktadır. Kredi riskinin net faiz gelirini 

etkilemesi iki �ekilde olabilmektedir. �lk olarak banka verdi�i bir krediyi zamanında 

faiziyle beraber tahsil edemedi�inde bir faiz geliri kaybına u�ramaktadır. Bu kayıp 

bankanın a�a�ıdaki tabloda belirtilen  “Gelir Tablosu Risk Haritası”nın net faiz geliri 

kısmını etkilemektedir. Ancak kayıp bununla sınırlı olmamaktadır. Zira banka ikinci 

olarak anapara kaybına u�radı�ı için kar�ılık ayırmak zorunda kalmakta ve bu kayıp da 

aynı tablonun kar�ılıklar sonrası net faiz geliri kısmını azaltmaktadır (Eken, 2006:79).  

Gelir tablosu risk haritasını olu�turan risk çe�itleri ve neden oldu�u etkiler a�a�ıda 

ayrıntılı olarak açıklanmaktadır; 

Kredi Riski: Kredi riskinin neden olabilece�i faiz geliri ve anapara kaybının önlenmesi 

etkin bir kredi riski yönetimi ile mümkün olabilecektir. Bir finansal risk olarak kredi 

riski, yeterli bir istihbarat ve finansal analiz yapılmadan kredi kullandırım �artlarının 

tespiti halinde finansal yönüyle bankalara zarar verebilecektir. 

Operasyonel Risk: Öte yandan yeterli bir istihbarat ve finansal analiz neticesinde 

belirlenen kredi kullandırım �artlarına bankaların ilgili birimleri tarafından uyulmadı�ı 

zamanlarda ise, operasyonel yönüyle bankalara zarar verebilecektir. Bu nedenle, kredi 

riskinin hem finansal yönüyle ve hem de operasyonel boyutuyla yönetilmesi bankalar 

için hayati bir önem ta�ımakla birlikte gelir tablosu risk haritasını etkileyen en önemli 

faktör olmaktadır1. 

Likidite Riski: Kar�ılıklar sonrası net faiz geliri kalemini etkileyen ikinci finansal risk 

likidite riskidir. Likidite riski bir bankanın mevduat çekili�lerine ve kredi taleplerine 

zamanında ve tam olarak kaynak yeti�tirememesi durumunda ortaya çıkmaktadır 

(Eken 2006:79).  

                                                 
1

Operasyonel risk ve bankalara olumsuz etkileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Seyfettin 
Erdo�an ve Cesur Ülbe�i’nin 2009 yılı Aralık ayında Bankacılar Dergisi’nin 71.Sayısında yayımlanan 
“Operasyonel Risk Algısına Yönelik Bir Ara�tırma” konulu makalesi. 

    (http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dergiler/Dokumanlar/sayi71.pdf) 
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Bankalar likiditeyi iki �ekilde temin edebilmektedirler. Birinci likidite temin yolu 

yeteri kadar likit varlı�ın (nakit, merkez bankası ve di�er bankalardaki depolar, kısa 

vadeli bonolar vs.) bilançoda depolanmasıdır. Bu yolu tercih eden bir banka, 

varlıklarının bir kısmını likit tutmanın bir bedeli olarak, ya hiç faiz geliri elde 

edemeyecek ya da çok dü�ük bir faiz geliri elde ederek bir alternatif maliyete (parayı 

elde tutmanın maliyeti) katlanmak durumunda kalacaktır.  

Açıktır ki bankalar, bilançolarında ne kadar çok likit varlık tutarlarsa, likidite ve 

kârlılık arasındaki ters ili�ki nedeniyle o kadar yüksek bir alternatif maliyete 

katlanacaklardır. Bankaların kullanabilecekleri ikinci likidite kayna�ı ise pasif 

yönetimi ile elde edilebilen likidite kayna�ıdır. Bu yolu seçen bankalar, likiditeye 

ihtiyaç duydukça piyasadan bu likiditeyi satın almakta ve de�i�ken piyasa ko�ulları 

altında her seferinde farklı bir maliyet ile kar�ıla�abilmektedir.  

Faiz Oranı Riski: Gelir tablosu risk haritasında olumsuz etkisiyle dikkat çeken ve 

bankanın kâr marjını etkileyen önemli risk çe�itlerinden biridir. Faiz oranı riski, faize 

hassas aktiflerin gelirleri ile faize hassas pasiflerin maliyetlerinin de�i�mesine neden 

olmaktadır.  

Döviz Kuru Riski: Risk haritasında kâr marjını etkileyen finansal risklerden biri de 

döviz kuru riski olup, genellikle açık pozisyon yani döviz varlıkları ve döviz 

yükümlülükleri arasındaki fark olarak ölçülmektedir. Bankalar genellikle kambiyo 

gelir ve giderlerini faiz dı�ı gelir ve gider diye sınıflandırmaktadırlar. Ancak, 

unutulmamalıdır ki, döviz pozisyonunda açık ya da fazla yaratan her operasyon aynı 

zamanda bir faiz riski de yaratmaktadır.  

Bu nedenle, kambiyo i�lemlerinden kaynaklanan gelir-giderin içerisinde faiz riskinden 

kaynaklanan kazanç ve kayıplar da yer almaktadır. Bunun için, kur riski de net faiz 

gelirini azaltan bir risk olarak de�erlendirilmektedir.    
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�ekil 2.5: Banka Gelir Tablosu Risk Haritası 

     Faiz  Geliri          

_   Faiz Gideri 
____________________________ 

     Net Faiz Geliri 

_  Batık Krediler �çin Ayrılan Kar�ılıklar 
____________________________ 
    Kar�ılıklar Sonrası Net Faiz Geliri 

    Faiz Dı�ı Gelirler  

_  Faiz Dı�ı Giderler 
___________________________ 
    Net Faiz Dı�ı Gelir 

Likidite 
Riski 

Faiz 
Riski 

��lem 

Riski

Sermaye 
Yeterlili�i 

Riski

Bilanço
Riski 

Döviz 
Kuru 
Riski

Gelir 

Riski

     Kar�ılıklar Sonrası Net Faiz Geliri 
  
+   Net Faiz Dı�ı Gelir 
___________________________    
     
     Vergi Öncesi Gelir 

_   Vergi  
___________________________ 
      
      Net Faaliyet Karı 

+ - Menkul Kıymet Kar\Zararı  
___________________________ 
      
     Net Kar  
    (Özsermayeye Yapılan Eklenti) 

Beklenen Gelirin Olu�amaması Nedeniyle 
 Özkayna�ın Güçlendirilememesi Durumu 

Kredi 
Riski 

Gelir 
Riski 

Özkaynak 
Riski 
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2.2.2. Ticari Kredi Risk Haritası 

Bankaların ana faaliyetini olu�turan kredi tahsisi, bankalar açısından kârlı, bir o kadar 

da riskli ana i�levlerinden birini olu�turmaktadır. Kredi tahsisi ile birlikte bankalar fon 

kullandırımı sa�lamakta, gelecekte belirlenen vadeler için kullandırılan fonların 

anapara, faiz ve masrafları ile geri dönü�ünü beklemektedir. Bu beklenti, bankalar 

açısından faiz ve komisyon geliri sa�lamakla birlikte, di�er yandan sözle�me ile tesis 

edilen alacaklarının vadelerinde tahsil edilememesinden kaynaklı risklerinin bir sonucu 

olarak gelecekte sözle�me �artlarında belirtilen vadelerde getiri elde edememe riskini 

de beraberinde getirir.  

Banka mü�terilerinin sözle�me �artlarında taahhüt edilen �artlara ve özellikle de ödeme 

vadelerine uyulmaması sonucunda ya�anan gecikmeler bankaların hem finansal 

dengelerini bozmakta hem de yasal otoriteye ve ekonomik çevreye kar�ı taahhütlerini 

yerine getirmesini zorla�tırmaktadır.   

Örne�in BDDK’nın kredilerin izlenmesinde ve takibinde zorunlu tuttu�u ilgili 

tebli�inde bankaların aktiflerindeki kredilerinde uymak zorunda oldu�u kredi sınıfları 

itibariyle finansal tablolarında ayırmak zorunda oldu�u yasal kar�ılıkları belirtmi�tir. 

Belirtilen kredi sınıflarında, I-Standart Nitelikle Kredilerde izlenen Nakdi krediler için 

bankalar % 1 yasal kar�ılık ayırmak zorunda iken, II.Grupta takip edilen Yakın 

�zlemedeki kredilerde bu oran %2’ye çıkmakta, III.Grup Tahsil �mkanı sınırlı 

kredilerde %20, IV.Grup Tahsili �üpheli kredilerde %50 ve V.Grup Zarar niteli�indeki 

kredilerde  %100 kar�ılık ayırmak zorunda kalmaktadır. Bankaların finansal 

tablolarında ayırmak zorunda oldu�u kar�ılıklar o dönemin gelirlerinden 

dü�ürüldü�ünden bankalar tarafından raporlanan finansal yapı, kârlılık ve verimlilik 

rasyolarında da  telafisi güç olumsuzluklar do�urmaktadır. 

Problemli kredi tanım olarak, banka ile borçlu arasındaki anla�manın önemli �ekilde 

bozularak tahsilatın gecikmesi ve buna kar�ılık ortaya çıkan zarar olasılı�ıdır. 

Kredilerin problemli hale dönü�me riski bankaların ta�ıdı�ı en büyük risklerden biri 

olması nedeniyle, kredi yönetiminden sorumlu olan yöneticiler bu problemli kredileri 

makul bir seviyede tutabilmeli ve kredi kalitesinin bozulması halinde olu�abilecek 

zarardan bankayı koruyabilmelidirler. Bunun yanı sıra (Akgüç, 1990:20) tahsili 

gecikmi� krediler de banka maliyetlerini arttırmakta bankanın pozisyonunda kârını 
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azaltıcı bir rol oynamakta, banka risk haritasının yapısını bozmakta ve makro anlamda 

ekonomideki kaynak kullanım etkinli�ini olumsuz olarak etkilemektedir.  

Bu nedenledir ki bankalar bu faaliyetlerini yerine getirirken kredilerin 

ödenmemesinden kaynaklı zararlarını minimum düzeyde tutacak �ekilde hareket etmek 

zorundadırlar. Özkaynakları ile birlikte üçüncü ki�ilere ait kaynakları da kullanan ticari 

bankalarda kredilerin geri dönmemesi banka faaliyetlerinde olumsuzluklara yol 

açmakta hatta varlıklarını sürdürememe sonucunu do�urabilmektedir. Banka kredi risk 

haritasındaki bozulmaların en önemli nedenlerinden birini olu�turan kredi dönü�leri ile 

ilgili problemi yaratan sürece bakıldı�ında, bu kredilerin olu�umunda içsel ve dı�sal 

birçok etkenin oldu�u görülmektedir.  

Firma iç yapısından kaynaklı güçlüklerden dolayı krediler problemli hale gelebilece�i 

gibi, banka açısından kredinin tahsis a�amasındaki finansal ve finansal olmayan analiz 

ve istihbarattaki yetersizlikler, firmaların finansal tablolarındaki manipülasyonlarının 

tespit edilememesi, teminatlandırma, fiyatlandırma ve risk yönetimindeki yetersizlikler 

nedeniyle de kredilerde yapısal problemler ya�anabilmektedir.  

Kredilendirme sürecindeki her sorunlu a�ama ile birlikte olu�an riskler banka ticari 

kredi risk haritasına olumsuz etki eden risklerle aynı özelli�i göstermekte olup,  kredi 

tahsis süreci, kredi izleme-yenileme süreci ve kredi risk yönetimi sürecinde 

kar�ıla�ılan riskler �ekil 2.6’da belirtilmektedir. 

�ekil incelendi�inde kredi tahsis sürecinde; kredi riski ba�ta olma üzere, operasyonel 

risk ve fırsat maliyeti riskinin yo�un olarak risk haritasına etki etti�i görülmektedir. 

Kredi izleme ve yenileme sürecinde ise; yine kredi riski ba�ta olma üzere, likidite, 

fiyatlama, gelir ve yo�unla�ma risklerinin risk haritasına yansıdı�ı görülmektedir. 

Kredi risk yönetim ve tasfiye sürecinde ise; sermaye yeterlili�i, özkaynak, kredi 

bilanço ve sorunlu kredi risklerinin etkili oldu�u görülmetedir. �ekilde özellikle kredi 

riski ve likidite riskinin risk haritasında en önemli risk kalemini olu�turdu�u ve bu risk 

kalemlerinin yönetiminde di�er risk kalemlerine göre çok daha dikkatli olunması ve 

gereken önlemlerin alınması gereklili�i ortaya çıkmaktadır.  Özellikle ticari kredi 

yönetim sürecinde kredinin her a�amasının risk haritasına etki etti�i görülmekte olup, 

sürecin en ba�ından en sonuna kadar risklerin yönetiminde gereken önlemlerin 

alınması gereklili�i ortaya çıkmaktadır. 
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�ekil 2.6: Ticari Kredi Risk Haritası Olu�um Süreci 

�ekil 2.6’daki riskler ticari kredir risk haritasını olu�turan ba�lıca risk kalemlerini 

belirtmektedir. Belirtilen risklerin yönetimi banka risk yönetiminin de ba�arısını direkt 

olarak etkileyecektir.  

Kredi Tahsis Süreci 

- Pazarlama Faaliyetleri 
- Belge Temini 
- Kredi Analiz ve �stihbarat 
- Kredi Tahsis 
- Kredi Teminatlandırma 
- Kredi Fiyatlandırma 

Operasyonel 
Risk 

Fırsat 
Maliyeti 

Riski

Kredi �zleme-Yenileme Süreci 

- Kredi Risk �zleme 
- Kredi Yapılandırma 
- Kredi Vade Uzatımı 
- Kredi Ko�ul De�i�iklikleri 
- Kredi Limit Yenileme 
- Kredi Risk Yenileme 
- Kredi Teminat 

De�i�iklikleri 

Operasyonel 
Risk 

Likidite 
Riski 

Fiyatlama 
Riski 

Gelir 
Riski

Kredi RiskYönetimi ve Tasfiye 
Süreci 

- Kredi Tahsil ve Tasfiye 
- Kredi Yakın �zleme 
- Kredi �dari Takip  
- Kredi Yasal Takip 

Sermaye 
Yeterlili�i 

Riski 

Operasyonel 
Risk

Bilanço 
Riski 

Sorunlu 
Kredi Riski 

Kredi Riski 

Kredi Riski 

Kredi Riski 

Gelir 
Riski

Yo�unla�ma
Risk 
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2.2.3. Ticari Kredi Risk Haritasını Belirleyen Etkenler 

Bankaların risk yönetim kurumları olmaları nedeniyle her fonksiyonunda belirli 

derecede risk bulunmaktadır. Bankalardaki risk seviyesi yapılan i�lemlerin 

özelliklerine göre de�i�mekle birlikte, belirsizlik seviyesine paralel de�i�iklik gösteren 

i�lemlerde daha yo�un gözlemlenebilmektedir. Örne�in mevduat i�lemi ile kredi i�lemi 

arasında risk çe�itlili�i ve yo�unlu�u yönünden ayırt edici farklılıklar bulunmaktadır. 

Mevduat i�lemlerinde likidite, fiyatlama, operasyonel risk söz konusu iken, kredi 

i�lemlerinde ise belirtilen risklere ilave olarak, kredi, sermaye yeterlili�i, bilanço ve 

yo�unla�ma riski gibi birçok risk çe�idi söz konusu olabilmektedir.  

Belirtilen risk çe�itleri dikkate alındı�ında ticari kredi risk haritasını belirleyen 

etkenlerden ba�lıcaları, ticari mü�teri kredibilite analizi, muhasebe kökenli risk 

kaynakları, kredi portföy yapısı ve kredi kalitesi olarak sayılabilir. Belirtilen etkenler 

a�a�ıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

2.2.3.1. Ticari Mü�teri Kredibilite Analizi 

Banka kredi mü�terilerinin kredi risk derecesi, kredi çe�itleri arasında farklılıklar 

göstermektedir. Bireysel krediler ile ticari krediler arasında risk yo�unlu�u yönünden 

farklılık bulunmaktadır. Bireysel krediler sabit düzenli geliri olan ki�ilere belirli bir 

vade ve faiz oranıyla kullandırılan, kredi lehdarının piyasa istihbaratı ve daha önceki 

dönemlerdeki kredi geri ödeme performansları dikkate alınarak belirlenen risk 

derecelerine göre tahsis edilmektedir. Bu kredide mü�terinin kredi derecesi, ticari 

krediye oranla daha basit yöntemlerle tespit edilebilmektedir.  

Ticari krediler ise, ticari mü�terilerin faaliyetinden nakit akım yaratma kabiliyetine 

dayalı gelir hedefleyen, ticari mü�terinin talep etti�i kredinin i�letmede kullanılaca�ı 

alana göre vade, faiz, komisyon, masraf ve teminatlarının belirlendi�i ve di�er kredi 

çe�itlerine oranla daha riskli kredilerdir.  

Bu nedenle ticari kredi taleplerinin istihbarat, finansal analiz çalı�maları çok daha 

kapsamlı incelemelerden olu�makta, ticari mü�teriler faaliyet gösterdikleri birimlerinde 

ziyaret edilmekte, faaliyet alanlarının büyüklü�ü, kapasitesi, üretim alanları, makine 

parkları, depoları, stokları, yöneticilerinin ticari moralitesi yerinde incelenmekte, 

piyasa istihbaratları, di�er bankalarla olan çalı�maları ara�tırılmaktadır. Ticari 
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mü�teriden faaliyetleri ile ilgili tüm bilgi ve belgelerle birlikte kesinle�mi� son üç mali 

dönem bilanço, gelir tablosu, ayrıntılı mizanı, nakit akım tablosu ve özkaynak de�i�im 

tablosu gibi finansal bilgileri de alınarak, firmanın faaliyetleriyle beyan etti�i finansal 

veriler kar�ıla�tırılmakta, finansal verilerdeki yanıltıcı bilgilerin, do�ru bilgiye 

dönü�türülmesi amacıyla bankalar tarafından düzeltme kayıtları yapılmaktadır.  

Bankaların bu düzeltme kayıtları ile birlikte yaptı�ı kredi de�erlendirmesi, firmanın 

kredi onayını, kredinin vadesini, fiyatını (faiz, komisyon ve masraflarını), kredinin 

teminatını, kredi yatırım kredisi ise kredinin anapara ödemesiz dönemini ve kredi ile 

ilgili tüm teknik altyapıyı ve sonucunda da ticari kredi risk derecesini  belirlemektedir. 

Kredi riskinin olu�umunda en önemli görev kredi mü�terilerinin finansal analiz ve 

istihbarat çalı�maları yapan birimlerine dü�mektedir. Finansal analizde ise en önemli 

bilgi kayna�ı i�letmelerin finansal bilgilerini içeren bilanço, gelir tablosu, nakit akım 

tablosu, fon akım tablosu, özsermaye de�i�im tablosu gibi finansal tablolardan 

olu�maktadır.  

Mü�teri firmaların finansal tablolarının kredi analizinde bilgi kayna�ı olarak 

kullanılması kredi riskini direkt olarak etkilemekle birlikte �effaf, güvenilir, 

kar�ıla�tırılabilir ve tarafsız finansal bilgi, do�ru de�erlendirmeyi mümkün kılmakta, 

do�ru bilgilerle yapılan kredi analizi ise daha az riskli kredi portföyünün olu�masını 

sa�lamaktadır.  

Risk düzeyinin dü�ük olması ise hem banka finansal yapısının hem de özkaynak 

yapısının kalitesini arttırmakta, bankaların daha güvenli ortamda faaliyette 

bulunmalarını sa�lamaktadır. 

2.2.3.2. Muhasebe Kökenli Riskler

Muhasebe, tamamen veya kısmen finansal nitelik ta�ıyan ve para ile ifade edilebilen 

i�lemlere ili�kin anlamlı ve güvenilir bilgileri sa�layacak biçimde, verilerin ilgili 

kaynaklardan toplanması, do�ruluklarının saptanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması, 

raporlar halinde sunulması, analiz ve yorumlanmasıdır. (Yalkın, 2001:1).  
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��letme faaliyetleri hakkında ilgili çevrelere gereksinim duyulan bilgileri sunma 

amacını ta�ıyan muhasebe, tanımda belirtilen fonksiyonları gerçekle�tirerek verileri 

bilgiye dönü�türmektedir. Bu niteli�i itibariyle muhasebe bir bilgi sistemi olarak 

tanımlanmaktadır (Erdo�an, 2000:114).  

Bu bilgi sistemi içinde muhasebe, i�letmelerin parayla ifade edilebilen faaliyetlerinin 

belgelere dayalı olarak kayıt altına alınması, kayda alınan bu bilgiler do�rultusunda bir 

i�letmenin kaynaklarının olu�umunu, bu kaynakların kullanılma biçimini, i�letmenin 

faaliyetleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artı� veya azalı�lar ile bunun 

kar�ılı�ında i�letmenin varlıklarındaki de�i�imleri göstermektedir.  

Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yöneticilere, yatırımcılara, kredi verenlere ve 

di�er kullanıcılara yararlı olabilmesi için, bu bilgilerin anla�ılabilir olması gerekir. 

Muhasebe, aynı zamanda “i�letme lisanı” olarak da tanımlanmaktadır. Çünkü 

i�letmeyle ilgili olan gruplar, özellikle yöneticiler i�letmede meydana gelen faaliyet ve 

olayları tasvir etmek için muhasebe deyimlerini ve kavramlarını kullanırlar (Yalkın, 

2001:5)  

Bilgiyi kullanan ki�ilerin, sunulan bilgileri anlayamaması, bilginin yararını ortadan 

kaldırır (Akdo�an ve Tenker, 2007:41). Muhasebe bilgilerinin anla�ılabilir olması için 

sahip olması gereken nitelikler Tablo 2.7’de belirtilmi�tir. Tablo, muhasebe bilgilerinin 

anla�ılabilir olması için gerekli nitelikleri, muhasebe bilgilerini sunmadaki sınırlılıkları 

ve muhasebe bilgilerini kullanan tarafların özelliklerini belirtmektedir. 

Tabloda muhasebe kullanıcılarının özellikleri vurgulanarak, muhasebe verilerini 

anlama yetene�i ve becerisi ön planda de�erlendirilmi�tir. Gerçekten de muhasebe 

verilerini anlayabilecek ve yorumlayabilecek yeterlili�e sahip olan kullanıcılar, 

muhasebenin verece�i bilgiyi özümseyerek yararlı bir �ekilde kullanabilirler. 

Muhasebe bilgisi ne kadar tutarlı, gerçekçi, �effaf ve açıklayıcı olursa olsun kar�ı taraf 

bu bilgileri tam olarak anlama yetene�ine sahip de�ilse bu bilgiler hiç bir anlam ifade 

etmeyecektir. Banka muhasebe kullanıcıları açısından da bu tespit aynı �ekilde 

de�erlendirilebilir. Banka çalı�anlarının da muhasebe bilgilerini de�erlendirme ve 

gerekli düzeltmeleri yapma yetisi, kredi kararının ba�arısını direkt olarak 

etkileyecektir. Kullanıcıların yeterlili�i ile birlikte, muhasebenin birincil ve ikincil 
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nitelikleri, muhasebe kullanıcılarına tarafsız, tutarlı, do�ru, kanıtlanabilir bilgilendirme 

yapması açısından anlam ifade edecektir.   

�ekil 2.7:Muhasebe Bilgilerinin Sahip Olması Gereken Özelliklerinin Hiyerar�ik 
Yapısı 

Kaynak: Akdo�an ve Tenker (2007:42)’den derlenmi�tir. 

Karar Verenler ve Nitelikleri (Anlama 

Yetene�i Veya Önbilgisi) Muhasebe Bilg. Kullananlar 

Kararda Yararlılık 

Yarar-Maliyet �li�kisi 

Anla�ılabilirlik 

�htiyaca Uygun 
Olma 

Güvenilirlik 

Zamanlılık Kanıtlanabilirlik

Temsilde Do�ruluk

Tarafsızlık

�htiyatlılık

Tam Açıklama

Özün Önceli�i

Geri Besleme 
De�eri 

(Geçmi�teki 
Olayların 

Algılamalarını 
Tespit Etmek) 

Tahmin De�eri

Önemlilik 

Kar�ıla�tırılabilirlik ve Tutarlılık �kincil ve Etkile�imli Nitelikler 

Sınırlayıcılar

Birincil Niteliklerin 
Özellikleri 

Birincil Karara Özgü Nitelkl

Kullanıcıya Özgü Nitelikler 

Muh. Rapr. �çin Kabul E�i�i 
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2.2.3. Kredilerin Sorunlu Duruma Gelmesinin Nedenleri  

Genellikle sorunlu kredinin nedenini tek bir etkene veya olaya ba�lamak olası de�ildir. 

Kredinin sorunlu hale dönü�mesine katkıda bulunan birçok nedenden söz edilebilir. 

Sorunlu kredinin nedenlerini saptayabilmek için borçlunun çalısmalarının ve banka ile 

ili�kilerinin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gereklidir  (Belkıs, 1990:276). 

Kredilerin sorunlu duruma gelmesindei nedenleri a�a�ıdai gibi sıralama mümündür; 

• Kredinin tahsis ve istihbarat sürecindeki yetersiz bilgi akı�ı, 

• Kredilendirme ko�ullarının yeterli düzeyde sa�lanamaması, 

• Yetersiz teminatlandırma, 

• Makro ekonomik sorunlar, 

• Risk izlemedeki zaafiyetler, 

• Erken uyarı sinyallerinin zamanında alınamaması, 

Son yıllarda finansal ba�arısızlı�a u�rayan i�letme sayısında hem ükemizde hem de 

batıda bir artı� oldu�u gözlenmektedir. Bu artı� genel olarak ekonomik durgunlu�a, 

enflasyonu önlemek için sıkı para ve kredi politikasına, yüksek faiz oranlarına ve 

i�letmelerin artan finansal risk yapılarına ba�lanmaktadır.  

Bu görü�ün incelendi�i bir ara�tırmada finansal ba�arısızlı�ın; ekonomik durgunlu�un 

arttı�ı, sıkı para politikasının uygulandı�ı ve borsa endeksinin dü�tü�ü dönemlerde 

artı� gösterdi�i ve bu olumsuz durumun daha çok yeni i�letmelerde ortaya çıktı�ı 

saptanmıstır (Altman, 1983:40).  

Bankalar tahsis ettikleri kredilerin tamamının süresinde tahsil edilmesini ve tahsilatta 

sorun ya�anmamasını isterler. Ancak bu durum her zaman olanaklı de�ildir. Genellikle 

bankaların takipteki kredilerinin kullandırdı�ı krediye oranı % 5’e kadar normal 

kar�ılanmaktadır. Bu oran arttıkça risk artmaktadır (Takan, 2002:345).  
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2.2.4. Türkiye’de Bankacılık Sektöründeki Kredilerin Durumu 

�ktisadi birimler ihtiyaçları olan finansmanları kar�ılamak için bankalardan kredi 

kullanırlar. Yıl içinde bankalardan kullanılan toplam kredilerin bir kısmı zamanında 

bankaya geri ödenirken, bir kısmı da bankaya zamanında geri ödenmeyip daha sonra 

ödenmekte; di�er bir kısmı ise ekonomik birimlerin ödeme gücü bulunmadı�ı için 

hiçbir �ekilde geri ödenmemektedir.  

Takipteki kredileri, bankalardan kredi alan ve zamanında geri ödemesini yapamayan 

kesim olu�turmaktadır. Ancak bunlar tamamen batık krediler de�ildir. Yani geriye 

ödenme ihtimali olabilen kredilerin toplamından olu�maktadır. Daha önceki bölümde 

belirtildi�i üzere, takipteki kredileri ters seçim ve ahlakî tehlike problemleri meydana 

getirmi�tir. Bankaların borç verdikleri ki�iler hakkında üstün bir bilgiye sahip 

olmaması asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim sorununu arttırmaktadır. Ayrıca 

bankaların batık kredileri engellemek için kredi isteyen ki�i veya kurumlara kredi 

vermeden önce buna yönelik yapılan gerekli incelemeleri arttırması gerekmektedir. Bu 

incelemelerin yetersiz yapılması bazı finansal riskler ile ki�i veya kurumları kayıplara 

maruz bırakır. Bankalar kredi verdikten sonra asimetrik bilgiden kaynaklanan ters 

seçim ve ahlaki tehlike problemleriyle kar�ıla�ırlarsa ekonominin gidi�atında sorunlar 

meydana gelir ve bu da bankacılık krizlerine yol açar (Mishkin,1998: 19).  

Türkiye’deki bankacılık sektörünün kredi durumu ile ilgili veriler Merkez 

Bankası’ndan elde edilmi� ve Tablo 2.2’de özetlenmi�tir. Tablo incelendi�inde, ilk 

sütun yıllar itibariyle bankaların mü�terilerine verdi�i toplam kredi miktarını, ikinci 

sütun da bankalar tarafından verilen kredilerden geri dönmeme olasılı�ı olan takipteki 

kredileri göstermektedir. Bu ba�lamda toplam kredilerin miktarında 2005-2012 yılları 

arasında yakla�ık 5 kat artı�ın ya�andı�ı dikkat çekmektedir.  

2005 yılında 153 milyar TL olan toplam kredi miktarı, 2012 yılına gelindi�inde 795 

milyar TL’ye yakla�mı�tır. Takipteki kredilerin toplam kredilere olan oranına 

bakıldı�ında ise 2005’te %07 olan de�er 2012 yılında  %03’e dü�mü�tür. Bunun en 

temel sebeplerinden biri bankaların aktif kalitesini korumasıdır.  

Takibe alınan kredilere bakıldı�ında, bu krediler de zamanında geri ödenemeyen 

kredilerden olu�maktadır. Ancak kredi kullanan mü�terilerin ödeme zamanının 



87 

geçmesine ra�men bu krediyi geri ödeme olasılıkları bulunmaktadır. Aynı �ekilde, bu 

kredilerin geri ödenmeyip batık kredi haline dönü�me olasılı�ı da bulunmaktadır.  

Takipteki krediler tablodan da görüldü�ü üzere yıllar itibariyle dalgalı bir seyir 

izlemektedir. 2005 yılında yakla�ık 11 milyar TL dolayında olan takipteki krediler 

ilerleyen yıllarda azalmı� ancak kredi hacmindeki yükseli�le birlikte son yıllarda artı�

kaydederek 2012 yılında 23 milyar TL’yi geçmi�tir.  

   
Tablo 2.2: Türkiye Bankacılık Sistemindeki Kredi Yapısı ve Oranları

Yıllar 
Toplam 
Krediler 
(Milyon 

TL) 

Takipteki 
Krediler 
(Milyon 

TL) 

Takipteki 
Krediler/ 
Toplam 
Krediler 

Kar�ılıklar 
(Milyon 

TL) 

(Takipteki 
Krediler- 

Kar�ılıklar) / 
Toplam 
Krediler 

Kar�ılıklar/ 
Toplam 
Krediler 

Net 
Faaliyet 

Kâr/Zarar 
Durumu 
(Milyon 

TL) 

2005     153.059   11.163     0,072          12.387 -0.007 0,080 5.714 
2006     218.063    9.065     0,041          11.762  -0.012 0,041 10.981 
2007     280.453    7.828     0,027          14.332  -0.023 0,051 14.331 
2008     366.901    4.704     0,012         14.953  -0.027 0,040 12.774 
2009     381.013    5.154     0,013          21.230  -0.042 0,055 19.477 
2010     508.862    5.144     0.010         20.811  -0.030 0.040        21.360 
2011     682.893     18.973    0.027        50.475 -0.046      0.073        19.042 
2012     794.756     23.408    0.029        99.537 0.095      0.125        22.607 
Kaynak: (www.tcmb.gov.tr) 
         

Kredi mü�terilerinin bankalardan aldıkları ve geri ödemesini yapmadıkları kredilere 

batık krediler denilmektedir. Bankalar bu krediler için kendi bünyelerinde bir kar�ılık 

ayırmaktadırlar. Bu kar�ılıkların toplam kredilere oranı bize batık kredilerin oranını 

vermektedir. Tablo 2.2.’den de görüldü�ü üzere bu oran 2005 yılında yakla�ık %08 

iken 2012 yılında %1’i geçmi�tir.  

Tablo genel olarak incelendi�inde kredi artı�ı ile birlikte Merkez Bankası’nın sıkı para 

politikası sonucu kar�ılılarda da artı� ya�anmı�tır. Kredi artı�ı paralelinde takipteki 

kredilerin çok yüksek düzeyde artmaması Türk bankacılık sektörünün, 2008 yılından 

bu yana ya�anan ve etkisini devam ettiren global krize ra�men kârlılı�ını devam 

ettirmi�tir. Bunun da nedeni krizin Türkiye’den kaynaklanmaması nedeni ile 

Türkiye’ye yansımasının dü�ük seviyede olması ve de Türk bankacılık sektörünün iyi 

denetleniyor olmasıdır.   
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Takipteki kredilerle birlikte sorunlu krediler nedeniyle bankaların 2012 yılında 

ayırmak zorunda kaldı�ı kar�ılık oranı %03’e yakın gerçele�mi�tir. Kar�ılılardan 

kaynaklı zararların ortaya çıkmasının en önemli sebebi, kredi karar sürecinin asimetrik 

bilgi ortamında yapılıyor olmasıdır.  

E�er bankalar kredi vermeden önce ters seçimi önlemek için birtakım önlemler almı�

olsalardı bu durum ile kar�ı kar�ıya kalmak zorunda olmayacaklardı. Çünkü Türk 

bankacılık sisteminde geçmi�te %100 mevduat güvencesi olması bankaların basiretli 

tüccar ilkesinden uzakla�arak ters seçim ile kötü mü�terilere bile kredi vermesine 

sebep olmu�tur. Bu durum da ahlaki tehlikeyi meydana getirmi�tir.   

Bankalar piyasada mevcut olan asimetrik bilgi problemlerinden dolayı verecekleri 

krediyi sınırlandırmayı ve kazançlarını maksimize etmeyi tercih ederler. Buna kredi 

tayınlanması denilmektedir. Ters seçim sonucu kredilerin geri ödenmeme olasılı�ının 

artması durumlarında bankalar kredi tayınlamasına giderek kredi verme oranlarını 

azaltmaktadırlar. Bu ortaya çıkabilecek riske kar�ı bankanın aldı�ı bir önlem 

olmaktadır. 

Basel III süreci ile birlikte alınan son kararlar da bankaların sermaye koruma 

tamponlarının güçlendirilmesi ve sermayelerinin krizlere kar�ı daha dirençli duruma 

getirilmesi gereklili�ini göstermi� ve uygulamaya yönelik önlemler alınmı�tır. Ulusal 

ve uluslararası alanda ya�anan her kriz, krizlerle mücadelede  tecrübeyi de beraberinde 

getirerek tüm finansal kurumların sistemlerinin revize edilmesine yönelik fırsatlar 

sunmaktadır. Özellikle Basel I, Basel II ve Basel III süreci krizlerle mücedelede her 

dönem yapılanmanın oldu�unun en belirgin örne�ini vermektedir. 

�ekil 2.8, bankaların risk algılarındaki tepkiye paralel geli�en risk yönetimi sürecini 

Basel kriterlerinde belirtilen üç risk unsuru açısından ortaya koymaktadır. Kredi 

zararlarındaki de�i�imler, fiyatlardaki veya likiditedeki de�i�imler ve hatalı 

uygulamalar, sonuçta bankaları sermaye yönetimi odaklı risk yönetim sürecine 

yönlendirmektedir. 
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        Kredi Zararlarındaki                              Piyasa Fiyatlarındaki veya               Hatalar / Eksikler veya 
               De�i�imler                                        Likiditelerdeki De�i�imler               ��lemsel Kâr De�i�imi                                               

�ekil 2.8: Entegre Risk Yönetimi 

Kaynak: Köylüo�lu (2001:80-87) 

    Kredi  
    Riski 

   Piyasa  
    Riski 

   ��lemsel 
   Risk 

Kredi Riski �çin                          Piyasa Riski �çin                  ��lemsel Risk �çin  
     Sermaye                                       Sermaye                                 Sermaye 

                                       + Beklenmeyen Durum Sermayesi 

           
         =  Toplam Ekonomik Sermaye 

     Raporlama, Senaryo Analizi, Geriye Dönük 
     Test, �leriye Yönelik Tahmin,  Risk Limitleri,  
     Performans De�erlemesi  

                     Ekonomik Sermaye Yönetimi 
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BÖLÜM 3: T�CAR� KRED� R�SK HAR�TASINA ETK� EDEN 

                    MUHASEBE KÖKENL� R�SK KAYNAKLARI VE 

                    ALINAN ÖNLEMLER 

Muhasebe uygulamaları son yıllarda uluslararası boyut kazanan ticari faaliyetlerde bir 

ileti�im aracı durumuna gelmi�tir. Finansal bilginin bu i�levini yerine getirebilmesi 

için herkes tarafından anla�ılabilir olması gerekmektedir. Ancak ülkeler arasında 

muhasebe standartlarının farklı olması, finansal bilginin ve muhasebe uygulamalarının 

uluslararası seviyede analiz edilmesini ve yorumlanmasını güçle�tirmektedir (Lainez 

ve Callao, 2000:66). Bu amaçla i�letme faaliyetlerinin ekonomik yansımalarının, tüm 

ülkelerde aynı sonucu verecek düzeyde uygulanması amacıyla uluslararası düzeyde 

çalı�malar yapılmaktadır. Bu çalı�maların en önemlisini Uluslararası Muhasebe 

Standartları Kurulu yapmaktadır. 

Kurul, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) olarak 1973 yılında 

kurulmu�tur.  Bu komite 1973-2001 yılları arasında finansal tablolardaki bilgi 

kalitesinin artırılmasına yönelik olarak bir çok muhasebe standardı yayımlamı�tır. 

2001 yılında yeniden yapılanarak vakıf haline dönü�mü� ve “Uluslararası Muhasebe 

Standartları”nı yayımlamak üzere bir kurul olu�turmu�tur. Bu kurulun adı 

“Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu” (International Accounting Standards 

Board-IASB) olarak bilinmektedir. Bu tarihten sonra da yayımlanan uluslararası 

muhasebe standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) olarak 

yayımlanmaya ba�lamı�tır.  (Mısırlıo�lu, 2006:22). UFRS, bir çok ülkede kabul 

görmü� ve uygulama alanı bulmu�tur.  

Avrupa Birli�i (AB) parlementosu 2002 yılında yaptı�ı bir düzenlemeyle, 2005 yılı 

ba�ından itibaren sermaye piyasalarında faaliyet gösteren grup �irketleri tarafından 

yayımlanacak finansal tabloların UFRS ile tam olarak uyumlu olmasını zorunlu 

kılmı�tır (Mısırlıo�lu, 2006:22).  

�irketler için UFRS ile uyumlu finansal tabloların hazırlanması, özellikle banka ve 

benzeri finansal kurulu�lar tarafından Basel II Standartları kapsamında risk 

de�erlendirmesi yapılması açısından oldukça önem arz etmektedir (Mısırlıo�lu, 

2006:21). 
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Özellikle finansal hizmet veren i�letmeler açısından, Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları (UFRS) ve Basel Standartları’nın aynı amaçları payla�tı�ı söylenebilir. 

Her iki çerçevedeki amaç, i�letme faaliyetlerinin daha �effaf bir duruma getirilmesi ve 

bunun için piyasa katılımcılarına alacakları kararların kalitesini artıracak bilgileri 

sa�lamaktır (Mısırlıo�lu, 2006:22). Basel, finansal sektörün sa�lıklı risk ölçümü 

yaparak, fiyatlandırmalarını bu risk ölçümüne dayandırmaları mantı�ı içinde hareket 

etti�inden riski ölçebilmek için sa�lıklı bir firma muhasebe kayıt sisteminin 

olu�turulması �arttır (Babu�çu, 2007:13). 

UFRS’lere uyumla�tırma çabaları i�letmeleri, ülkeleri raporlanan bilgiler ba�lamında 

kaliteyi arttırmaya yöneltir. Bu da do�ru, güvenilir kar�ıla�tırılabilir finansal bilgiler 

do�rultusunda kaliteli ve tutarlı kararlar alınmasını sa�lar. Küreselle�en ortamda artan 

rekabet ko�ullarında hem i�letmelerin hem de ülkelerin kar�ıla�ılabilecek sorunlarla 

ba�a çıkabilmenin tek yolu UFRS’ye göre hazırlanmı� finansal tablolardır. Çünkü 

UFRS’ler ile finansal tablolardaki istenilen �effaflık ve kar�ıla�tırılabilirlik sa�lanmı�

olmaktadır (Selimo�lu, 2008:20). 

Bankalar,  gerek �effaflık gerekse de, güncel, do�ru ve güvenilir bilgi amacı ta�ıyan 

UFRS’lere en fazla ihtiyacı olan kurumlardır. Bu nedenle bankaların tüm ticari 

mü�terilerinin UFRS standartlarında hazırlayacakları finansal tabloları, kredi 

de�erlendirmesinde manipülatif bilgiyi azaltarak risk yönetiminde etkinli�i daha da 

arttıracaktır. Risk yönetimi açısından bankaları çok daha yakından ilgilendiren ve 

muhasebe kökenli risk kayna�ı olarak kar�ımıza çıkan finansal bilgi 

manipülasyonlarının nedenleri, amacı, çe�itleri ve uygulanan manipülasyon teknikleri 

a�a�ıda ayrıntılarıyla incelenecektir. 

3.1. Muhasebe Kökenli Risk Kaynaklarının Amacı ve Çe�itleri 

Muhasebenin �effaf ve kar�ıla�tırılabilir finansal bilgi sunumu amacının saptırılarak, 

finansal tablo kullanıcılarının yanıltılması amacı, bazı çıkar çevreleri tarafından 

sistematik olarak gerçekle�tirilebilmektedir. Özellikle kredi talebinde bulunan 

i�letmeler, bankalara sundu�u finansal tablolarda muhasebenin esnekli�inden 

yararlanarak, yanlı� bilgilendirmede bulunmakta ve manipülatif çıkarlar elde 

edebilmektedirler. Finansal tabloların de�i�tirilerek ilgili tarafların yanıltılmasına ve 
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i�letmelere yönelik hatalı finansal kararlar alınmasına yol açan muhasebe kökenli risk 

kaynaklarının amaçları çe�itleri ve önemi ayrıntılı olarak açıklanacaktır.  

3.1.1. Muhasebe Kökenli Risk Kaynaklarının Amacı  

Muhasebe uygulayıcıları, muhasebenin üretti�i finansal bilgileri belirli amaçlar 

do�rultusunda de�i�tirebilmektedirler. Örne�in, halka açılmak isteyen, tahvil ihraç 

ederek borçlanan veya kredi ihtiyacı olan firmalar, finansal durumlarını oldu�undan 

farklı göstermek amacıyla, zararlarını gizleme veya kârlarını oldu�undan daha farklı 

gösterme gibi bir çok uygulamalarla, muhasebe tekniklerini kendi amaçları 

do�rultusunda kullanabilmektedirler.  

Muhasebe manipülasyonu olarak belirtilen uygulamaların genel amacı hisse senedi 

fiyatlarını artırmak, i�letmenin kredibilitesini iyile�tirmek, borçlanma maliyetlerini 

azaltmak ve yöneticilerin raporlanan dönem kârına dayalı olarak elde ettikleri primleri 

artırmaktır (Kirschenheiter ve Melumad, 2002:763).  Muhasebe manipülasyonunun en 

önemli amacı ise (Stolowy ve Breton, 2004:6),  i�letme performansının ve finansal 

yapısının gerçekte olması gerekti�inden farklı gösterilerek i�letme çevresindeki 

aktörler arasındaki refah transferinin gerçekle�tirilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bir �irketin kamuya açıklanmı� yüksek kârı, daha yüksek varlıkları, daha az 

yükümlülükleri, yüksek kâra ba�lı olarak daha yüksek özsermayesi oldu�u anlamına 

gelir ki, bu da kreditörlere ve tahvil sahiplerine �irketin kredibilitesinin ve borç ödeme 

kabiliyetinin (ratinginin) yüksek oldu�u izlenimi verir. Bu da sonuç olarak, finansal 

bilgi manipülasyonu yoluyla �irketin kârının ve di�er finansal rakamlarının yüksek 

gösterilmesi suretiyle, �irketin borçlanma maliyetini dü�ürür (Küçüksözen, 2004:175). 

Finansal bilgi manipülasyonu, yukarıda açıklanan nitelikte, �irketi sıkıntıya dü�üren ve 

hareket alanını kısıtlayan finansal sınırlamaların gev�etilmesini sa�lamaktadır. 

Dolayısıyla, �irketin kârını artırmaya, cari aktiflerini ve özsermayesini yükseltmeye ve 

bazı durumlarda yükümlülüklerini azaltmaya yönelik finansal bilgi manipülasyonu 

i�lemleri  kredi sözle�melerinden kaynaklanan sorunları gidermekte, adeta bu finansal 

ko�ullar daha az sınırlayıcı hale gelmektedir (Mulford ve Comiskey, 2002:5-6). 

�irketlere yönelik büyük finansal çıkarlar elde edilmesini sa�layan muhasebe 

manipülasyonlarının amaç ve kazanımları özetle a�a�ıda belirtilmektedir. 
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Tablo 3.1: Muhasebe Manipülasyonunun Amaçları ve Kazanımları 

Muhasebe Manipülasyonunun Amaçları Kazanımlar 

Borçlanma Maliyetleri Kredibilitenin �yile�tirilmesi 

Yüksek Borçlanma Derecesi (Dept 

Rating) 

Dü�ük Borç Maliyeti 

Hisse Senedi Fiyatı Yüksek Hisse Senedi Fiyatı 

Dü�ük Volatilite 

Yüksek ��letme De�eri 

Dü�ük Özkaynak Maliyeti 

Yönetici Ücret Primleri Yüksek Kâra Dayalı Ödüller ve Primler 

Politik Maliyetler Azaltılmı� Düzenlemeler 

Yüksek Vergilerden Kaçınma 

Kaynak: Mulford ve Comiskey (2002:5) 

3.1.2. Manipülasyon Çe�itleri 

Yaratıcı muhasebe, agresif muhasebe ve büyük temizlik muhasebesi olarak da 

adlandırılan uygulamalarda, muhasebe kural ve standartlarındaki bazı açık noktalardan 

hareketle ya da hileli raporlama yapılarak, finansal tablolardan yararlanan ilgili taraflar 

bilinçli olarak yanlı� bilgilendirilebilmektedir.  

Tablo 3.2’de belirtilen manipülasyonlar, i�letmelerin normal faaliyet durumunun ve 

sonucunun de�i�tirilerek yanlı� bilgilendirme yapılmasını sa�lamaktadır. Bilinçli 

olarak de�i�tirilen muhasebe bilgileri nedeniyle finansal tablolardan yanlı� ve yanıltıcı 

raporlar üretilmekte ve muhasebeden bilgi sa�layan taraflar yanlı� finansal kararlar 

almaktadırlar. 

Muhasebe verilerinin belirli çıkarlara hizmet edecek düzeyde yanlı� olarak 

de�i�tirilmesinde bankacılık sektörü de büyük kayıplara u�ramaktadır. Özellikle kredi 

kararında a�ırlıklı olarak muhasebe verilerinden yararlanan banka kredi tahsis 

birimindeki personel, muhasebe dezenformasyonundan önemli derecede etkilenmekte 

dolayısıyla muhasebe kaynaklı hatalı kredi kararları banka risk seviyesine ve risk 

haritasına olumsuz yansımaktadır.  
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Tablo 3.2: Muhasebe Manipülasyonları 

Tür Tanım 

Agresif Muhasebe 
�stenilen amaçlara ula�mayı sa�layacak muhasebe ilkelerinin 

bilinçli bir biçimde seçilmesi ve uygulanması 

Kâr Yönetimi 

Kârın daha önceden yönetici tarafından belirlenmi� ya da 

finansal analist tarafından tahmin edilmi� bir noktaya do�ru 

manipüle edilmesi 

Kârın �stikrarlı 

Hale Getirilmesi 

Normal kâr serilerindeki dalgalanmaları, genellikle iyi yıllardaki 

kârları kötü yıllara aktararak engellemeyi amaçlayan özel bir kâr 

yönetim türü 

Hile 

Finansal tablo kullanıcılarını kandırmak amacıyla finansal 

tablolardaki tutarların veya dipnotların kasıtlı biçimde yanlı�

aktarılması 

Yaratıcı Muhasebe 

Muhasebe ilkelerinin agresif biçimde uygulanması ve kâr 

yönetimi veya kârın istikrarlı hale getirilmesi için atılan tüm 

adımlar dahil olmak üzere muhasebe manipülasyonunun tüm 

a�amaları 

Kaynak: Mulford ve Comiskey (2002:3) 

3.1.2.1. Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları 

Yaratıcı muhasebe; gelir yumu�atma, kazanç yönetimi, kazanç yumu�atma, finans 

mühendisli�i ve kozmetik muhasebe (Amat ve Gowthorpe, 2011:4)  olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrıca yaratıcı muhasebe ilke ve kuralları, de�erleme ölçüleri ve 

uygulamaya yönelik düzenlemelerin eksikli�inden yararlanmak suretiyle muhasebe 

rakamları üzerinde oynamak finansal tabloların biçimini veya finansal tablolarda yer 

alan bilgilerin sunulu�unu de�i�tirerek finansal durumu oldu�undan farklı göstermek 

amacıyla yapılan i�lemlerin tümü olarak da tanımlanabilir (Salto�lu, 2003:108). Tablo 

3.3’de yaratıcı muhasebe uygulamalarının amaç, hedef ve araçları belirtilmektedir. 
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Tablo 3.3: Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Amaç,  Hedef ve Araçları 

Ana Amaçlar 

��letmenin durumunun oldu�undan iyi 

gösterilmesi 

��letmenin durumunun oldu�undan kötü 

gösterilmesi 

Bilançonun güzelle�tirilmesi Bilançonun kötüle�tirilmesi 

Ana Hedefler 

Dönem kârının oldu�undan fazla gösterilmesi Dönem kârının oldu�undan dü�ük gösterilmesi 

Ara Amaçlar 

��letmenin çekici hale getirilerek uygun �artlarla 

i�letmeye yeni ortak alınmasını sa�lamak 

Ayrılan orta�ın payının ucuza alınmasını 

sa�lamak 

��letmenin uygun �artlarla satılmasını sa�lamak ��letmeyi daha ucuz bir �ekilde ele geçirmek 

Bankadan daha fazla kredi alınmasını sa�lamak 
Alacaklılarla uygun �artlarla anla�ma yapılmasını 

sa�lamak 

Hisse senetlerinin borsa fiyatlarının yükselmesini 

sa�lamak 

Hisse senetlerinin borsa fiyatının dü�mesini veya 

yükselmemesini sa�lamak 

��letmenin kötü durumunun i�letme sahiplerine 

sezdirilmemesini sa�lamak 

��letmenin iyi durumunun i�letme sahiplerine kötü 

gösterilmesini sa�lamak 

Ortaklara daha fazla temettü da�ıtılmasını 

sa�lamak 
Ortaklara daha az temettü da�ıtılmasını sa�lamak 

Verginin az ödenmesini sa�lamak 

Araçlar 

Satı�ların fazla gösterilmesi Satı�ların dü�ük gösterilmesi 

Alacakların fazla gösterilmesi Alacakların dü�ük gösterilmesi 

Amortisman ayrılmaması veya dü�ük oranda 

ayrılması 
Fazladan amortisman ayrılması 

Kar�ılık ayrılmaması veya dü�ük oranda ayrılması Fazladan kar�ılık ayrılması 

Borçların dü�ük gösterilmesi Borçların fazla gösterilmesi 

Giderlerin tam olarak kaydedilmemesi Giderlerin fazla kaydedilmesi 

Kaynak: Bayırlı, (2006:159) 

Genel Kabul Görmü� Muhasebe �lkeleri ve yasal düzenlemelerdeki esnekliklerden 

yararlanan yaratıcı muhasebe uygulamalarında muhasebe metodları i�letmeyi önceden 

belirlenen hedefe ula�tıracak biçimde seçilmekte ve uygulanmaktadır.  

Hatta kimi zaman Genel Kabul Görmü� Muhasebe �lkelerinin tamamen dı�ına 

çıkılmakta, finansal tablolardaki bilgiler okuyucuları yanıltacak biçimde 

de�i�tirilmekte veya bazı bilgiler kasıtlı olarak finansal tabloların dı�ında 
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bırakılmaktadır (Salto�lu, 2003:108).  Yaratıcı muhasebe, bir etki tepki olayıdır. 

Yaratıcı muhasebe uygulamaları finansal tablolarda bir bilgi açıklandı�ında nasıl bir 

tepki alınaca�ını önceden kestirerek, finansal bilgi kullanıcılarının beklentileri de göz 

önünde bulundurularak finansal tablolardaki görünümün de�i�tirilmesi esasına 

dayanmaktadır (Küçüksözen, 2005:44). Nedenler ve uygun ko�ullar kesinle�ti�inde 

sıkça ba�vurulan yaratıcı muhasebe uygulamaları, a�a�ıda alt ba�lıklar halinde 

açıklanan üç ana grupta toplanabilir (Çıtak, 2009:90). 

• Varlıkların ve gelirlerin fazla bildirimi, 

• Yükümlülüklerin ve giderlerin eksik bildirimi, 

• Yanlı�, yetersiz veya atlanan açıklamalar. 

Kendi içinde alt bölümlere ayrılan bu teknikler Tablo 3.4’de belirtilmi�tir. 

Tablo 3.4: Yaratıcı Muhasebe Teknikleri 

Yaratıcı Muhasebe 

Teknikleri 

Varlık ve Gelirlerin Fazla 

Bildirimi 

Uygun Olmayan Gelir 

Tanınması 

Varlıkların Uygun 

Olmayan Bir Biçimde 

Tanınması 

Yükümlülük ve Giderlerin 

Eksik Bildirimi 

Yükümlülük ve Giderlerin 

Uygun Olmayan 

Ertelemeleri 

Uygun Olmayan 

Amortisman Politikaları, 

Uygun Olmayan Kâr Zarar 

Hesabına Yapılan Kayıtlar 

Yanlı�, Yetersiz veya 

Atlanan Açıklamalar 

�lgili Taraf ��lemlerinin 

Uygun Olmayan 

Açıklamaları 

Yetersiz, Atlanmı� veya 

Uygun Olmayan 

Açıklamalar. 

Kaynak: Çıtak (2009:90) 
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Yaratıcı muhasebe uygulamalarının en önemli çıkı� noktası, bir i�letmenin fonlama 

maliyetinin dü�ürülmesi ve hisse senetlerinin piyasa de�erinin artırılmasıdır. Yaratıcı 

muhasebe uygulamaları genel olarak standartlardaki ve yasal düzenlemelerdeki 

esnekliklerden veya bo�luklardan yararlanmak suretiyle hayat bulmaktadır. Çünkü, 

yasal düzenlemeler veya standartlar bazı i�lemlerin gerçekle�tirilmesi sırasında 

yorumlara o kadar açık olabilir ki, bu açıdan bakıldı�ında yapılan i�lemde bir yanlı�lık 

yok gibi görülebilir. Ancak çarpıtılmı� veya manipüle edilmi� i�lemlerin do�urdu�u 

sonuçlar yanıltıcıdır (Salto�lu, 2003:108). 

3.1.2.2. Aldatıcı Finansal Raporlama 

Agresif muhasebe uygulamaları, aldatma kastıyla ya da yeterli bilgi ve deneyime sahip 

olunmadı�ı için yanıltıcı bir yolla idari, hukuki veya cezai i�lem gerektirecek nitelikte 

gerçekle�tirilirse, bu durum aldatıcı finansal raporlama “fraudulent financial reporting” 

olarak nitelendirilmektedir. Aldatıcı finansal raporlama, yaratıcı muhasebe 

uygulamalarına göre, kasıt unsuru açısından olmasa bile sonuçları itibariyle daha 

tehlikeli ya da kötü olarak de�erlendirilmektedir (Mulford ve Comiskey, 2002). 

Finansal tablo hileleri, finansal tablo kullanıcılarını aldatmak için, finansal tablolarda 

tutarları veya elde edilen sonuçları kasıtlı olarak veya atlama yaparak finansal durumu 

bilinçli olarak yanlı� bildirmektir. Finansal tablo hileleri genellikle kendisi bir sonuç 

olmaktan çok bir sonuca gitme aracıdır. Bunun yapılmasındaki nedenler a�a�ıdaki gibi 

sıralanabilir (ACFE, 2003:303). 

• Dürüst finansal tablolar verildi�inde alınamayacak veya daha az olacak 

kredileri almak veya yenilemek, 

• Kredi alımını engelleyen i� problemlerini çözümlemek, 

• �irketin beklenen veya hedeflenen kazançlarına ula�mak, 

• Daha fazla zaman yaratmak, 

• Hisse satı�ı yoluyla yatırımları yüreklendirmek, 

• Artan hisse ba�ına kazanç veya ortaklık kârı yararlarını artırmak, böylece artan 

kâr payı ödemeleri sa�lamak, 

• Olumsuz piyasa algılamalarını gidermek, 

• Finansman taahhütlerine uyumu sergileyebilmek, 
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• �irket amaç ve hedeflerini kar�ılayabilmek, 

• Performansla ilgili ikramiyeler almak. 

Aldatıcı finansal raporlamada etkili olan üç temel uygulama mevcut olup, a�a�ıda 

ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

3.1.2.2.1. Muhafazakar Finansal Tabloya Alma Kararları 

Bu kararlar varlıkların oldu�undan dü�ük de�erle de�erlenmesini ve dolayısıyla kârın 

da dü�ük görünmesini sa�layan finansal tabloya alma kararlarıdır. Yöneticiler özellikle 

kârlılı�ın yüksek oldu�u yıllarda, kârı gelecek dönemlere aktarmak üzere, gider 

kaydetme ile ilgili politikalarda muhafazakar seçimler yapabilme imkanına sahiptirler. 

Bu amaç çerçevesinde; alacakların tahsili ile ilgili muhafazakar bir politika izlenip, 

yüksek oranda �üpheli alacak kar�ılı�ı ayrılabilir, kefaletlerden do�acak yükümlülükler 

için daha yüksek kar�ılık ayrılabilir, maddi duran varlıklar için daha kısa yararlı ömür 

tahmininde bulunulabilir ya da sabit kıymetlerin hurda de�eri daha dü�ük tahmin 

edilebilir. Bütün bu muhafazakar muhasebele�tirme politikaları cari dönem kârını az 

göstermeye yönelik olup, yedeklerin idare edilmesi (gizli yedekler-cookie jar reserves) 

olarak da adlandırılmaktadır. 

3.1.2.2.2. Atak Finansal Tabloya Alma Kararları 

Bu kararlar varlıkların oldu�undan çok daha yüksek de�erle de�erlenmesini ve 

dolayısıyla kârın da yüksek görünmesini sa�layan finansal tabloya alma kararlarıdır. 

Yöneticiler, kârın dü�ük gerçekle�ece�i yıllarda ise gider yazma ile ilgili muhasebe 

politikalarından muhasebe standartlarını zorlayarak seçim yapabilme imkanına 

sahiptir. Bu amaç çerçevesinde �üpheli alacaklar ve kefaletten do�acak yükümlülük 

kar�ılıkları dü�ük tutulabilir, maddi duran varlıklar için daha uzun faydalı ömür tahmin 

edilebilir, hurda de�eri yüksek tutulabilir. Bu tercihler sebebiyle cari yıl giderleri 

dü�ük tutularak, kâr istenen hedefe uygun olarak kamuya açıklanabilir. Bu örneklerde 

seçilen politikalar aynı zamanda, “kâr yönetimi” ve “kârın istikrarlı gösterilmesi” 

�eklindeki yaratıcı muhasebe uygulamalarının yöntemlerini te�kil etmektedir. 
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3.1.2.2.3. Finansal Tablo Kullanıcılarını Yanıltmaya Yönelik Raporlama 

Gerçek ekonomik i�lemlere dayanmayan veya var olan ekonomik i�lemlerin özüne 

uygun olmayan bir biçimde kayıtlara alınan tutarların finansal tablolara dahil 

edilmesini içeren, hiçbir �ekilde etik olmayan finansal tabloya alma kararlarıdır. 

Yukarıda açıklanan finansal tablolara alma kararları ile ilgili davranı� tarzları, tablo 

3.5’de etik sınırları çizilerek özetlenmi�tir: 

Tablo 3.5: Hatalı Raporlama ve Yaratıcı Muhasebe 

GKGM� �çerisindeki Seçimler 
Gerçek Nakit Akım 

Seçimleri 

Muhafazakar Muhasebe 

(Conservative Accounting) 

1-Kar�ılık ve yedeklerin yüksek 

ayrılması 

2-Bir devralma i�leminde devralınan  

�irketteki Ar&Ge harcamalarının 

yüksek de�erlenmesi 

3-Kayıtlardan çıkarılan aktifler ile 

yeniden yapılanma harcamalarının 

yüksek gösterilmesi 

1-Satı�ların geciktirilmesi 

2-Pazarlama harcamaları 

ile Ar&Ge harcamalarının 

hızlandırılması 

Tarafsız Kâr (Neutral 

Earnings) 

��lemlerin ve faaliyetlerin normal bir 

süreç içinde gerçekle�mesi sonucunda 

ortaya çıkan kâr. 

Atak Muhasebe (Aggressive 

Accounting) 

1-�üpheli ya da tahsili zor alacaklar 

için gerekti�inden az kar�ılık ayrılması 

2-Kar�ılık ve yedeklerin çok dü�ük 

düzeyde belirlenmesi 

1-Pazarlama harcamaları 

ile Ar&Ge harcamalarının 

geciktirilmesi 

2-Satı�ların 

hızlandırılması 

Hileli, Aldatıcı Muhasebe 

(Fraudulent Accounting) 

GKGM�’nin ihlali; 

1-Satı�ların henüz gerçekle�meden 

gelir kaydedilmesi 

2-Fiktif satı� kaydı yapılması 

3-Satı� faturalarının tarihlerinin geçmi�

bir tarih olarak de�i�tirilmesi 

4-Fiktif stok kaydı yaparak stokların 

yüksek gösterilmesi 

1-Naylon fatura 

düzenlenmesi 

2-Ücretlerin yüksek 

ödenmesine ra�men asgari 

ücretten gösterilmesi 

Kaynak: Dechow ve Skinner, (2000:235-250) 



100 

3.1.2.3. Kâr Yönetimi  

��letme sahipleri veya yöneticileri zaman zaman muhasebe kurallarını kendi arzu ve 

amaçlarına göre uygulayabilirler. Örne�in, halka açılmak isteyen veya kredi kullanma 

durumunda olan i�letmeler, kendilerini oldu�undan farklı göstermek amacıyla, 

zararlarını kapatma veya kârlarını oldu�undan daha farklı göstermek amacıyla; 

muhasebe ilke ve kurallarını kendi amaçları do�rultusunda kullanabilirler veya 

muhasebe ilkelerine ve standartlarına aykırı olarak muhasebe uygulamaları yapabilirler 

(Usul, 2007:48). 

Kâr yönetimi (earnings management), bir �irketin i� performansı veya faaliyet sonucu 

ile ilgili farklı bir imaj, izlenim yaratmak amacıyla, muhasebe sonuçlarının aktif bir 

�ekilde manipüle edilmesidir (Küçüksözen 2005:29).  Arzulanan bir sonucu sa�lamak 

amacıyla, bir �irketin gerçek finansal performansının farklı gösterilmesini sa�layan her 

türlü hileli yöntemlerin kullanılması da kâr yönetimi olarak de�erlendirilmelidir. 

Kâr yönetimi uygulamaları, i�letmelerin, i�letme dı�ından bilgi sa�layan kesimlere, 

i�letme faaliyetlerinin ekonomik yansımalarının de�i�tirilmesi, ekonomik faaliyet 

sonuçlarının oldu�undan farklı aktarılmasıdır.  Kâr yönetimi uygulamaları ilk etapta 

kolay anla�ılabilir ve tespit edilebilir olarak algılanmakla birlikte, karın istirarlı hale 

getirilmesi, agresif muhasebe ve büyük temizlik muhasebesi teknikleri ile birlikte 

uygulandı�ında tespiti hayli güç uygulamaları içerdi�i görülmektedir.   

Muhasebe manipülasyonlarının en fazla uygulanan tekniklerinden biri olan kâr 

yönetimi, özünde firmaların faaliyet sonuçlarını gösteren kârları üzerindeki oynamalar 

sonucunda bilgi sa�layıcıları etkilemeyi amaçlamaktadır. A�a�ıda manipülasyon 

yöntemleri ile ilgili �ekil incelendi�inde muhasebe manipülasyonlarının kâr yönetimi 

ile sonuçlandı�ı görülecektir. 
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�ekil 3.1: Muhasebe Manipülasyonu Yöntemleri 

Kaynak: Demir ve Bahadır (2007:3) 

��letmelerin ekonomik faaliyetlerinin sonuçlarından bilgi sa�layan ve bu bilgilerden en 

çok yararlanan kurumlardan biri olan bankalar, kâr yönetimi uygulamalarıyla yakından 

ilgilenmekte, kredi analizi sürecinde i�letmelerin yanıltıcı finansal bildirimlerine 

duyarlılıklarını ve önlemlerini artırmaktadır. 

Muhasebe Manipülasyonu 

Potansiyel Refah Transferi 

Muhasebe �lke ve 
Standartlarına Aykırı 
Manipülasyonlar 

Muhasebe �lke ve 
Standartlarına Uygun 
Manipülasyonlar 

Yapısal Risk: 
Borç/Özsermaye 
Oranı 

Finansal Hile
(Fraud) 

Getiri: Hisse 
Ba�ına Kar 

Yaratıcı Muhasebe 
(Creative 
Accounting)

Karın �stikrarlı 
Hale 

Getirilmesi 
(Income 

Smooting) 

Kar Yönetimi (Earnings 
Management) (Geni�

Anlamda)

Agresif 
Muhasebe 
(Agressive 

Accounting) 

Kar Yönetimi 
(Earnings 

Management) 

Büyük 
Temizlik 

Muhasebesi 
(Big Bath 

Accounting) 
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Bankalar i�letmelerin finansal bilgilerinin do�rulu�unu çe�itli bilgi kaynaklarından 

teyit etmekte, özellikle faaliyet sonuçlarını yansıtan gelir tablosu kalemlerinin, 

ekonomik faaliyetleri ile tutarlı olup olmadı�ını ara�tırmaktadırlar.  

Bankaların kredi kârarlarında önemli bir yeri olan, i�letme verimlili�i ölçütlerinden 

olan; aktif kârlılı�ı, ciro kârlılı�ı (ciro rantabilitesi) ve özkaynak kârlılı�ı, i�letmelerin 

belirli oranlarda de�er yaratan ekonomik faktörlerin geli�imini ve i�letmeye artı de�er 

yaratma kabiliyetini ortaya koymaktadır. Bu nedenle kâr yönetimi uygulamalarındaki 

manipülatif oynamalar bankaların kredi riski ba�ta olmak üzere, likidite riski, 

operasyonel risk, özkaynak riskini arttırmaktadır. 

3.1.2.4. Kârın �stikrarlı Hale Getirilmesi 

Kârın istikrarlı hale getirilmesi (income smoothing), istikrarlı bir kâr da�ıtımı 

sa�layarak daha az riskli bir �irket izlenimi yaratmak üzere, kârın yüksek oldu�u 

dönemlerde dü�ürülmesi, dü�ük oldu�u dönemlerde ise yükseltilmesine yönelik 

uygulamalar �eklinde ortaya çıkmaktadır (Mulford ve Comiskey, 2002).  

Kârın istikrarlı hale getirilmesi esas itibariyle üç �ekilde söz konusu olmaktadır. 

Bunlardan ikisi �irket yöneticileri tarafından bilinçli olarak gerçekle�tirilen (designed 

smoothing) i�lemler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, muhasebe i�lemleri ile 

gerçekle�tirilirken (artificial-accounting smoothing), di�eri yatırım, üretim ve satı� gibi 

ekonomik veya faaliyete ili�kin kararlarla (real smoothing-transactional or economic 

smoothing) gerçekle�tirilmektedir. Üçüncü yöntem ise, �irketin gelir yaratma süreci 

sonucunda (naturally smooth) kendili�inden gerçekle�mektedir. Suni olarak kârın 

istikrarlı hale getirilmesinde, esas itibariyle muhasebenin de�erleme ve gelir ya da 

gider kaydedilme zamanlamasına ili�kin uygulamalarından yararlanılmaktadır. Bu 

kapsamda, kârın yüksek oldu�u yıllarda daha fazla kar�ılık ayrılması, amortismanda 

azalan bakiyeler yöntemine geçilmesi gibi uygulamalar söz konusu olmaktadır 

(Küçüksözen, 2005:42).  

Bankalar, i�letmelerin kredi taleplerinin de�erlendirilmesinde, i�letmelerin kârlarını 

istikrarlı hale getirme çabalarındaki manipülasyonlara kar�ı sistemli uygulamalar 

geli�tirmektedirler. Bu uygulamalarda özellikle i�letmelerin gelir tabloları dikkatli bir 

�ekilde incelenmekte, gelir tablosu sonucunu etkileyebilecek bilanço kalemlerinde 
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gerekli düzeltme kayıtları yapılmaktadır. Gelir tablosunun sonuç kalemleri olan 

faaliyet kârı veya zararı, ola�an kâr veya zarar, dönem kârı veya zararı ve dönem net 

kârı veya zararı gibi i�letmenin finansal sonuçlarını yansıtan muhasebe bilgilerinde, 

gerçek ekonomik faaliyet sonuçlarındaki durumu yansıtması amacıyla düzeltme 

kayıtları yapılmaktadır.   

Kârın istikrarlı hale getirilmesi uygulamaları bir finansal bilgi manipülasyonu 

yöntemidir. Zira bu uygulamalarda da, �irketin gerçek finansal durum ve faaliyet 

sonuçları de�il, kârın istikrarlı bir trend sürdürdü�ü, dolayısıyla �irket kârlılı�ına 

ili�kin riskin az oldu�u izlenimi yaratmak amacıyla, çe�itli �ekillerde manipüle edilmi�

kâr ya da kârın türevleri kamuya açıklanmakta, dolayısıyla �irketlerin finansal 

performansları hakkında ilgililer ya da finansal bilgi kullanıcıları yanıltılmaktadır 

Küçüksözen, 2005:44).   

3.1.2.5. Agresif Muhasebe 

Agresif muhasebe (aggressive accounting), yürürlükteki muhasebe standartlarına 

uygun ya da uygun olmayan yöntemler kullanılarak, hedeflenen bir sonuca ula�mak 

üzere, örne�in tipik olarak yüksek dönem kârı göstermek amacıyla, muhasebe 

standartlarının bilinçli ve zorlayıcı bir �ekilde seçilmesi ve uygulanmasıdır (Mulford 

ve Comiskey, 2002). 

Bu manipülasyon yönteminde i�letmeler belirli dönemlerde kârı yüksek göstermek 

amacıyla, genellikle muhasebe standartlarının zorlanması suretiyle, konsinye 

satı�larının ve faturası kesilmi� ancak henüz mü�teriye sevk edilmemi� mal tutarlarının 

satı� geliri olarak kaydedilmesi, ayrıca gelir olarak kaydedilen faaliyetlere ili�kin bazı 

harcama ve giderlerin sonraki dönemlere ertelenmesi gibi uygulamalar yapılmaktadır. 

Dolayısıyla burada da, i�letmelerin finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ili�kin 

olarak, ilgililere en azından yanıltıcı ve eksik bilgi verilmesi, di�er bir ifade ile finansal 

bilgi manipülasyonu söz konusudur (Küçüksözen, 2005:52). 

3.1.2.6. Büyük Temizlik Muhasebesi 

Büyük temizlik muhasebesi (Big Bath Accounting), uygulamada aynen siyasette 

oldu�u gibi, bir i�letmelerin üst yönetimleri de�i�ti�inde, yeni yönetim gelecekte kârın 

istikrarlı hale getirilmesi ya da yükseltilmesi için kullanılabilecek kalemleri finansal 
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tablolardan temizlemek suretiyle geçmi� yönetimin aslında kamuya açıklanandan daha 

kötü sonuçlar devretti�i izlenimi yaratmaya, (ayrıca kendileri için) kârı gelecek 

dönemlerde artırma imkanı sa�lamaya çalı�maktadır (Stolowy ve Breton, 2004:10). Bu 

muhasebe manipülasyonu yönteminde, yeni yönetimin verimsiz aktifleri gider yazmak 

suretiyle bilançodan çıkarması, böylece bir taraftan geçmi� yönetimin görevde oldu�u 

dönemlerin oldu�undan daha zararlı, di�er taraftan gelecek dönemlerin daha kârlı 

oldu�u izlenimi yaratılmaya çalı�ılmaktadır. 

3.2. Risk Kayna�ı Olu�turan Manipülasyon Teknikleri 

Manipülasyon teknikleri muhasebenin takdir yetkisinin a�ılması ile paralel özellikler 

ta�ımaktadır. Muhasebe manipülasyonlarında uygulanan teknikler genel olarak i�letme 

faaliyetlerinin finansal durum ve sonuçlarını yansıtan verilerinin belirli amaçlar 

do�rultusunda de�i�tirilmesine yönelik yapılan i�lemleri kapsamaktadır. Yapılan bu 

i�lemlerin ortak amacı ise; gerçek olmayan kâr veya zarar olu�turulması, borçların, 

gelir ve giderlerin saklanmasıdır. Bankalardan fon sa�lanmasına yönelik 

manipülasyonların amacı ise kredi kararlarının firma açısından olumlu sonuçlanması, 

kredi limit ve vade yenilemelerinin aynı �artlarda ya da daha esnek �artlarda 

sa�lanması, kredinin yapılandırılması talebi, teminat konusunda esneklik, fiyatlamada 

indirim sa�lanması sayılabilir.  

Yukarıda örne�i belirtilen amaçlar paralelinde muhasebe kökenli risk olu�umuna etki 

eden manipülasyonların tespitinde a�a�ıda belirtilen tekniklerden yararlanılmaktadır1. 

1. Gelirlerin muhasebele�tirilmesi, 

2. Giderlerin ve kar�ılıkların muhasebele�tirilmesi, 

3. Varlık ya da yükümlülüklerin gerçe�e aykırı olarak sunulması, 

4. Finansal tablolarda yer alan kalemlere ili�kin sınıflandırmaların de�i�tirilmesi, 

5. ��lem ya da faaliyetlerin amaca uygun olarak olu�turulması, 

6. Yapılan i�lemlerin fark edilmemesi için konusu ayrı bir suç olu�turan i�lem ve 

uygulamaların gerçekle�tirilmesi. 

                                                 
1 Konu ile ilgili ara�tırma sonuçları 4.bölümde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 
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3.2.1. Gelirlerin Muhasebele�tirilmesi 

��letmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler kar�ılı�ında alınan 

ya da tahakkuk ettirilen toplam de�erleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili 

sübvansiyonlar satı� tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan 

kur farkları, vergi iadeleri brüt satı�lar içinde gösterilir. Satı� hasılatı ile birlikte devlet 

adına tahakkuk ettirilen vergiler (KDV, BSMV, vs.) bu gruba alınmaz. Bu gruba 

alındı�ı tespit olunan ilgili tutarlar bu hesap kaleminden dü�ülür. Brüt Satı�lar� yurtiçi 

satı�lar, yurtdı�ı satı�lar, di�er gelirler �eklinde bölümlenir. 

• Gelirin Tahakkuk Etmeden Muhasebele�tirilmesi 

Satı� hasılatı ile ilgili incelemelerde, önceki yıllara oranla oldukça farklı (dü�ük veya 

yüksek) hasılatın bulundu�u gözlendi�inde söz konusu durumun arızi bir durumu 

yansıtıp yansıtmadı�ı, sektörde a�ırı bir talep de�i�mesinin olup olmadı�ı, satı�

artı�ının özellikle enflasyonun yüksek oldu�u dönemlerde fiyat artı�larından mı yoksa 

hacim olarak artan satı� miktarlarından mı kaynaklandı�ı, bu durumda karde�

kurulu�lara yapılan satı�ların etkisinin olup olmadı�ı gibi konular üzerinde 

durulmalıdır.  

• Konsinye Satı�ların Satı� Geliri Olarak Kaydedilmesi 

Konsinye satı�lar, malların ya da ürünlerin �ube ya da acentalara veya perakendecilere 

satılmak üzere gönderilmesi, �ube ya da perakendeci tarafından satı�ın 

gerçekle�tirilmesi ile �irket açısından gelirin tahakkuk etti�i bir satı� yöntemidir. 

Dolayısıyla, bu satı� i�leminde, �ube ya da acenta veya perakendeci tarafından satı�ın 

gerçekle�tirildi�i ve bu durumun �irkete bildirildi�i tarihte �irket tarafından gelir 

kaydının yapılması gerekmektedir.  

Finansal bilgi manipülasyonu ile ilgili olaylarda ise, �irketlerin konsinye satı�ları �ube 

ya da perakendeciye sevkettikleri tarihte gelir olarak kaydettikleri, hatta dönem 

sonlarına do�ru konsinye mal sevkiyatını hızlandırarak o döneme ili�kin kârı artırmaya 

gittikleri görülmektedir (Küçüksözen, 2004:210). 



106 

• Tamamlanma Oranlarının De�i�tirilmesi 

Bazı ürünlerin üretilmesi ya da hizmetlerin sunulması uzun bir süreyi gerektirebilir. 

Genellikle in�aat sektöründe, gemi yapımında, kara yolu ya da demir yolu yapımında, 

makine ve teçhizat üretiminde, mühendislik hizmetlerinde ve yazılım geli�tirilmesinde 

üretilen ürün ya da verilen hizmete ili�kin gelirin kayda geçirilmesi, tahakkuk 

ettirilmesi açısından iki yöntem söz konusudur. Bunlardan ilkinde ürün ya da hizmetin 

“tamamlanma oranı” dikkate alınarak gelir tahakkuku yapılmakta, di�erinde ise ürün 

tamamen üretilmesi ya da hizmetin verilmesi ile gelir tahakkuku yapılmaktadır. Bu 

kapsamda dönem kârını daha yüksek göstermek isteyen �irketler, tamamlanma oranını 

daha yüksek göstererek, dönem kârını dü�ük göstermek isteyen �irketler ise, 

tamamlanma oranını daha dü�ük göstermek suretiyle dönem kârlarını manipüle 

etmektedirler (Küçüksözen, 2004:213). 

• Fiktif Gelir Kaydı Yapılması 

Fiktif gelir kaydı uygulamasında, herhangi bir mü�teri sipari�i ya da mü�teri ile yapılan 

anla�ma olmadan, dolayısıyla sevkedilen mal daha sonra iade edilmesine ra�men, 

mü�teriye mal sevkedilmekte ve mal sevkedildi�i tarihte gelir kaydı yapılmakta ya da 

mal sevkedilmi� gibi gösterilerek satı� geliri kaydedilmektedir.  Fiktif gelir 

kaydedilmesinde, mal ya da hizmet satı�ına ili�kin herhangi bir i�lem olmadan fiktif 

satı� geliri kaydı yapılması; mal satı�ına ili�kin belgelerin tarihlerinin geriye do�ru 

de�i�tirilmesi; bazı i�lemlerin kayıt dı�ı bırakılması gibi uygulamalar da söz konusu 

olabilmektedir (Küçüksözen, 2004:214). Di�er bir fiktif gelir kaydı manipülasyonunda 

ise, satı� hasılatının fiktif �ekilde (aynı malın karde� kurulu�a satılıp tekrar alınması ve 

sonra bir ba�ka kurulu�a satılması gibi) yükseltildi�inin belirlenmesi durumunda da 

fiktif gelir kaydı durumu söz konusudur.  

3.2.2. Giderin ve Kar�ılıkların Muhasebele�tirilmesi 

Gider ve kar�ılıkların muhasebele�tirilmesine yönelik manipülasyon teknikleri 

i�letmeler tarafından yo�un bir �ekilde uygulanmaktadır. Bunun en önemli nedeni 

manipülasyona imkan veren tekniklerin ve muhasebe i�lemlerinin manipülasyona 

uygun olmasıdır. Özellikle giderlerin aktifle�tirilmesi, amortismanlarda de�i�ik 
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uygulamalar, karı gelecek yıllara aktarmaya yönelik uygulamalar örnek olarak 

verilebilir.  

• Giderlerin Aktifle�tirilmesi 

Burada gelir artırıcı manipülasyonların yerine gider azaltıcı i�lemler söz konusudur. 

Genellikle i�letmeler bazı giderlerini satı�larından bir indirim kalemi olarak finansal 

tablolarında göstermek yerine ilgili aktifin maliyetine eklemekte ve giderle�tirmeyi 

dönemsel olarak finansal tablolarda göstermektedirler.  

• Amortisman Metodunun veya Periyodunun De�i�tirilmesi 

Bu yöntemde, cari dönem kârını yüksek göstermek isteyen i�letmeler amortisman 

yöntemini azalan bakiyeler yönteminden, normal yönteme dönü�türmekte veya 

amortisman süresini uzatmaktadırlar. Bu uygulamanın tam tersi amaç için ise, cari 

dönem kârının daha az göstermek isteyen i�letmeler, amortisman yöntemini normal 

yöntemden azalan bakiyeler yöntemine dönü�türmekte ya da amortisman süresini daha 

az tahmin ederek kısaltmaktadırlar.  

• �erefiye �tfa Süresi 

�erefiye, i�letmelerin birle�mesi ya da bir satın alınması sırasında ortaya çıkman 

de�erdir. Bu de�er edinilen varlıklar için ödenen tutar ile bu varlıkların kayıtlarda 

görülen de�eri arasındaki ekonomik farktan olu�maktadır. Cari dönem kârını 

oldu�undan daha yüksek göstermek isteyen i�letmeler, �erefiye için daha uzun bir itfa 

süresi belirlemek, cari dönem kârını oldu�undan daha dü�ük göstermek isteyen 

i�letmeler ise, �erefiye için daha kısa bir itfa süresi belirlemek suretiyle dönemsel 

olarak kaydedilecek itfa giderini azaltılıp artırabilmekte ve bu de�erin itfa süresi 

üzerinden dönem kârını daha yüksek ya da daha dü�ük göstererek finansal bilgi 

manipülasyonu yapabilmektedirler. 

• Kârı Gelecek Yıllara Aktarmak Üzere Kar�ılıkların Yüksek Gösterilmesi 

��letmeler karlılıklarının yüksek oldu�u yıllarda, kârı gelecek dönemlere aktarmak 

üzere, alacakların tahsili ile ilgili oldukça muhafazakar bir politika izleyip, yüksek 

oranda �üpheli alacak kar�ılı�ı ayırabilir, kefaletlerden do�acak yükümlülükler için 

daha yüksek kar�ılık ayırabilir, sabit kıymetler için daha kısa faydalı ömür tahmininde 
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bulunabilir ya da sabit kıymetlerin hurda de�erini daha dü�ük tahmin edebilir. Bütün 

bu muhafazakar gelir muhasebele�tirme politikaları cari dönem gelirini erteleyip cari 

dönem kârını azaltmaya yönelik olup, tatlı rezervler olarak da isimlendirilmektedir.  

Bu politikaların do�al sonucu kârın dü�ük gerçekle�ece�i ileriki yıllarda;  

- �üpheli alacak ve kefaletten do�acak yükümlülük kar�ılıklarının dü�ük tutulması,  

- Sabit kıymetler için daha uzun faydalı ömür tahmin edilmesi,  

- Hurda de�erinin yüksek tahmin edilmesi,  

gibi i�lemlerle o yılki giderlerin dü�ük tutulması, ayrıca önceki dönemlerde ayrılan 

yüksek kar�ılıkların zarar ya da gider gerçekle�medi�i için “konusu kalmamı� kar�ılık 

geliri” olarak kaydedilebilmesi suretiyle kârın istenen hedefe uygun 

belirlenebilmesidir. Bu tür uygulamalar finansal bilgi manipülasyonunun kârın 

istikrarlı hale getirilmesi yöntemini de te�kil etmektedir (Mulford ve Comiskey, 2002). 

• Henüz Tamamlanmamı� Ara�tırma ve Geli�tirme Çalı�maları �le �lgili 

Harcamalar 

Özellikle teknoloji firmalarının birle�melerinde veya devralınmalarında ortaya çıkan 

bir durumdur. Henüz tamamlanmamı� ara�tırma-geli�tirme çalı�malarının ba�ka bir 

�irket tarafından devralınmasıdır. Bu tür çalı�malar için, bir ilaçla ilgili henüz 

tamamlanmamı� klinik çalı�maları ile yine henüz tamamlanmamı� yeni bir elektronik 

ürün prototipi örnek olarak verilebilir (Mulford ve Comiskey, 2002). Bir teknoloji 

�irketi elegeçirildi�inde, herhalde o �irketin henüz tamamlanmamı� ara�tırma ve 

geli�tirme projesi olacaktır. Dolayısıyla, �irketin elegeçirilmesi için ödenen paranın bir 

kısmı bu proje ile ili�kilendirilmelidir. Devralınan ara�tırma ve geli�tirme projesinin 

alternatif bir kullanım alanı yoksa muhasebe standartlarına göre yapılan harcama 

do�rudan gider yazılacaktır.  

Bu muhasebe kurallarını finansal bilgi manipülasyonu amacıyla kullanmak isteyen 

�irketler, öncelikle elegeçirme bedelinin önemli bir bölümünü bu ara�tırma ve 

geli�tirme projesi ile ili�kilendirerek, o dönemde yüksek tutarda bir dönem gideri 

yazma imkanına kavu�maktadırlar. Bu muhasebele�tirme süreci ile elegeçirme bedelini 

ki, “�erefiyenin hesabında dikkate alınacaktır”, en aza indirmek mümkün olmaktadır. 

Böylece gelecek dönemlerde itfa edilece�inden aktifle�tirilecek olan �erefiye tutarı 
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dü�ük gösterilebilecek, dolayısıyla gelecek dönemlerde giderle�tirilecek tutarlar 

azalaca�ından gelecek dönemlerde daha iyi bir kâr profili ortaya çıkabilecektir 

(Mulford ve Comiskey, 2002:34). 

• Özel Harcamalar 

Yeniden yapılanma harcamaları, finansal bilgi manipülasyonu için sıkça kullanılan 

araçlardan biridir. Bunun yanında, gere�inden fazla kar�ılık ayırmak suretiyle de kâr 

manipüle edilebilmektedir. Özel kar�ılıklar-harcamalar esas itibariyle �irket birle�me 

ve ele geçirmelerinde sözkonusu olmaktadır. Bilindi�i üzere, birle�menin bazı 

sinerjiler yarattı�ı, bu sinerjilerin üretim, da�ıtım ve yönetimde gerçekle�ti�i ve 

birle�me sonrası �irket ortakları için daha faydalı bir durumun ortaya çıktı�ı kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla birle�me sonrası için, birle�en �irketlerin performansının 

üstünde bir performans beklendi�i açıktır. Bu nedenle birle�me sırasında bazı özel 

harcamalar ki bunlar; kıdem tazminatı, i�ten çıkarma tazminatı, kiralama i�lemlerinin 

sona erdirilmesinden kaynaklanan giderler, varlıkların sökülüp takılmasından 

kaynaklanan zararlar muhasebele�tirilmekte ve böylece gelecekte beklenen sinerjilerin 

ortaya çıkması sa�lanmaktadır. Dolayısıyla birle�me, ele geçirme i�lemleri sırasında 

gerçekle�en zarar ve giderler yanında, yukarıda belirtilen nitelikte tahmini gider, 

kar�ılık ve yükümlülükler de muhasebele�tirilmektedir. Yatırımcılar bu süreçte 

birle�me, ele geçirme ile ilgili kaydedilen giderleri-harcamaları ihmal ederek, 

gelecekteki, birle�me-ele geçirme sonrası kârlılı�a konsantre olmaktadırlar. Böylece, 

birle�me sürecinde, birle�me ile ilgili yukarıda belirtilen nitelikteki harcamalar yüksek 

kaydedilmek suretiyle, gelecekte finansal tablolara yansıtılacak harcamalar 

azaltılmakta ve gelecek dönemlerin daha kârlı olması sa�lanmaktadır (Küçüksözen, 

2004:226). 

3.2.3. Finansal Tablolarda Yer Alan Kalemlere �li�kin Sınıflandırmaların 
          De�i�tirilmesi 

Finansal bilgi manipülasyonu, i�lemleri gerçe�e aykırı bir �ekilde kayıtlara geçirmek 

yanında, finansal tablolarda yer alan kalemlerin yerlerini de�i�tirmek suretiyle de 

gerçekle�tirilebilmektedir. Bu kapsamda, finansal tablolarda yer alan kalemlere ili�kin 

sınıflandırmayı de�i�tirerek, di�er bir ifadeyle faaliyet dı�ı ya da ola�anüstü gelir ya da 
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gider kalemlerini faaliyet gelir ya da gider kalemi gibi göstererek de kamuya yanlı�

bilgi verilebilmektedir (Küçüksözen, 2004: 227). 

Kısa vadeli yükümlülüklerin  uzun vadeli yükümlülüklerde gösterilmesi, uzun vadeli 

yükümlülüklerin kısa vadeli yükümlülüklerde gösterilmesi, duran varlıklarda 

gösterilmesi gereken hesapların dönen varlık hesap kalemlerinde gösterilerek dönen 

varlıkların yüksek kısa vadeli yabancı kaynakların dü�ük gösterilmesi ve böylelikle 

firmanın net i�letme sermayesinin oldu�undan yüksek gerçekle�ti�i izlenimi verilmesi, 

gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuklarının, gelecek yıllara ait gider ve gelir 

tahakkuklarında gösterilmesi, gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklarının, gelecek 

yıllara ait gelir ve gider tahakkuklarında gösterilmesi gibi manipülasyonlar bilanço 

hesap kalemlerinde görülmektedir.  

Gelip tablosu hesap kalemlerindeki manipülasyonlarda ise ola�anüstü gelirler ola�an 

faaliyet geliri ya da di�er faaliyet geliri gibi kaydedilmekte, faaliyet giderleri ola�an 

üstü gider olarak muhasebele�tirilmekte, firmanın gelir ya da gider tutarları 

de�i�tirilmeden, �irketin faaliyet kârlılı�ının arttı�ı ya da azaldı�ı veya brüt kâr 

marjının yükseldi�i izlenimi verilmeye çalı�ılmaktadır. 

3.2.4. Nakit Akı� Kayna�ının De�i�tirilmesi 

Bir �irket yüksek kâr üretme gücüne sahip oldu�u izlenimi yaratmak için sadece kârı 

yüksek göstermeye yönelik i�lemler yapmaz. Bunun yanında, yüksek ve sürekli bir 

nakit akımı oldu�u izlenimi de yaratmaya çalı�abilir. Nakit akım tablosunda nakit 

akımının temelde üç kayna�ı bulunmaktadır. Bunlar; esas faaliyetlerden, yatırımlardan 

ve finansal i�lemlerden sa�lanan nakittir. Bu kapsamda esas faaliyetlerden sa�lanan 

nakdin yüksek olması �irketin yüksek bir nakit üretme gücüne sahip oldu�unu gösterir. 

Bu nedenle �irketler, esas faaliyetlerden sa�lanan nakdi yüksek göstermek üzere, 

faaliyet giderleri nedeniyle olu�an nakit çıkı�ını, yatırım ya da finansal i�lemlerden 

kaynaklanan nakit çıkı�ı gibi ya da bir yatırımdan, örne�in duran varlık satı�ından ya 

da finansal i�lemlerden kaynaklanan nakit giri�ini, esas faaliyetlerden sa�lanan nakit 

giri�i gibi gösterebilmektedirler. Bu i�lemler sonucunda toplam nakit akımı 

de�i�memekle beraber, nakit giri� ya da çıkı�ının kayna�ı de�i�tirilmekte, böylece 

�irketin nakit üretme gücünün yüksek oldu�u izlenimi yaratılmaktadır (Küçüksözen, 

2004:230). 
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3.2.5. Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçe�e Aykırı Olarak Açıklanması 

Varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gerçe�e aykırı olarak sunulması 

kapsamında kullanılan finansal bilgi manipülasyonu teknikleri a�ırlıklı olarak a�a�ıda 

belirtilen �ekilde yapılmaktadır;  

• Satı� gelirlerinin öne çekilmesi veya fiktif gelir kaydı ya da �üpheli alacaklar 

için dü�ük kar�ılık ayrılması nedenleriyle ticari alacakların olması gerekenden 

daha yüksek raporlanması, 

• Stokların yüksek de�erlenmesi veya gösterilmesi ya da stok de�er dü�ü�

kar�ılıklarının dü�ük ayrılması nedenleriyle stokların olması gerekenden daha 

yüksek raporlanması, 

• Stokların de�erlenmesi ile ilgili; ilk giren ilk çıkar (FIFO) veya son giren ilk 

çıkar (LIFO) metotlarına ba�lı olarak, bilançoda stoklar daha yüksek, gelir 

tablosunda satılan malın maliyeti daha dü�ük, dolayısıyla mal satı� kârı daha 

yüksek ya da bilançoda stoklar daha dü�ük, gelir tablosunda satılan malın 

maliyeti daha yüksek, dolayısıyla mal satı� kârının daha dü�ük raporlanması, 

• Menkul kıymet ve i�tirak �eklindeki yatırımlar için de�er dü�üklü�ü 

kar�ılı�ının ayrılmaması ya da dü�ük ayrılması nedeniyle, bu yatırımların 

bilançoda olması gerekenden daha yüksek raporlanması, 

• Faaliyet giderlerinin dü�ük gösterilmesi nedeniyle bilançoda gelecek dönem 

giderlerinin olması gerekenden daha yüksek raporlanması, 

• Satıcılara olan borçların dü�ük gösterilmesi nedeniyle satın alınan stokların 

dolayısıyla satılan malın maliyetinin daha dü�ük raporlanması, 

• Amortisman giderlerinin daha dü�ük ya da daha yüksek gösterilmesine ba�lı 

olarak, bilançoda duran varlıkların daha yüksek ya da daha dü�ük raporlanması, 

• Yükümlülüklerin daha az gösterilmesi amacıyla gider tahakkukları dü�ük, gelir 

tahakkukları yüksek kaydedilmekte veya sosyal harcamalar ya da çevre kirlili�i 

yaratılması nedeniyle �irketten talep edilebilecek tazminatlar (�arta ba�lı 

zararlar) için yeterli kar�ılık ayrılmaması, 

• Spekülatif amaçlı türev araçlar, riskten korunma amaçlı türev araç olarak 

sunulması ya da türev araçlara ili�kin i�lemlerden kaynaklanan zararların da 
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muhasebele�tirilmemesi dolayısıyla finansal tablolara yansıtılmaması (Mulford 

ve Comiskey, 2002), 

• Ertelenmi� vergi aktifleri ve yükümlülükleri daha dü�ük ya da daha yüksek 

belirlenmek suretiyle dönem kârının yüksek ya da dü�ük gösterilebilmesidir.  

3.2.6. Ola�anüstü Gelir Yaratan ��lemler Yapılması 

�irketler, hedeflenen kâra ula�ılmasının mümkün görülmedi�i durumlarda, hedeflenen 

kâr düzeyinde ula�mak üzere, menkul kıymetler gibi dönen varlıkların ya da i�tirakler, 

ba�lı ortaklıklar ya da maddi duran varlıklar gibi duran varlıkların satı�ı suretiyle gelir 

yaratmakta ve böylece kâr hedeflerine ula�maktadırlar. Bu �ekilde elde edilen kârın 

finansal tablolara do�ru bir �ekilde yansıtılmaması, örne�in bu �ekilde yaratılan kârın 

gelir tablosunda di�er faaliyetlerden ya da ola�anüstü faaliyetlerden sa�lanan kâr 

�eklinde gösterilmeyip, faaliyet giderlerine mahsup edilmesi halinde ya da bu 

i�lemlerden sa�lanan nakit, nakit akım tablosunda faaliyetlerden sa�lanan nakit olarak 

gösterildi�inde, �irketin faaliyet sonuçları hakkında ilgililer yanıltılmı� olaca�ından, bu 

teknikle yapılan i�lem finansal bilgi manipülasyonu kapsamında de�erlendirilecektir.  

3.2.7. Muhasebe ��lem ve Uygulamalarının Gizlenmesi 

Yukarıda belirtilen finansal bilgi manipülasyonu teknikleri çerçevesinde 

gerçekle�tirilen i�lem ve uygulamaların ortaya çıkarılmasını, di�er bir ifade ile 

ba�ımsız denetçiler ya da ilgili otoriteler tarafından tespit edilmesini önlemeye 

yönelik, konusu ba�lı ba�ına ayrı bir suç olu�turan i�lem ve uygulamalar da söz 

konudur. Bu kapsamda Mulford ve Comiskey’e (2002) göre;  

• Fiktif satı� geliri kaydı amacıyla gerçe�e aykırı (sahte) fatura, mü�teri sipari�

formu ve sevk irsaliyesi düzenlenmekte,  

• Gerçe�e aykırı (sahte) sevk irsaliyeleri ve faturaların mü�teri nüshaları (zaten 

mü�teri olmadı�ı ya da geçerli bir mü�teri sipari�i olmadı�ı, dolayısıyla 

mü�teriye herhangi bir mal gönderilmedi�i için) yok edilmekte,  

• Sahte fatura ve sevk irsaliyelerine istinaden, yasal defterlere fiktif satı� geliri 

kaydı yapılmakta,  

• Yine fiktif satı� geliri kaydı çerçevesinde fiktif stok kaydı yapılmakta,  
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• Fiktif stok kaydını desteklemek, di�er bir ifade ile satıcılardan mal alınmı�

göstermek üzere, tarayıcıdan (scanner) geçirilerek sahte mal (stok) listesi 

düzenlemekte,  

• Fiktif stok kaydının ba�ımsız denetim �irketinin ya da ilgili otoritenin denetimi 

sırasında fark edilmemesi amacıyla, stokta gösterilen ürünlere dı� görünü�

itibariyle benzeyen, ancak içeri�i farklı (ço�u kez bo� ambalaj) mal üretilip 

koyulmakta, 

• Satı� maliyetini ve bununla tutarlı olması için satıcılara olan borç tutarını 

azaltacak, dolayısıyla kârı yükseltecek �ekilde �ube ya da temsilciliklerin cari 

hesabına gerçe�e aykırı borç kaydı yapılmakta,  

• Alacakların vadesi de�i�tirilmekte, 

• Stoklarda �irkete ait olmayan transit ürünlerin oldu�u belirtilmemek suretiyle, 

denetim elemanlarına yalan söylenmekte,  

• Bilgisayarların tarihi, o üç aylık dönem dı�ında yanlı� bir fatura tarihi 

basmamak için de�i�tirilmekte,  

• �lgili dönemi a�an i�lemleri kaydetmek üzere, yasal defterler açık tutulmaya 

devam edilmekte,  

• Fiktif gelir kaydını gizlemek için geçmi� tarihli lisans anla�ması veya sözle�me 

düzenlenmekte,  

• Yapılan gerçe�e aykırı i�lem ve uygulamaları desteklemek üzere, gerçe�e 

aykırı haber kayıtları yapılmakta (Recording false journal entries),  

• Anla�ma veya sözle�melerdeki tarihler geçmi�e çekilmek üzere de�i�tirilmekte,  

• Gerçek dokümanlar tarayıcıdan geçirilmek suretiyle de�i�tirilmekte ve 

• Büyük defter kayıtlarında belgelere dayanmayan düzeltmeler yapılmaktadır.  

Yukarıdaki belirtilen i�lem ve uygulamalar yanında, finansal tablolarda yer alan 

bilgilerin gerçe�e aykırı oldu�unu saklamak amacıyla; ilgili otoritelerin denetçilerine 

ya da ba�ımsız denetim �irketi yetkililerine yalan söylemek, önemli bilgileri finansal 

tablolara yansıtmamak suretiyle kamuya açıklamamak ve kamuya yanıltıcı finansal 

bilgi açıklamak gibi fiiller de söz konusu olmaktadır. Bu durum finansal bilgi 

manipülasyonu amacıyla, konusu ayrı bir suç olu�turan ve hapis cezası gerektiren 

fiilleri yapma riskini göze alan yöneticilerin oldu�unu, dolayısıyla finansal bilgi 
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manipülasyonunun çok önemli bir sorun haline geldi�ini göstermektedir (Küçüksözen, 

2004:242). 

3.3. Bankalarda Muhasebe Kökenli Risk Kaynaklarının Önemi ve Alınan 

Önlemler 

Ticari kredilerin de�erlendirme a�amasında, bankalar ticari mü�terilerinin finansal 

tablolarından büyük ölçüde yararlanmaktadır. Ticari kredi risk haritasının olu�umunda 

da etkili olan finansal tabloların de�erlendirme sürecinde, finansal tablolar analizi 

önemli bir paya sahiptir. Finansal tabloların analizi ile birlikte, ticari firmaların kredi 

talepleriyle ilgili raporlar düzenlenmekte, bu raporlar aracılı�ıyla kredi kararları 

verilmektedir. Bankaların ticari mü�terileri hakkında en önemli bilgi kayna�ı olan 

finansal tabloların gerçe�i yansıtma derecesi ile ticari kredi risk haritasının olu�umu 

arasında direkt bir ili�ki mevcuttur. Bu nedenle bankalar kontrol edilebilecek risk 

seviyesini a�mamak amacıyla, muhasebenin üretti�i finansal tabloların çarpıtılarak 

sunumu olarak açıklanabilecek olan “Muhasebe Bilgi Manipülasyonları” na kar�ı her 

türlü risk önleyici tedbirleri almakta ve bu tedbirleri uygulamaktadırlar. 

3.3.1. Muhasebe Kökenli Risk Kaynaklarının Bankalar Açısından Önemi  

Bir i�letmede güvenilir finansal tablo hazırlamak, özellikle i�letmenin hisse senetlerine 

yatırımcı çekmek ve i�letmeye kredi bulmak için ön �art olup i�letmenin piyasada belli 

sözle�meler yapması ve belli tedarikçilerle çalı�abilmesi açısından çok önemlidir. Bu 

nedenle yatırımcılar, kredi verenler, mü�teriler, tedarikçiler i�letme yönetiminin 

performansını de�erlendirmek ve di�er firma ve yatırımcılarla kar�ıla�tırmak için 

güvenilir finansal tablo istemektedirler. Güvenilir finansal tablo ise, “Genel Kabul 

Görmü� Muhasebe �lkeleri” (GKGM�) ve standartlarına uygun düzenlenmi� ve 

gerçe�e uygun bir �ekilde sunulmu� finansal bilgiler içeren tablo anlamına gelir 

(Doyrangöl, 2007:53). 

Finansal tablolar analizi, i�letmeler hakkında yatırımcılara, yöneticilere ve kredi veren 

kurulu�lara do�ru ve �effaf bilgi sunmada önemli rol oynamaktadır. Finansal tabloların 

sunaca�ı finansal analiz sonuçları, i�letme ile ilgili tarafların farklı kararlar almasına 

yol açabilmektedir (Atmaca, 2010:524).  
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Muhasebenin üretti�i tabloların güvenilirli�i ve �effaflı�ı bankalar için son derece 

önemlidir. Manipüle edilmi� finansal tablolar bankalar tarafından dikkatle 

incelenmekte, manipüle edilen hesap kalemleri belirlenmekte, i�letmenin ticari 

durumunu ve ticari faaliyetinin sonuçlarını yansıtması gereken finansal tablolarda 

manipüle edilen finansal bilgiler kar�ıla�tırılarak, gerçek finansal durumu yansıtan veri 

setlerine dönü�türülmektedir.  

3.3.2. Muhasebe Kökenli Riskler �çin Bankalarca Alınan Önlemler 

Bankalarda muhasebe kökenli risk olu�umlarının önlenmesine yönelik alınan önlemler 

finansal analiz ve istihbarat çalı�maları, tahsis a�amasında de�erlendirme, denetim ve 

muhasebe ile ilgili hatalara kar�ı önlemler ba�lıkları altında a�a�ıda ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır.  

3.3.2.1. Finansal Analiz ve �stihbarat 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları i�letmeyle ilgili karar vericilere 

i�letmenin finansal durumu ve performansı hakkında daha güvenilir ve ihtiyaca uygun 

bilgi sa�lamak üzere uygulamaya girmi�tir. Dolayısıyla Standartlar kullanılarak 

finansal rapor hazırlamak ne kadar önemliyse bu tabloların do�ru okunarak analiz 

edilebilmesi de en az o kadar önemlidir (Özkan ve Erdener Acar, 2010:49). Modern bir 

bakı� açısıyla finansal tablo analizi, bir i�letmenin ekonomik durumunun ve i�letmenin 

içinde bulundu�u risklerin de�erlendirilmesi olarak adlandırılan i�letme analizinin 

önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Daha geni� bir ifadeyle i�letme analizi; bir 

i�letmenin i� çevresini, stratejilerini, finansal pozisyonunu ve performansını 

irdelemektir. ��letme analizi ile i�letmenin varlıkları ve yetenekleri göz önüne 

serilerek, i�letmenin içinde bulundu�u mevcut durum anla�ılmakta ve i�letme analizi 

sonucunda elde edilen bilgi karar verme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır (Özkan 

ve Erdener Acar, 2010:54). 

Bankalar, mü�terinin ba�vurusu ile ya da pazarlama yetkililerinin teklifleri ile 

mü�terilerine kredi açmaktadır. Kredi tahsis çalı�masında önce, mü�teri istihbaratı 

yapılmaktadır. Daha sonra ise, firmanın finansal analizinın yapılabilmesi ve 

kredibilitesinin ölçülmesi amacıyla firmadan finansal tabloları ile istihbarat 

çalı�masının yapılması için gerekli belgeleri istenmektedir. Yapılan incelemeden sonra 
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talep edilen kredinin kullandırılmasının onay makamınca uygun görülmesi halinde, 

kredinin vadesi, fiyatı, teminatı ve di�er hususlar tespit edilerek kredi tahsisi 

yapılmaktadır. (Öker, 2007:132).  Bankaların kredi tahsisinin en önemli bölümünü, 

finansal analiz ve istihbarat çalı�maları olu�turmaktadır. Bu çalı�maların odak 

noktasını olu�turan finansal tablolar analizi, firmaların mali durumlarının objektif 

olarak ortaya çıkarılarak bankaların kredi kararının do�ru verilmesine imkan 

tanımakta, dolayısıyla da bankaları finansal bilgi manipülasyonlarına kar�ı koruyan 

çalı�maların en önemli kısmını olu�turmaktadır. 

Finansal tablolar analizi, bir firmanın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal 

yönden geli�mesini de�erlendirebilmek, geli�me yönlerini saptayabilmek ve firma ile 

ilgili gelece�e dönük tahminlerde bulunabilmek için, finansal tablolarda yer alan 

kalemler arasındaki ili�kilerin ve bunların zaman içinde göstermi� oldukları e�ilimlerin 

incelenmesi (Akgüç, 2006a:1) süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte bankalar 

tarafından uygulanan finansal analiz ve istihbarat faaliyetleri ise; güvenilir ve de�i�ik 

kaynaklardan faydalanarak yapılan istihbarat çalı�maları sonucunda kredi 

mü�terilerinin hukuki yapıları, ahlaki durumları ve giri�imcili�inin tespiti ile mali 

durumunu yansıtan belgeler üzerinden yapılan finansal analiz çalı�malarıyla finansal 

yapısının, geli�iminin, faaliyetlerinin ve faaliyet sonuçlarının, sektörün ve ekonominin 

genel durumu çerçevesinde inceleme, yorumlama ve raporlama çalı�malarından 

olu�maktadır. Bu çalı�maların ana kayna�ını ise muhasebe verileri olu�turmaktadır. 

Kredi analizi iç ve dı� kaynaklardan elde edilen bulgular ve firmanın finansal 

verilerinden yararlanılarak yapılır. Kredi analizi sonucuna göre kredi ba�vurusunda 

bulunan mü�terinin banka tarafından kredi alabilirli�i ölçülür. Kredi analizi ile aynı 

zamanda kredinin riski ve verimlili�inin de�erlendirmesi ve bunun yanında kredi 

talebinin bankanın amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygunlu�u denetlenir 

(Yolcu, 2007:2).  

Muhasebe verileri finansal analist için ço�u kez bir ba�langıç noktası olmakla birlikte, 

genellikle daha ayrıntılı incelemeler gerekir. Ayrıca finansal tablolardaki de�erlerin 

nasıl hesaplandı�ı ve eksik kalmı� önemli varlık ve borç kalemi olup olmadı�ı 

bilinmek zorundadır (Brealey ve di�erleri, 2001:39) 
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Finansal tablolar, araçların gösterge panellerine benzerler. Nasıl ki bir otomobilin 

gösterge panelinde yer alan hız, motor devir sayısı, hararet, benzin miktarı gibi 

göstergeler bir bütün olarak aracın durumuna ili�kin bilgi veriyorsa, finansal tablolar 

da i�letme yönetiminin ba�arı ya da ba�arısızlı�ını gösteren ya da yakla�an tehlikelerin 

uyarı sinyallerini içeren bir bilgi seti olu�tururlar. Yine nasıl ki, karma�ık bir gösterge 

paneline bakarak araçla ilgili kararlar vermek ve yakla�an tehlikeleri önlemek için 

sinyalleri algılamak üzere göstergelerde yer alan ölçüleri bilmek gerekiyorsa, finansal 

tablolarda yer alan verilerin yorumlanması ya da ba�ka bir ifadeyle okunması için, 

muhasebe sisteminin faaliyeti sonunda üretilen finansal verilerin yapısını ve ilgili 

verilerin birbirleriyle ili�kisinin önemini bilmek gerekir (Karan, 2004:470). 

Finansal analiz ve istihbarat çalı�malarında mali analistin konusuna hakim olma 

durumu ve objektif karar verme yetisi öne çıkmaktadır. Öncelikle finansal analistin 

muhasebe bilgi ve tecrübesine sahip olması ve bu birikimi ilgililere tarafsız, objektif ve 

do�ru �ekilde sunması gerekmektedir. Bununla birlikte finansal analiz çalı�maları 

belirli ilkeler do�rultusunda yürütülmelidir. 

Bankalarca belirli ilke ve politikalar do�rultusunda gerçekle�tirilen finansal analiz 

çalı�maları her �eyden önce gizlilik, tarafsızlık, süreklilik, gerçeklik ilkeleri 

do�rultusunda yapılmalıdır. 

3.3.2.1.1. Finansal Analiz Teknikleri 

Finansal analizde, i�letmelerin bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, fon akım 

tablosu, özsermaye de�i�im tablosu gibi finansal tablolarının ve finansal raporlarından 

büyük ölçüde yararlanılmaktadır.  Ancak, finansal tablolar, i�letmelerin sadece o 

dönem için mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını genel hatlarıyla göstermektedir. 

Ayrıca i�letmenin finansal bilgileri gerek i�letme yöneticileri gerekse finansal tablo 

düzenleyicileri tarafından, yaratıcı muhasebe uygulamaları ve muhasebe 

manipülasyonları do�rultusunda de�i�tirilebildi�inden, finansal bilgilerin i�letmenin 

gerçek ekonomik faaliyetleri do�rultusunda düzeltme i�lemlerine tabi tutulmasını 

gerektirmektedir.  Bu a�amadan sonra finansal tablolar objektif bir �ekilde analize ve 

yoruma açık  duruma gelecektir. 
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Finansal tabloların analizi ve yorumu sonucunda muhasebe bilgileri varlık da�ılımı ve 

varlıkların verimli kullanılıp kullanılmadı�ı, kaynak da�ılımı ve kaynaklardan 

yararlanılma derecesi, kısa ve uzun vadeli borç ödeme gücü, ana faaliyet konusundaki 

ve dönemin kârlılı�ı, kaynak kârlılı�ı, hisse ba�ına kazanç gibi i�letmenin geçmi�ine, 

içinde bulundu�u döneme ve gelece�ine ait pek çok sayıda ve konuda yeni bilgiler 

�ekline dönü�mü� olur (Çömlekçi ve di�, 2006:2).  

Bir i�letmenin mali yapısının ve mali yönden geli�iminin yeterli olup olmadı�ını 

belirlemek ve bu yolla risk düzeyini tespit etmek için finansal tablolarda yer alan 

kalemlerdeki de�i�ikliklerin ve kalemler arası ili�kilerin incelenmesi gerekmektedir. 

Finansal tablolar incelenirken statik ve dinamik analize tabi tutulmaktadır. 

Statik Analiz; Statik analiz i�letmenin bir döneme ait finansal tabloların da yer alan 

kalemler arasındaki ili�kileri incelemek için yapılan analizdir. Bu analiz türünde, tek 

döneme ait ve belirli tarihte düzenlenmi� finansal tablolar analiz edilmektedir 

(Akdo�an ve Tenker, 2007:552). Bu analiz tekni�inde, muhasebe bilgilerinden 

yararlanılarak, belirli bir tarihte düzenlenen veya belirli bir döneme ait finansal 

tablolarda yer alan kalemler arasındaki ili�kiler saptanmakta ve bu ili�kiler 

incelenmektedir. 

Dinamik Analiz; ��letmenin birbirini izleyen dönemlerine ili�kin finansal tablolarında 

yer alan kalemlerin incelenerek, göstermi� oldukları e�ilimlerin saptanmasıdır. 

Dinamik analizde i�letmenin içinde bulunulan dönemle geçmi� dönemlerine ili�kin 

finansal tabloları kar�ıla�tırılarak incelenmekte ve zaman içinde i�letmenin göstermi�

oldu�u de�i�me saptanmaktadır.  

Bu analiz, i�letmenin aynı sektördeki di�er i�letmelerle kar�ıla�tırılması suretiyle de 

daha geni� bir biçimde yapılabilmektedir. Böylece i�letmenin benzer alanda faaliyet 

gösteren i�letmeler kar�ısındaki durumu ortaya konabilmektedir (Akdo�an ve Tenker, 

2007:552).  

��letmelerin birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin 

zaman içerisinde göstermi� oldukları artı� veya azalı�ların incelenmesinde, muhasebe 

uygulamalarının dönemler itibariyle kar�ıla�tırma yapılmasını engelleyecek düzeyde 

farklı olmaması gerekmektedir.  
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Finansal tabloların statik ve dinamik tahlillerinde kullanılan teknikler dört grupta 

toplanmaktadır; 

1. Yatay Analiz  

2. Dikey Analiz  

3. Trend Analizi  

4. Oran Analizi 

• Yatay Analiz 

Farklı tarihlerde düzenlenmi� finansal tablolarda yer alan kalemlerde görülen 

de�i�ikliklerin incelenmesi ve bu de�i�ikliklerin de�erlendirilmesidir. Kar�ıla�tırmalı 

mali tahlilin en belirgin özelli�i incelenen firmanın geli�me yönü hakkında görü�

verecek verileri sa�lamasıdır. Finansal tablolarda yer alan kalemlerdeki de�i�ikliklerin 

incelenmesi, firmanın ve onun mali verilerinin hangi yönde geli�mekte oldu�unu 

göstermesi bakımından önemlidir. 

• Dikey Analiz 

Bu analiz tekni�inde, aynı döneme ait finansal tabloda yer alan her bir kalemin, toplam 

içerisindeki payı yüzde olarak ifade edilir.  

• Trend Analizi 

Finansal tablolarda bir yıl baz alınır ve o yıla ait her hesap kalemi 100 kabul edilerek 

bunu izleyen dönemlerde aynı hesaplarda meydana gelmi� olan de�i�im hesaplanmaya 

çalı�ılır.  

• Oran Analizi  

Finansal tablolarda yer alan iki kalem arasındaki ili�kinin basit matematik ifadesine 

oran (Rasyo) denilmektedir. ��letmelerin aktif yapıları, finansman kaynakları, borç 

ödeme olanakları ve çalı�ma sonuçlarının de�erlendirilmesinde oranlardan geni�

ölçüde yararlanılmaktadır.  
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3.3.2.1.2. Amaçlarına Göre Finansal Analiz Çe�itleri 

Çok çe�itli ki�i ve gruplar i�letmelerin hazırladıkları finansal tablolarla ve bunların 

analizi ile ilgilenmektedir. Özellikle sermayedarlar, finansal kurumlar ve firma 

yöneticileri firma ile ticari ili�kide bulunan di�er firmalar için finansal tablolar ve 

bunların analizi büyük önem ta�ımaktadır. Ancak bu çe�itli ki�i ve gruplar, ku�kusuz 

farklı amaçlarla, farklı yönlerden bir firmaya ili�kin finansal tablolar ve bunların 

çözümlenmesiyle ilgilenmektedirler (Akgüç, 2006a:13). Finansal analiz çe�itleri 

a�a�ıda ayrıntılı olarak belirtilmektedir. 

• Yönetim Analizi 

Firma yönetiminden sorumlu olanlar, finansal tablolar ve bunların analizi ile (Akgüç, 

2006a:13); 

• Bir bütün olarak firma faaliyetinin ba�arı derecesini ölçme, 

• Firmanın ana ve ikincil hedeflerine ula�ıp ula�amadı�ını saptama, 

• Hedeflere ula�ılamamı�sa nedenlerini ara�tırma, 

• Gelece�e yönelik planlar hazırlama, 

• Üretilecek mal ve hizmetlerin türleri, üretim miktarı ve izlenecek fiyat 

politikası konusunda karar alma, 

• Faaliyetleri denetim ve de�erlendirme, 

• Yürütmenin her a�amasında do�ru ve düzeltici kararlar alma, 

yönlerinden ilgilenmektedirler. Gerçekten, finansal analiz yoluyla elde edilen bilgi ve 

sonuçlar, yöneticilerin i�letme ile ilgili olarak çe�itli konularda aldıkları kararların 

temelini olu�turmaktadır. 

Yönetim analizi, yönetim i�levinin yerine getirilmesinde alınacak kararlara dayanak 

olmak üzere, i�letme yönetimi için yapılan analizdir. Yönetim analizinin yapılmasında 

her türlü finansal tablo ile dokümanlardan yararlanılır. Bu analizde amaç, yönetime, 

i�letme ile ilgili çe�itli konularda gerekli gerileri vermek ve alacakları kararlarda ı�ık 

tutmaktır. Bu nedenle, analizin odak noktası, i�letme faaliyetlerinin planlanan amaçlar 

do�rultusunda yürütülüp yürütülmedi�inin incelenerek, aksaklıkların saptanması ve 
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gerekli düzeltmelerin zamanında yapılarak, faaliyetlerin belirlenen amaçlar 

do�rultusunda yürütülmesidir (Akdo�an ve Tenker, 2007:550). 

• Yatırım Analizi 

Yatırım analizi, bir firmanın mevcut ve potansiyel payda�ları ile i�letmeye uzun süreli 

kaynak sa�layan veya bunları sa�lamayı dü�ünenler tarafından yapılır. Bir firmanın 

mevcut veya olası ortakları, firmanın süreklili�i, yatırımlarının güvenlili�i, firmanın 

kârlılı�ı, firmanın gelecek dönemlere ait kazanma gücü, da�ıtılacak kâr payı tutarı, 

hisse senetlerinin de�er artı�ı ve bunların izledi�i e�ilimle ilgilidir. Bir firmaya, o 

firmanın tahvillerini satın almak yoluyla uzun vadeli fon sa�layanlar, firmanın faiz ve 

anapara borç taksitlerini zamanında ödeme gücüne sahip olup olmadı�ını saptama 

durumundadır. Bunun için de firmanın kazanma gücü, i�letme sermayesi yeterlili�i, 

ölçülü bir �ekilde finanse edilip edilmedi�i konularında bilgi sahibi olmaları gerekir 

(Akgüç, 2006a:14). Bu nedenle i�letmenin kazanma gücü kârlılık durumundaki 

geli�me ile finansal durumundaki de�i�menin analizi bu grup içinde büyük önem 

ta�ımaktadır (Akdo�an ve Tenker, 2007:551). Bu bilgiler ancak finansal tablolar 

analizi yolu ile sa�lanabilir. 

• Kredi Analizi 

��letmenin finansman durumu ile borç ödeme gücünü anlayabilmek için yapılan 

analizlerdir. Kredi analizleri, i�letmeye kredi verenler veya verecek olanlarla, 

i�letmenin finansman yöneticileri tarafından yapılmaktadır (Akdo�an ve Tenker, 

2007:551).  

Bankalarda dahil kâr amacı güden tüm ticari i�letmelerin finansal tablolardan 

yararlanmasındaki amaç, ili�kide oldukları firmalara finansman sa�lamada istihbarat 

kayna�ı yaratmadaki etkisidir. Akgüç’ün (2006a:14) konu ile ilgili a�a�ıdaki tespiti bu 

yönüyle önemlidir. 

“Bir firmaya kredi sa�layan finansman kurumları ile firmayla ticari 

ili�kide bulunan özellikle kredili mal satan di�er firmaların, alacaklı 

oldukları firmanın finansman durumu, borç ödeme gücü hakkında bilgi 

ve görü� sahibi olabilmeleri, ancak finansal tablolar ve bunların analizi 

yolu ile olanaklıdır. Gerçekten de, bir firmanın dönen varlıklarının 
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bile�imi, yapısı, uzun süreli borçları, duran varlıkların bile�imi, 

finansmanda yabancı kaynakların payı gibi bilgiler, genellikle bilanço 

analizleri sonucu sa�lanabilir. Görülüyor ki, bankaların yapmı� oldukları 

analiz ile, i�letmeden alacaklı olan satıcıların, ba�ka bir deyi�le satıcı 

kredisi sa�layanların yapmı� oldukları inceleme arasında büyük 

benzerlik vardır. Ancak banka için amaç, ödünç verdi�i para kar�ılı�ında 

faiz ve vade sonunda anaparayı geri almak oldu�u halde, kredili mal 

satan bir i�letmenin amacı, malları için sürüm olana�ı sa�lamak veya bu 

�ekilde sürüm alanını geni�letmektir. Bankalarla kredili mal satan 

satıcılar amaç farklı olmakla beraber, bu iki grup da alacaklı oldukları 

firmaların borç ödeme güçleri ile yakından ilgilidir.” 

3.3.2.1.3. Manipülatif Bilgiden Korunmaya Yönelik Düzeltme Kayıtları 

Muhasebe manipülasyonları, muhasebenin üretti�i finansal bilginin güvenilirli�ini 

önemli ölçüde etkilemekte, muhasebe bilgi sistemine olan güveni zedelemektedir. 

Muhasebe bilgi kullanıcıları, muhasebe sisteminin kendilerine sundu�u bilgilerden 

yararlanırken, bilgi kirlili�inin olumsuz etkilerini ve bilgi güvenilirlik derecesini 

dikkate almalı ve gerekli önlemleri almalıdır.  

Finans sektörünün ve para piyasasının en önemli kurumları olan ve muhasebe 

bilgisinden en fazla yararlanan bankalar, muhasebenin üretti�i bilgi kalitesini dikkate 

alarak muhasebeden yararlanmakta ya da muhasebenin üretti�i bilgiyi tekrar 

düzenleyerek muhasebe verilerini kredi kararlarında etkin olarak kullanmaktadırlar1. 

Bu �ekilde bankalar, muhasebe manipülasyonları yoluyla yanıltıcı bilgilerden 

korunarak kendi bünyesinde geli�tirdi�i sistemle kredi analizlerini daha do�ru ve 

güvenilir bir �ekilde gerçekle�tirmekte, risk yapılarına ve kredi politikalarına uygun 

finansal de�erlendirmelerde bulunarak kredi portföylerini olu�turmaktadırlar. 

                                                 
1

Bankalar çe�itli kaynaklardan yararlanarak kredi ba�vurusunda bulunan mü�terilerinin finansal bilgilerine 
ula�abilmektedirler. Bankalar ticari firmalarının finansal ve finansal olmayan bilgilerine ula�abilmelerinden dolayı, 
elde edilen bilgilerle, beyan edilen bilgileri kar�ıla�tırılarak gerekli düzeltme i�lemlerini yapmaları mümkün 
olabilmektedir.  
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3.3.2.2. Kredi Tahsis A�amasında De�erlendirme 

Bankalardaki kredi sürecinin en önemli kısmını, kredinin karar a�aması olu�turur. 

Kredi kararının temel dayana�ı ise mü�teri firma hakkında yapılan finansal ve finansal 

olmayan analiz çalı�malarıdır.  

�ekil 3.2: Bankalarda Kredi Süreci 

Kaynak: �akar, (2002b:63) 

�ekil 3.2’de, ticari kredi kararında en etkili bilgi kayna�ının finansal tablolar 

aracılı�ıyla sa�landı�ı görülmektedir. Finansal tablolar aracılı�ıyla yapılan finansal 

analiz ve istihbarat süreci ile birlikte kredi komitelerinin temel bilgi gereksinimi 

sa�lanmakta ve kredi kararı verilmektedir. Belirtilen süreç bankaların kredilerinin 

temel yapısını olu�turmakta olup, kredi  ile ilgili di�er a�amaların sa�lıklı bir yapıda 

devam etmesini sa�lamaktadır. 
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3.3.2.3. Denetim  

Risklerin te�his edilmesi yüzlerce bankacılık faaliyetleri açısından çok emek ve zaman 

harcanması gerektiren bir süreç olmakla birlikte, bankaların iç denetim1 çalı�malarında 

rutin olarak yapılan tespitler ve düzenlenen raporlar yardımıyla bankaların maruz 

kaldı�ı risklerin ayrıntılı te�hisi yapılabilmektedir. Banka �ç Denetim Birimleri2

tarafından yapılan kontroller, belirli kontrol noktalarına ayrılmakta, bu kontrol 

noktaları içinde de i�lem özelliklerine göre daha alt ba�lıklarda kontrol noktaları 

belirlenebilmektedir.  

Kontrol noktalarındaki denetimin risk odaklı yapılması, denetim faaliyetinin geçmi�in 

hatalarını arama amaçlı ve belirli bir i�leme yönelik veya i�lemi yapan banka 

çalı�anına odaklı yürütülmesinin ötesinde, gelecekte bankaların daha etkin 

yönetilmesine ve risk yönetim etkinli�inin arttırılmasına katkı sa�lamaktadır.  

Risk odaklı denetim sürecinde, yıllık denetim programının da risk odaklı olarak 

yapılması gerekir. Bunun için bankanın denetim önceliklerinin neler oldu�unun 

belirlenmesi ile denetlenecek i�lem süreçlerinin tespiti ve denetim uygulamaları 

sonucu bankanın risk haritasının genel durumu tespit edilebilmektedir. 

3.3.2.4. Muhasebe ile ilgili Hatalara Kar�ı Önlemler 

Kredi tahsisinin en önemli bölümünü olu�turan mü�teri firma kredi de�erlendirmesi, 

muhasebe sisteminden elde edilen veriler do�rultusunda yapılmakta ve firmaların kredi 

tahsis kararları verilmektedir.  

Verilen kredi tahsis kararları do�rultusunda bankaların aktiflerinin a�ırlıklı kısmını 

olu�turan krediler, riskli, az riskli ya da risksiz kredi niteli�ine sahip olmakta, 

dolayısıyla bankaların risk düzeyi ile birlikte sermaye yapıları ve ticari kredi risk 

haritası sa�lıklı bir yapıda olu�abilmektedir. 

                                                 
1 Bankaların amaçlarına ve belirlenmi� politikalarına uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir 
�ekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının do�ru ve tam olarak tutulmasını, 
mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sa�lamak üzere, kurum tarafından 
olu�turulan organizasyon, yöntem, süreç ile mali ve di�er kontroller bütünüdür. 
2 Bankalardaki �ç Kontrol Birimlerinin kurulması ve bu birimlerin uygulamalarının yasal dayana�ını, 01.11.2005 
tarih ve 25983 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü�e giren 5411 Sayılı Bankacılık 
Kanunu’nun 29. ve 30. maddeleri ile 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü�e 
giren “Bankaların �ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri olu�turmaktadır.    
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Ancak Türkiye’nin muhasebe sistemindeki uygulamaları belirleyici otorite vergi 

idareleri oldu�undan sa�lıklı finansal raporlama yapılamamaktadır. Özkan ve  Acar bu 

durumu a�a�ıdaki gibi özetlemektedir. 

“Türk muhasebe sistemi öteden beri vergi uygulamalarının etkisindedir. 
Muhasebe uygulamalarıyla ilgili pek çok kanun ve düzenleme vergi idaresi 
tarafından getirilmi�tir. Buna göre finansal raporlamada i�letmelerin gerçek 
durumunu yansıtmak amacından çok vergi yükümlülü�ü ile ilgili bilgilerin 
üretilmesi ve sunulması a�ırlık kazanmı�tır. Dolayısıyla büyük ölçüde vergi 
bakı� açısıyla getirilen muhasebe ve raporlamaya ili�kin düzenlemeler, do�al 
olarak, finansal tabloları ne bankalar ne de di�er kullanıcılara göre analiz 
edilebilir kılamamı�tır. SPK’ya tabi i�letmelerin finansal raporlamasında 
zaman içerisinde kısmen vergi muhasebesinden uzakla�ılabilmi� ve sonunda 
TFRS ile tamamen uzakla�ılmı� olsa da, bugün muhasebe sisteminin, SPK’ya 
tabi i�letmeler dı�ında, vergi düzenlemelerinin etkisinden kurtulamadı�ı 
söylenebilir (Özkan ve Acar, 2010:56).” 

Türkiye’nin muhasebe sistemindeki sorunlardan ve muhasebe uygulayıcılarının 

yetersizli�inden dolayı, firma finansal raporlamalarında da belirli hatalarla 

kar�ıla�ılmaktadır. Finansal çevrede firmaların finansal raporlarından faydalanarak 

karar alma durumunda olan çevreleri yanıltıcı etkisi olan ve finansal bilginin objektif 

bir �ekilde payla�ımını engelleyen hatalar nedeniyle finansal sistemdeki akı�kanlık da 

sekteye u�rayabilmektedir. Muhasebe verileri hem yatırımcıların hem de kreditörlerin 

hayati derecede önemli bilgi kayna�ı durumunda olması nedeniyle, muhasebe ile ilgili 

hataların tespit edilerek gerekli düzeltme i�lemlerinin yapılması gerekmektedir. 

Özellikle bankalar  bu konuda uzman personeller yardımıyla firmaların gerçek finansal 

durumunu düzeltme i�lemleriyle ortaya çıkarmakta, kredi tahsis a�amasında 

düzeltilmi� kayıtlar yardımıyla kredi kararı verebilmektedir. Finansal raporlama 

standartlarındaki yeknesaklık ve genel kabul görmü� uluslararası standartlara 

yakınsanan muhasebe uygulamaları ile birlikte Türkiye’deki güvenilir muhasebe 

uygulamaları sa�lıklı bir yapıya kavu�acak olup, finansal bilgi kalitesindeki artı�la 

birlikte bankaların muhasebe sistemine olan güven düzeyinde de artı�

sa�lanabilecektir.  
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BÖLÜM 4: BANKALARDA MUHASEBE KÖKENL� R�SK  

                    KAYNAKLARININ TESP�T�NE YÖNEL�K B�R 

                    ARA�TIRMA

Bankaların risk yapısının olu�umunda çalı�an personelin risk algısının önemi büyüktür. 

Kredi analisti ve kredi tahsis biriminde çalı�an personel, ticari kredi de�erlendirme 

sürecinde hangi risklere kar�ı algıları farklılık göstermektedir. Bu algı farklılıkları 

banka ticari kredi riskine ne derecede etki yapmaktadır. Özellikle ticari kredi 

mü�terilerinin muhasebe bilgilerindeki manipülasyonları sonucu olu�an riskte 

çalı�anların algısı ne derece etkilidir. Bu çalı�mada; bankalardaki ticari kredi risk 

olu�umunda çalı�anların kredi de�erlendirme sürecindeki algılarının etkisi 

belirlenmeye çalı�ılacaktır. 

4.1. Ara�tırmanın Kapsamı 

Banka çalı�anlarının muhasebe risk kaynakları ile ilgili algılarını belirlemeye yönelik 

yapılan anket çalı�masında, bir bankanın kredi de�erlendirme sürecindeki personeline 

muhasebe kökenli risk kaynaklarının tespitine yönelik 5’li likert ölçe�iyle hazırlanan 

23 adet ve manipülasyon teknikleriyle kar�ıla�ma derecelerini belirlemeye yönelik 6 

adet soru sorulmu�tur.  

4.1.1. Ara�tırmanın Tanımı ve Gerekçesi 

Banka operasyonel risklerinin ölçümünde çalı�anların algılarını belirlemeye yönelik 

akademik bir çalı�mada (Erdo�an ve Ülbe�i, 2009:48), risklerin ölçümü ve yönetimi 

sürecinde banka çalı�anlarının risk algılarının belirleyici rol oynadı�ı tespit edilmi�tir. 

Çalı�maya göre, banka personelinin risk konusundaki algıları, bankanın u�rayaca�ı 

kayıp miktarını do�rudan etkiler. Dolayısıyla, risk için gerekli sermaye miktarının 

hesaplanmasında bu husus mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bankaların tüm ana faaliyet alanlarındaki risklerinin olu�umunda banka çalı�anlarının 

risk algıları hiç ku�kusuz büyük önem arz etmektedir. Çalı�anların risk algısının 

operasyon, kredi ve piyasa risk olu�umlarındaki etkisi büyüktür. Ancak çalı�anların 

risk algıları “bilgi” güvenilirli�iyle de direkt olarak ili�kilidir. Kredi analiz ve 

de�erlendirme sürecinde de finansal bilgi güvenilirli�i daha da önemli duruma 
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gelmektedir. Çalı�mada, finansal bilgiye olan güven temelinde çalı�anların risk algısı 

incelenecektir. 

4.1.2. Ara�tırmanın Önemi 

Sermaye piyasası geli�mekte olan Türkiye’de, finans sektörünün temelinde bankacılık 

sektörü yer almaktadır. Finansal kaynakların çok büyük bir bölümü bankalar 

tarafından piyasaya fonlanmaktadır. Bunun yanında, bankacılık sektöründe olu�an 

herhangi bir olumsuzluk, ekonomik sistemin içinde yer alan di�er sektörleri de ciddi 

biçimde etkilemektedir. 

Bankacılık sistemi do�ası gere�i birçok riskle kar�ı kar�ıyadır. Bu riskler içerisinde en 

önemli yüzdeye sahip kredi riskini önlemek için bankalar, risk yönetimi çerçevesinde 

çe�itli risk yönetim politikaları uygulamaktadırlar. Kredi riskini önlemede en önemli 

a�ama kredinin tahsisi ile ba�lamaktadır. Kredinin tahsis a�amasının önemi ile birlikte, 

kredi istihbarat ve kredi analizinin bilgi kaynakları olan muhasebeden üretilen 

güvenilir finansal tablolar daha da önemli duruma gelmektedir.  

Kredi kararında muhasebe bilgilerinden yararlanan bankalardaki finansal bilgi 

kullanıclarının kredi risk olu�umlarındaki algıları önemlidir. Çalı�anların özellikle 

finansal bilgi manipülasyonlarındaki algılarının ölçülmesine yönelik bu ara�tırma, risk 

algısı paralelinde kredi risk yönetime proaktif katkı sa�layacaktır. 

4.1.3. Ara�tırmanın Amacı 

Özellikle ticari kredi istihbarat kaynaklarından en önemlisi olan firma finansal 

tablolarına yönelik manipülatif uygulamalara kar�ı alınacak önlemler, bankalar 

açısından üzerinde durulması gereken hususların ba�ında gelmektedir.  

Manipülasyonlara kar�ı alınacak önlemlerle birlikte, finansal analizin do�rulu�u 

paralelinde verilecek do�ru kredi kararı, kredi risk olu�umunu tahsis a�amasında 

önleyebilmekte ya da minimize edebilmektedir. Kredi analiz ve de�erlendirmesini 

yapacak olan personelin söz konusu risklere kar�ı algıları önem arz etti�inden, 

özellikle risk algısı ara�tırma konumuzun ana inceleme alanını olu�turmaktadır. 
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Bu do�rultuda yapılacak ara�tırmanın amacı; finansal bilgi manipülasyonlarına kar�ı, 

bankaların finansal analiz birimlerinde çalı�an analistlerin ve kredi karar vericilerinin, 

kredi riskine yönelik algılarını incelemektir. 

4.1.4. Ara�tırmanın Sınırlılıkları 

Ara�tırma, Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankanın ticari kredi pazarlama, tahsis 

birimleri ile finansal analiz ve istihbarat birimlerinde çalı�an personelini 

kapsamaktadır. Ara�tırmaya kredi tahsis, kredi pazarlama ve kredi finansal analiz 

birimlerinde kredi de�erlili�inde aktif olarak rol oynayan personele ula�ılmasına özen 

gösterilmi�tir.  

4.2. Ara�tırmanın Yöntemi 

A�a�ıda ara�tırma modeli, veri toplama yöntemi ve araçları ayrıntılı olarak 

açıklanacaktır.  

4.2.1. Ara�tırmanın Modeli  

Ara�tırmada Ba�ımsız De�i�ken; 

- Cinsiyet, 

- Görev Alınan Pozisyon, 

- Sektördeki Tecrübe, 

- Mü�teri  

- Finansal Tablo Özellikleri 

Ba�ımlı De�i�ken ise; 

- Ticari Kredi Risk Algısı,  

olarak belirlenmi�tir.  

Model do�rultusunda ticari kredi analistleri ve tahsis birimlerinde çalı�anların ticari 

kredi risk algılarının ölçümü belirlenen hipotezler do�rultusunda yapılacaktır. 
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�ekil 4.1: Ara�tırmanın Modeli 

4.2.2. Ara�tırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Araçları 

Anket sorularının katılımcılar üzerindeki etkisinin ve sorulardaki hataların tespiti 

amacıyla nihai anket çalı�masından 2 ay önce pilot uygulama yapılarak ilk etapta 30 

çalı�ana anket soruları yöneltilmi� olup, pilot uygulama ile anket sorularına son �ekli 

verilmi�tir.   

Son �ekli verilen anket soruları ile bir bankanın 209 çalı�anı üzerinde, manipülatif 

bilgiye kar�ı olu�an farkındalı�ın ölçümü sa�lanmı�tır. �htiyaç duyulan verilerin ço�u 

birebir görü�me yoluyla elde edilmi�tir. Çalı�ma ortamının yo�unlu�u nedeniyle 

görü�me yoluyla tamamlanamayan anketler ise çalı�anlara e-posta yoluyla da�ıtılmı�

ve geri dönü�ü olan anketler de de�erlendirmeye alınmı�tır. Ara�tırmada kullanılan 

anket formu bir bankanın 304 çalı�anına ula�tırılmı� ve bunlardan 209 adedi çalı�anlar 

tarafında cevaplanmı�tır. Anketlerin geri dönü� oranı yüzde 69’dur. Geri dönü�ü olan 

anketlerin tamamı de�erlendirmeye alınmı�tır. 

Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences for 

Windows, Release, ver. 17.0) programından yararlanılmı�tır. 

Anket formunda katılımcıların, cinsiyeti, ya� aralı�ı, ünvanı, görev aldı�ı pozisyon, 

çalı�tı�ı il, bankacılık sektöründeki tecrübeyi içeren demografik bir ön bölüm 

Görev 
Alınan 

Pozisyon

Cinsiyet

Sektördeki 
Tecrübe

Ticari Kredi Risk Algısı 

Mü�teri

Finansal 
Tablo 

Özellikleri
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bulunmakta olup, demografik bilgiler, tanımlayıcı istatistiksel analiz yöntemiyle ve 

grafiklerle desteklenerek de�erlendirilmi�, ara�tırmanın ilgili bölümünde ayrıntılı 

olarak açıklanmı�tır. Ara�tırmada 23 maddeden olu�an 5’li likert ölçe�i kullanılmı�tır. 

23 maddelik anket formundaki sorular dört ana gruptan olu�maktadır. Finansal analiz 

ve kredi tahsis birimlerindeki personele; 

- Birinci grupta kredi sürecinden kaynaklı risk (SR) algılarının 

ölçülmesine yönelik 4 soru, 

- �kinci grupta finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı risk (MR)

algılarının  ölçülmesine yönelik 9 soru, 

- Üçüncü grupta muhasebe düzenlemeleri kaynaklı risk (DR) algılarının 

ölçülmesine yönelik 7 soru, 

- Dördüncü grupta mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı risk (ÖR)

algılarının ölçülmesine yönelik 3 soru hazırlanmı�tır. 

Tablo 4.1: Anket Formundaki (5’li Likert Ölçe�ine Göre) Soru Grupları 

Birinci grup; kredi sürecinden kaynaklı risk (SR) algılarının ölçülmesine yönelik sorular  

1-Ticari kredi analizinde firmaların finansal bilgileri birinci derecede etkin bilgi kayna�ıdır 

2-Firmaların bankalara sundu�u finansal tablolar seti (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, 

dipnotlar, özkaynak de�i�im tablosu, mizan vd.) güvenilir mali bilgileri içerdi�inden, herhangi 

bir düzeltme i�lemi yapılmasına gerek duyulmaksızın ticari kredi analizinde kullanılabilir 

3-Düzeltme i�lemlerine tabi tutulan mü�teri firmaların finansal bilgileriyle yapılan kredi tahsisi 

sorunlu kredileri önemli ölçüde önlemektedir 

4-Mü�teri firmaların finansal analizinin yapıldı�ı dönem ile finansal bilgilerin dikkate alındı�ı 

raporlama dönemleri arasındaki zaman farkı, analizin geçerlili�ini ve do�rulu�unu olumsuz 

olarak etkilemektedir 

�kinci grup; finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı risk (MR) algılarının  ölçülmesine yönelik 

sorular 

1-Ticari kredi de�erlendirme sürecinde kar�ıla�ılan finansal bilgi manipülasyonları bankaların 

kredi riskini artırmaktadır 

2-Firmalar, nakit akım tablosunu etkileyen muhasebe hesap kalemleri üzerindeki manipülasyon 

tekniklerini, di�er finansal raporlara kıyasla daha fazla uygulamaktadırlar 

3-Finansal bilgi manipülasyonları firmaların bilançolarını etkileyen hesaplar üzerinde daha fazla 

 uygulanmaktadır 
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4- Firmalar net i�letme sermayelerine olumlu etki yapacak manipülasyon tekniklerini, di�er 

manipülasyon tekniklerine kıyasla daha fazla uygulamaktadır 

5-Kredi sürecinde kar�ıla�ılan finansal bilgi manipülasyonları firmaların faaliyet sonuçlarını 

etkileyen hesap kalemlerinde daha fazla görülmektedir 

6-Muhasebe enstrümanlarının de�er de�i�imi finansal bilgilerin gerçe�e uygun de�erini önemli 

derecede etkilemekte ve manipülasyon aracı olarak kullanılabilmektedir 

7-Tekdüzen Hesap Planı’ndaki “Di�er” ba�lıklı hesaplar manipülatif finansal bilgi için uygun bir 

ortam sunmaktadır 

8- Mü�teri firmaların finansal tablolarında ula�ılamayan ve firma hakkında daha ayrıntılı 

bilgilere ula�ılmasında yarar sa�layan dipnotlar, manipülatif finansal raporlamaların tespitinde 

büyük yarar sa�lamaktadır 

9-Finansal tabloların dipnotlarında sınırlı sayıda bilgi vermek veya hiç bilgi vermemek 

manipülasyon �üphesini arttırmaktadır 

Üçüncü grup; muhasebe düzenlemeleri kaynaklı risk (DR) algılarının ölçülmesine yönelik 

sorular 

1-Vergi Usul Kanunu’na (VUK) uygun bilançolar ile Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları’na (TFRS) uygun bilançolar arasındaki farklılıklar, firmaları manipülatif finansal 

raporlamaya yönlendirmektedir 

2-Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) verilen  TFRS’ye uygun bilançolar, VUK bilançolarına 

göre daha fazla manipülatif finansal bilgi içerir 

3-2005 yılından itibaren SPK’ya tabi firmalar, bankalar ve finans kurumları tarafından 

Türkiye’de uygulanmaya ba�lanan “Türkiye Finansal Raporlama Standartları” (TFRS), 

firmaların finansal raporlamalarında gerçek ve do�ru bilgilerin sunumuna ve dolayısıyla finansal 

analizin do�rulu�una büyük katkı sa�lamaktadır 

4-Uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu standartların uygulanması ile birlikte bankaların 

ticari firmaların finansal raporlamalarına olan güveni artmı�tır 

5-TFRS’lerin uygulanmaya ba�lamasıyla birlikte birçok finansal tablo kaleminde tarihsel 

maliyet yerine gerçe�e uygun de�er yönteminin kullanılması, firmaların finansal bilgilerinin 

daha gerçekçi ve güncel de�erler üzerinden sunulmasını sa�lamaktadır 

6-Muhasebe standartlarında son dönemlerdeki de�i�ikliklerle birlikte, muhasebenin ihtiyatlılık 

düzeyinde önemli esneklikler görülmekte ve bu esneklikler finansal tablolardaki manipülatif 

uygulamaların önünü açmaktadır 

7-Firmalar yeni finansal raporlama standartları ile birlikte finansal raporlamaya yönelik 

politikalarını daha etkin uygulamaya ba�lamı�tır 
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Dördüncü grup; mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı risk (ÖR) algılarının ölçümüne yönelik 

sorular. 

1-Kurumsal firmaların finansal tabloları, kurumsal olmayan küçük firmalara göre daha az 

manipülatif bilgi içerir 

2-Firma ölçe�i küçüldükçe finansal tablolardaki manipülatif i�lemlerin sayısı artmaktadır 

3-Firmalar; grup firmaları, i�tirakleri ve ba�lı ortaklıkları arasındaki transfer fiyatlama 

politikalarını manipülasyon aracı olarak kullanabilmektedir 

Ayrıca çalı�anların en fazla kar�ıla�tıkları manipülasyon tekniklerini belirlemeye 

yönelik 6 adet soru sorularak, kar�ıla�ılan manipülasyon tekni�iklerinden en fazla 

uygulanan bir tanesinin seçilmesi istenmi�tir. Anket formunda bu soruların 

sorulmasındaki amaç, en fazla kar�ıla�ılan tekniklerin ayrıntılı incelenerek, bu 

tekniklerin tespiti ve düzeltme i�lemleri için daha belirleyici önlemler alınabilmesine 

yönelik çözüm önerileri üretebilmektir1.  

4.3. Uygulama 

Ara�tırmanın varsayımları, hipotezleri belirtilerek, anketin istitistiksel analizleri 

sonucunda hipotezlerin geçerlilili�i ara�tırılacaktır. 

4.3.1. Ara�tırmanın Varsayımları 

Kredi tahsisinde; finansal analistin özelliklerinin ve firmanın finansal tablolarının 

gerçekli�inin en önemli etken oldu�u varsayımından hareket edilmi�tir. 

Manipülasyonlara kar�ı alınacak önlemlerle birlikte, finansal analizin do�rulu�u 

paralelinde verilecek do�ru kredi kararı, kredi risk olu�umunu tahsis a�amasında 

önleyebilmektedir. Bu do�rultuda kredi analiz ve de�erlendirmesini yapacak olan 

personelin söz konusu risklere kar�ı algıları büyük önem arz etmektedir.  

Banka ticari kredi risk olu�umunda muhasebe bilgileri birinci derecede etkin bilgi 

kayna�ıdır. Çalı�anların kredi sürecinden kaynaklı, finansal bilgi manipülasyonu 

kaynaklı, muhasebe düzenlemeleri kaynaklı ve firma ölçe�inden kaynaklı risk 

algılarının banka kredi risk olu�umunda belirleyici etkisi bulunmaktadır. 

                                                 
1 Muhasebe manipülasyonu tekniklerinin uygulanma yo�unlu�unu ölçmeye ve çözüm önerileri sunmaya 
yönelik 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. sorulara verilen cevapların istatistiksel analizi anket çalı�masının 
ilerleyen kısmında verilmektedir. 
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4.3.2. Ara�tırmanın Hipotezleri 

H0: Çalı�anların kredi de�erlendirme sürecinden kaynaklı risk (SR) algıları 

demografik özelliklere göre farklılık göstermez.   

a-Cinsiyete göre farklılık göstermez. 

b-Görev alınan pozisyona göre farklılık göstermez. 

c-Sektördeki tecrübeye göre farklılık göstermez 

H0: Çalı�anların  finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı risk (MR) algıları 

demografik özelliklere göre farklılık göstermez.   

ç- Cinsiyete göre farklılık göstermez. 

d- Görev alınan pozisyona göre farklılık göstermez.

e- Sektördeki tecrübeye göre farklılık göstermez. 

H0: Çalı�anların muhasebe düzenlemeleri kaynaklı risk (DR) algıları 

demografik özelliklere göre farklılık göstermez.   

f-Cinsiyete göre farklılık göstermez. 

g-Görev alınan pozisyona göre farklılık göstermez. 

h-Sektördeki tecrübeye göre farklılık göstermez. 

H0: Çalı�anların mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı risk (ÖR) algıları 

demografik özelliklere göre farklılık göstermez.   

ı- Cinsiyete göre farklılık göstermez. 

i- Görev alınan pozisyona göre farklılık göstermez.

j- Sektördeki tecrübeye göre farklılık göstermez. 
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4.3.3. Tanımlayıcı Analiz 

Anket katılımcılarının ya�, cinsiyet, tecrübe ve görev alınan pozisyonunun grafik ve 

tablolarla analizleri yapılacak ayrıca katılımcıların il bazında Türkiye’deki katılım 

oranları açıklanacaktır. 

Katılımcıların Ya� Aralı�ına Göre Da�ılımı: Ara�tırmaya katılanların ya� aralıkları 

incelendi�inde en fazla katılımın % 33.5 oranla 26-30 ya� arası çalı�anlarca 

gerçekle�tirildi�i, bu aralı�ı % 20.6 katılım oranıyla 36-40 ya� arasındaki çalı�anların 

takip etti�i görülmektedir.  

�ekil 4.2: Katılımcıların Ya� Aralı�ına Göre Da�ılımı

                  

                    Tablo 4.2. Katılımcıların Ya� Aralı�ına Göre Da�ılımı 

Ya� Aralı�ı    Frekans Oran Geçerli Oran Toplam Oran 

26'dan küçük 17 8,1 8,1 8,1

26-30 70 33,5 33,5 41,6

31-35 38 18,2 18,2 59,8

36-40 43 20,6 20,6 80,4

41-45 27 12,9 12,9 93,3

46-50 8 3,8 3,8 97,1

51-55 6 2,9 2,9 100,0

Toplam 209 100,0 100,0
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Katılımcıların Cinsiyete Göre Da�ılımı:Ara�tırmaya katılanların % 65.6’sını (137 

ki�i) erkek katılımcılar olu�tururken, kadın katılımcılar % 34.4 (72 ki�i) oranında 

katılım sa�lamı�tır. 

�ekil 4.3: Katılımcıların Cinsiyete Göre Da�ılımı

                      

                    Tablo 4.3: Katılımcıların Cinsiyete Göre Da�ılımı 

Cinsiyet Frekans Oran Geçerli Oran Toplam Oran 

Kadın 72 34,4 34,4 34,4

Erkek 137 65,6 65,6 100,0

Total 209 100,0 100,0



136 

Katılımcıların Tecrübeye Göre Da�ılımı: Katılımcıların sektör deneyimlerine göre 

katılım oranları incelendi�inde, 6 yıldan az sektör deneyimi olan çalı�anların katılım 

oranının % 40.2 gibi yüksek bir seviyede oldu�u görülmektedir. Bu oranı % 27.3 

katılım oranıyla sektör deneyimi 11-15 yıl olan çalı�anlar takip etmektedir.   

�ekil 4.4: Katılımcıların Tecrübeye Göre Da�ılımı 

                                  Tablo 4.4: Katılımcıların Tecrübeye Göre Da�ılımı 

Tecrübe Frekans Oran Geçerli Oran Toplam Oran 

6 yıldan az 84 40,2 40,2 40,2

6-10 29 13,9 13,9 54,1

11-15 57 27,3 27,3 81,3

16-20 22 10,5 10,5 91,9

21-25 13 6,2 6,2 98,1

26 yıldan fazla 4 1,9 1,9 100,0

Toplam 209 100,0 100,0
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Katılımcıların Görev Alınan Pozisyona Göre Da�ılımı: Katılımcıların görev aldı�ı 

pozisyona göre katılım oranları inclendi�inde, kredi pazarlama ve tahsis birimlerinde 

çalı�anların % 56.5 oranında katılım gerçekle�tirdi�i, finansal analiz ve istihbarat 

birimlerinde çalı�anların % 27.3 oranında katılım gerçekle�tirdi�i görülmektedir. 

Belirtilen oranlar ara�tırmanın hedef kitlesinden yeterli miktarda katılımın sa�landı�ını 

göstermektedir. 

�ekil 4.5: Katılımcıların Görev Alınan Pozisyona Göre Da�ılımı 

            Tablo 4.5: Katılımcıların Görev Alınan Pozisyona Göre Da�ılımı 

Görev Alınan Pozisyon Frekans Oran Geçerli Oran Toplam Oran 

Finansal analiz ve istihbarat 57 27,3 27,3 27,3

Kredi pazarlama 10 4,8 4,8 32,1

Kredi tahsis 12 5,7 5,7 37,8

Kredi pazarlama ve tahsis 118 56,5 56,5 94,3

Kredi mevzuat 4 1,9 1,9 96,2

Di�er 8 3,8 3,8 100,0

Toplam 209 100,0 100,0
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Katılımcıların �l Bazında Da�ılımı: Ara�tırmanın hedef kitlesi Türkiye’de faaliyet 

gösteren bir bankanın finansal analiz ve kredi tahsis birimlerinde çalı�anlarıdır. �lgili 

bankanın Türkiye’nin tüm illerindeki çalı�anlarından belirli oranda katılım 

hedeflenmi�tir. Anket dönü�leri incelendi�inde; Kocaeli ilinden % 23 katılım oranıyla 

48 çalı�an, �stanbul ilinden % 16,3 katılım oranıyla 34 çalı�an, Ankara ilinden % 13,9 

katılım oranıyla 29 çalı�an, Sakarya ilinden % 10 katılım oranıyla 21 çalı�an, �zmir 

ilinden % 9 katılım oranıyla 19 çalı�an ve muhtelif illerden katılımlarla birlikte toplam 

209 banka çalı�anı ankete katılmı�tır1
.  Katılımcıların il bazındaki da�ılımında Kocaeli 

ilindeki katılım oranının di�er illerden daha yüksek oldu�u görülmekte olup, bunun 

nedeni yazarın tezin geri dönü�ü ile ilgili Kocaeli ilindeki etkinli�inin daha yüksek 

olmasından kaynaklanmaktadır.    

                             Tablo 4.6: Katılımcıların �l Bazında Da�ılımı 

                                                 
1
 Anket katılımcılarının il bazında sayılarını belirten ayrıntılı bilgiler tezin ekler bölümündeki tabloda 

belirtilmi�tir. 
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4.3.4. �statistiksel Analiz 

Ankette güvenilirlik, t-testi ve ANOVA (Varyans) analizi yapılmı�tır. Anket 

sorularının güvenilirli�inin ölçümü amacıyla güvenilirlik analizi, normal da�ılım 

gösteren iki grup arasındaki anlamlı farklılıkları ölçmek amacıyla t-testi ve ikiden çok 

grup arasındaki anlamlı farklılıkları ölçmek amacıyla ANOVA analizi yapılmı�tır. 

Güvenilirlik Analizi: Anket sorularının kalitesini belirlemek amacıyla “Güvenilirlik 

Analizi“ yapılmı�tır. Anketin tümü için yapılan analize göre Alpha = 0,793 

bulunmu�tur. Alpha > 0,6 sa�landı�ında anket sorularının yüksek güvenilirli�e sahip 

oldu�u kabul edilmektedir. 

                                               Tablo 4.7: Güvenilirlik Analizi

Güvenilirlik Katsayısı Analize Konu Madde sayısı 

0,793 29 

Cinsiyete Göre Risk Algısının �ncelenmesi: 

Çalı�anların,  finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı (MR), muhasebe düzenlemeleri 

kaynaklı (DR), kredi sürecinden kaynaklı (SR), mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı 

(ÖR) risk algılarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermedi�i         

t-testi ve ANOVA (varyans) analizleriyle incelenmi�tir. Demografik özellikleri 

belirlemek için sorulan 2 kategorili sorularda t-testi yapılarak farklılık olup olmadı�ı 

analiz edilirken, 6 kategoriye sahip olan sorularda ise ANOVA analizi yapılmı�tır.

Çalı�anların MR, DR, SR ve ÖR kaynaklı risk algıları “cinsiyete” göre farklılık 

gösterir mi?   

Daha önce de belirtildi�i gibi çalı�mada cinsiyet de�i�kenine göre algılardaki 

farklılıkları ölçmek amacıyla t-testi yapılmı�tır. t-testi normal da�ılım gösteren iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadı�ının tespiti amacıyla 

kullanılmaktadır (Altunı�ık ve di�., 2010:181).  
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Tablo 4.8: Cinsiyete Göre Risk Algısı 

N Ort. St.Sp. N Ort. St.Sp. N Ort. St.Sp. N Ort. St.Sp.

Kadın 72 3,193662 0,648587 72 3,835262 0,484733 72 3,469907 0,590639 72 3,87963 0,77177428

Erkek 137 3,219586 0,682552 137 3,738747 0,546265 137 3,402676 0,618087 137 3,861314 0,85045387

kredi sürecinden kaynaklı risk 
(SR) 

finansal bilgi manipülasyonu 
kaynaklı risk (MR)

muhasebe düzenlemeleri 
kaynaklı risk (DR)

 mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı 
risk (ÖR) 

t Df p t Df P t df p t df p

Cinsiyet -0,222 207 0,825 1,261 207 0,209 -6,496 207 0 0,153 207 0,879

* p<0,05

 mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı risk (ÖR) kredi sürecinden kaynaklı risk (SR) finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı risk 
(MR)

muhasebe düzenlemeleri kaynaklı risk (DR)

Demografik özelliklerden cinsiyet için yapılan t-testi analiz sonucunda; cinsiyete göre 

kredi sürecinden kaynaklı (SR), finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı (MR), mü�teri 

firma ölçe�inden kaynaklı (ÖR) risk algıları anlamlı bir farklılık göstermemektedir 

[t(207)=-0,222, t(207)=1.261 ,t(207)=0,153  p>0,05]. Ancak muhasebe düzenlemeleri 

kaynaklı (DR) risk algılarında ise anlamlı bir farklılık görülmektedir.                   

[t(207)=-6,496  p<0,05]  Özetle, kadın ve erkek katılımcılar arasında muhasebe 

düzenlemeleri kaynaklı (DR) risk algılarında farklılıklar görülmekte olup, erkekler 

genelde muhasebe düzenlemeleri kaynaklı (DR) risklerin (bkz:muhasebe düzenlemeleri 

kaynaklı risk algılarının ölçülmesine yönelik sorular) kadın katılımcılara oranla daha az 

oldu�unu dü�ünmektedirler.          

Çalı�anların MR, DR, SR ve ÖR kaynaklı risk algıları “görev alınan pozisyona” 

göre farklılık gösterir mi?   

Ara�tırmada risklerin olu�um nedenlerine dair algılarının görev alınan pozisyona ve 

sektördeki tecrübeye göre farklılık gösterip göstermedi�i ANOVA analiziyle 

incelenmi�tir. ANOVA (Varyans) analizi gözlenen varyansı çe�itli kısımlara ayırma 

yöntemiyle bazı de�i�kenlerin ba�ka bir de�i�ken üzerindeki etkisini incelemeye 

yarayan bir grup modelleme türü ve bu modellerle ili�kili i�lemlere verilen genel 

isimdir (Wikipedia, 2011). 
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Tablo 4.9: Görev Alınan Pozisyona Göre Risk Algısı 

posizyon N Ort. St.Sp. N Ort. St.Sp. N Ort. St.Sp. N Ort. St.Sp.

finansal analiz ve
istihbarat 57 3,166667 0,651806 57 3,703704 0,640124 57 3,405597 0,670119

57 3,719298 0,89706195

kredi pazarlama
10 3,175 0,935785 10 3,666667 0,450575 10 3,242857 0,57558

10 3,466667 0,72350314

kredi tahsis 12 3,458333 0,810677 12 3,898148 0,575322 12 3,511905 0,698417 12 4,027778 0,62697499

kredi pazarlama
ve tahsis 118 3,208333 0,650238 118 3,812735 0,448347 118 3,064165 0,776946 118 4,011299 0,78195727

kredi mevzuat 4 3,4375 0,71807 4 4,138889 0,808265 4 3,464286 0,642857 4 3,75 0,63098982

diger 8 3,15625 0,565962 8 3,416667 0,46291 8 3,125 0,361706 8 3,125 0,73327922

kredi sürecinden kaynaklı risk 
(SR) 

finansal bilgi manipülasyonu 
kaynaklı risk (MR)

muhasebe düzenlemeleri 
kaynaklı risk (DR)

Dörmü�teri firma ölçe�inden 
kaynaklı risk (ÖR) 

   

F Df p F Df P F df p F df p

posizyon
0,48 5 0,791 1,695 5 0,137 0,712 5 0,615 3,131 5 0,01

tecrübe
4,031 5 0,002 4,459 5 0,001 4,01 5 0,002 4,088 5 0,001

* p<0,05

finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı risk 
(MR)

muhasebe düzenlemeleri kaynaklı risk (DR)  mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı risk (ÖR) kredi sürecinden kaynaklı risk (SR) 

                 

Demografik özelliklerden “görev alınan pozisyon” için yapılan ANOVA analizi 

sonuçları incelendi�inde, mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı risk’e dair algıların “görev 

alınan pozisyona” göre anlamlı bir farklılık gösterdi�i görülmektedir.                     

[F=3.131 p < 0,05]  Çalı�ılan birimler de�i�tikçe mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı 

risk algılarında de�i�iklikler görülmü�tür. 

Kredi tahsis biriminde çalı�anların MR, DR, SR ve ÖR kaynaklı risk algılarının, di�er 

birimlerde çalı�anlardan daha yüksek oldu�u görülmektedir. Kredi tahsis birimlerinde 

çalı�an personelin, kredi sürecinden kaynaklı, finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı, 

muhasebe düzenlemeleri kaynaklı ve firma ölçe�inden kaynaklı risk algılarının daha 

yüksek olması, kredi riskine daha duyarlı olduklarını göstermektedir. Bu duyarlılı�ın 

nedenleri olarak tahsis edilen kredilerdeki sorunlardan dolayı personelin mali 

yükümlülükle kar�ıla�ması, sorunlu krediler nedeniyle personelin kariyer yolunun 

kapanabilmesi ve olumsuz kredilerin portföydeki di�er firmaları da olumsuz olarak 

etkileyerek portföy kârlılı�ının azalması paralelinde portföy gelirlerinde azalma 

ya�anması gibi nedenler sayılabilir.  
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Çalı�anların MR, DR, SR ve ÖR kaynaklı risk algıları “sektördeki tecrübeye” 

göre farklılık gösterir mi?   

Tablo 4.10: Sektördeki Tecrübeye Göre Risk Algısı 

tecrübe N Ort. St.Sp. N Ort. St.Sp. N Ort. St.Sp. N Ort. St.Sp.

6 yıldan az 84 2,939759 0,639872 84 3,662698 0,510909 84 3,243197 0,655432 84 3,587302 0,93799617

6-10 29 3,387931 0,409629 29 3,961686 0,46222 29 3,726601 0,402787 29 4,126437 0,566343

11-15 57 2,969298 0,733555 57 3,689571 0,516673 57 3,432331 0,552364 57 4,046784 0,66797074

16-20 22 3,412879 0,570712 22 4,151515 0,417919 22 3,668831 0,613084 22 4,181818 0,81472736

21-25 13 2,942308 0,751068 13 3,729701 0,672396 13 3,428571 0,583212 13 3,871795 0,56990028

26 yıldan fazla 4 3,375 0,433013 4 3,916667 0,319142 4 3,642857 0,297381 4 3,583333 0,9953596

kredi sürecinden kaynaklı risk 
(SR) 

finansal bilgi manipülasyonu 
kaynaklı risk (MR)

muhasebe düzenlemeleri 
kaynaklı risk (DR)

 mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı 
risk (ÖR) 

F Df p F Df P F df p F df p

posizyon
0,48 5 0,791 1,695 5 0,137 0,712 5 0,615 3,131 5 0,01

tecrübe
4,031 5 0,002 4,459 5 0,001 4,01 5 0,002 4,088 5 0,001

* p<0,05

finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı risk 
(MR)

muhasebe düzenlemeleri kaynaklı risk (DR)  mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı risk (ÖR) kredi sürecinden kaynaklı risk (SR) 

Demografik özelliklerden tecrübe için yapılan ANOVA analizi sonuçları 

incelendi�inde, tüm risk kaynaklarındaki algıların “tecrübeye”  göre anlamlı bir 

farklılık gösterdi�i görülmektedir. [F=4,031 F=4,459 F=4,001 F=4,088 p < 0,05]  

Tecrübeye göre bütün risk kaynaklarındaki algılarda farklılıklar görülmektedir. 

Özellikle 16-20 yıl arası çalı�anlar ba�ta olmak üzere, 6-10 yıl sektör deneyimi olan 

çalı�anların risk algıları, di�er sektör tecrübesine sahip olan katılımcılardan daha 

yüksektir.  

Özetle sektör deneyimi 16-20 ve 6-10 yıl olan çalı�anların kredi sürecinden kaynaklı, 

finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı, muhasebe düzenlemeleri kaynaklı ve firma 

ölçe�inden kaynaklı risk algılarının daha yüksek olması, belirtilen risklerle daha fazla 

kar�ıla�ıldı�ını ve bu risklere kar�ı farkındalı�ın daha yüksek oldu�unu 

göstermektedir.  
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Muhasebe Manipülasyonlarının Tespitindeki Hipotezler ve Analizleri: 

H0: Kredi analizinde firmaların finansal bilgileri birinci derecede etkin bilgi kayna�ı 

de�ildir  

a- Cinsiyete göre etkin bilgi kayna�ı de�ildir. 

             Tablo 4.11: Cinsiyete Göre Finansal Bilgi Etkinli�i Algısı 

Soru Katılım Ölçüsü Cinsiyet 
Toplam 

Kadın Erkek 

Ticari kredi analizinde 

firmaların finansal bilgileri 

birinci derecede etkin bilgi 

kayna�ıdır.  

Kesinlikle Katılmıyorum 10 16 26

Katılmıyorum 3 3 6

Kararsızım 12 12 24

Katılıyorum 20 57 77

Kesinlikle Katılıyorum 27 49 76

                                                                           Toplam 72 137 209

P=0,208>0,05 Ho kabul. Kredi analizinde cinsiyete göre firmaların finansal bilgileri 

birinci derecede etkin bilgi kayna�ı de�ildir. Erkek ve Kadınların bu kalemdeki risk 

algılarında bir farklıla�ma yoktur. 

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 5,886a 4 ,208

Olasılık Oranı 5,839 4 ,212

Do�rusal Olarak Çakı�ma ,785 1 ,376

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,07. 
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  b- Görev alınan pozisyona göre etkin bilgi kayna�ı de�ildir. 

             Tablo 4.12: Görev Alınan Pozisyona Göre Finansal Bilgi Etkinli�i Algısı 

Soru Katılım 
Ölçüsü

Pozisyon 

Toplam
Finansal 

analiz ve 

istihbarat

Kredi 

pazarlama 

Kredi 

tahsis 

Kredi 

pazarlama 

ve tahsis 

Kredi 

mevzuat 

Di�er 

Ticari kredi 

analizinde 

firmaların 

finansal 

bilgileri birinci 

derecede 

etkin bilgi 

kayna�ıdır.  

Kesinlikle 

Katılmıyorum

7 2 2 14 0 1 26

Katılmıyorum 4 0 0 2 0 0 6

Kararsızım 8 1 0 15 0 0 24

Katılıyorum 23 3 2 43 1 5 77

Kesinlikle 

Katılıyorum 

15 4 8 44 3 2 76

                  Toplam 57 10 12 118 4 8 209

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 19,207a 20 ,508

Olasılık Oranı 21,757 20 ,354

Do�rusal Olarak Çakı�ma 1,913 1 ,167

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 22 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,11. 

P=0,508>0,05 Ho kabul. Kredi analizinde pozisyona  göre firmaların finansal bilgileri 

birinci derecede etkin bilgi kayna�ı de�ildir. Çalı�ılan birimler de�i�se bile bu kalemde 

farklılıklar yoktur. 
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c- Sektördeki tecrübeye göre etkin bilgi kayna�ı de�ildir. 

                          Tablo 4.13: Tecrübeye Göre Finansal Bilgi Etkinli�i Algısı 

Soru Katılım Ölçüsü

Tecrube 

Toplam
6 

yıldan 

az 

6-10 11-15 16-20 21-25 26 yıldan 

fazla 

Ticari kredi analizinde 

firmaların finansal 

bilgileri birinci derecede 

etkin bilgi kayna�ıdır.  

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

16 0 7 1 2 0 26

Katılmıyorum 3 0 0 2 1 0 6

Kararsızım 11 5 6 2 0 0 24

Katılıyorum 26 15 28 3 4 1 77

Kesinlikle Katılıyorum 28 9 16 14 6 3 76

                              Toplam 84 29 57 22 13 4 209

P=0,023<0,05 Ho red. Kredi analizinde tecrübeye göre firmaların finansal bilgileri 

birinci derecede etkin bilgi kayna�ıdır. �� hayatındaki tecrübe bu kalemde farklılıklar 

yaratmı�tır.11-15 yıl arasında çalı�anların “katılıyorum” deme oranları yüksektir. 

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 34,494a 20 ,023

Olasılık Oranı 41,071 20 ,004

Do�rusal Olarak Çakı�ma 4,668 1 ,031

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 18 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,11. 
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H0: Manipüle edilen finansal bilgiler bankaların kredi riskini arttırmaz. 

a- Cinsiyete göre arttırmaz. 

    Tablo 4.14: Cinsiyete Göre Manipülatif Finansal Bilginin Risk Etkisi Algısı 

Soru Katılım Ölçüsü Cinsiyet 
Toplam 

Kadın Erkek 

Ticari kredi de�erlendirme sürecinde 

kar�ıla�ılan finansal bilgi 

manipülasyonları bankaların kredi 

riskini artırmaktadır. 

Kesinlikle Katılmıyorum 2 6 8

Katılmıyorum 1 8 9

Kararsızım 7 19 26

Katılıyorum 48 72 120

Kesinlikle Katılıyorum 13 32 45

                                                                                         Toplam 71 137 208

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 5,407a 4 ,248

Olasılık Oranı 5,848 4 ,211

Do�rusal Olarak Çakı�ma ,859 1 ,354

Geçerli De�er Sayısı 208

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,73. 

P=0,248>0,05 Ho kabul. Manipüle edilen finansal bilgiler  cinsiyete göre bankaların 

kredi riskini arttırmaz. Erkek ve Kadınların bu kalemdeki risk algılarında bir 

farklıla�ma yoktur. 
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b- Görev alınan pozisyona göre arttırmaz. 

        Tablo 4.15: Pozisyona Göre Manipülatif Finansal Bilginin Risk Etkisi Algısı 

Soru Katılım Ölçüsü

Pozisyon 

Toplam
Finansal 

analiz ve 

istihbarat 

Kredi 

pazarlama

Kredi 

tahsis 

Kredi 

pazarlama 

ve tahsis 

Kredi 

mevzuat

Di�er

Ticari kredi 

de�erlendirme 

sürecinde 

kar�ıla�ılan 

finansal bilgi 

manipülasyonlar

ı bankaların 

kredi riskini 

artırmaktadır. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

3 0 0 2 0 3 8

Katılmıyorum 7 0 1 1 0 0 9

Kararsızım 7 5 3 6 2 3 26

Katılıyorum 34 4 8 71 2 1 120

Kesinlikle 

Katılıyorum 

6 1 0 37 0 1 45

                   Toplam 57 10 12 117 4 8 208

P=0,00<0,05 Ho red. Manipüle edilen finansal bilgiler  pozisyona göre bankaların 

kredi riskini arttırır. Çalı�ılan birimler de�i�tikçe bu kalemde risk algılarını 

de�i�tirmi�tir. Kredi pazarlama ve tahsis birimindekilerin “katılıyorum” deme 

yüzdeleri genel anlamda yüksektir. 

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 82,420a 20 ,000

Olasılık Oranı 66,198 20 ,000

Do�rusal Olarak Çakı�ma 4,430 1 ,035

Geçerli De�er Sayısı 208

a. 21 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,15. 
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c- Sektördeki tecrübeye göre arttırmaz. 

         Tablo 4.16: Tecrübeye Göre Manipülatif Finansal Bilginin Risk Etkisi Algısı 

Soru Katılım Ölçüsü

Tecrube 

Toplam
6 

yıldan 

az 

6-10 11-15 16-20 21-25 26 yıldan 

fazla 

Ticari kredi 

de�erlendirme 

sürecinde kar�ıla�ılan 

finansal bilgi 

manipülasyonları 

bankaların kredi riskini 

artırmaktadır. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

3 0 4 1 0 0 8

Katılmıyorum 7 0 1 0 1 0 9

Kararsızım 8 6 6 4 1 1 26

Katılıyorum 58 11 33 8 8 2 120

Kesinlikle 

Katılıyorum 

8 12 13 8 3 1 45

                 Toplam 84 29 57 21 13 4 208

P=0,036<0,05 Ho red. Manipüle edilen finansal bilgiler  tecrübeye göre bankaların 

kredi riskini arttırır. �� hayatındaki tecrübe bu kalemde farklılıklar yaratmı�tır.Genel 

anlamda “kesinlikle katılıyorum” �ıkkı 11-15 yıl çalı�anlar arasında yüksek oranda 

i�aretlenmi�tir. 

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 32,710a 20 ,036

Olasılık Oranı 35,937 20 ,016

Do�rusal Olarak Çakı�ma 2,032 1 ,154

Geçerli De�er Sayısı 208

a. 20 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,15. 
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H0: Firmaların kurumsalla�ması finansal bilgi manipülasyonunu azaltmaz. 

a- Cinsiyete göre azaltmaz. 

   Tablo 4.17: Cinsiyete Göre Kurumsalla�manın Manipülasyonlara Etki Algısı 

Soru Katılım Ölçüsü
Cinsiyet 

Toplam 
Kadın Erkek 

Kurumsal firmaların finansal tabloları, 

kurumsal olmayan küçük firmalara 

göre daha az manipülatif bilgi içerir. 

Kesinlikle Katılmıyorum 3 18 21

Katılmıyorum 1 4 5

Kararsızım 9 17 26

Katılıyorum 37 65 102

Kesinlikle Katılıyorum 22 33 55

                                                                                    Toplam 72 137 209

P=0,273>0,05 Ho kabul. Firmaların kurumsalla�ması cinsiyete göre finansal bilgi 

manipülasyonunu azaltmaz. Erkek ve Kadınların bu kalemdeki risk algılarında bir 

farklıla�ma yoktur. 

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 5,144a 4 ,273

Olasılık Oranı 5,763 4 ,218

Do�rusal Olarak Çakı�ma 4,622 1 ,032

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,72. 
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b- Görev alınan pozisyona göre azaltmaz. 

     Tablo 4.18: Pozisyona Göre Kurumsalla�manın Manipülasyonlara Etki Algısı 

Soru Katılım 
Ölçüsü

Pozisyon 

Toplam
Finansal 

analiz ve 

istihbarat 

Kredi 

pazarlama

Kredi 

tahsis 

Kredi 

pazarlama 

ve tahsis 

Kredi 

mevzuat
Di�er

Kurumsal 

firmaların 

finansal tabloları, 

kurumsal 

olmayan küçük 

firmalara göre 

daha az 

manipülatif bilgi 

içerir. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

12 2 1 2 0 4 21

Katılmıyorum 1 0 1 2 0 1 5

Kararsızım 4 2 1 14 2 3 26

Katılıyorum 22 4 7 67 2 0 102

Kesinlikle 

Katılıyorum 

18 2 2 33 0 0 55

                Toplam 57 10 12 118 4 8 209

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 57,128a 20 ,000

Olasılık Oranı 55,644 20 ,000

Do�rusal Olarak Çakı�ma ,305 1 ,581

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 21 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,10. 

P=0,00<0,05 Ho red. Firmaların kurumsalla�ması pozisyona göre finansal bilgi 

manipülasyonunu azaltır. Çalı�ılan birimler de�i�tikçe bu kalemde risk algılarını 

de�i�tirmi�tir. Kredi pazarlama ve tahsis birimindekilerin “katılıyorum” ve “kesinlikle 

katılıyorum “ yüzdeleri genel anlamda yüksektir. 
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c- Sektördeki tecrübeye göre azaltmaz 

Tablo 4.19: Tecrübeye Göre Kurumsalla�manın Manipülasyonlara Etki Algısı 

Soru Katılım Ölçüsü

Tecrube 

Toplam
6 yıldan az 6-10 11-15 16-20 21-25 

26 

yıldan 

fazla 

Kurumsal 

firmaların finansal 

tabloları, kurumsal 

olmayan küçük 

firmalara göre 

daha az 

manipülatif bilgi 

içerir. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

15 1 4 0 0 1 21

Katılmıyorum 4 0 1 0 0 0 5

Kararsızım 9 5 4 5 2 1 26

Katılıyorum 44 9 31 8 9 1 102

Kesinlikle 

Katılıyorum 

12 14 17 9 2 1 55

                                               Toplam 84 29 57 22 13 4 209

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 36,841a 20 ,012

Olasılık Oranı 40,530 20 ,004

Do�rusal Olarak Çakı�ma 6,961 1 ,008

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 17 cells (56,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,10. 

P=0,012<0,05 Ho red. Firmaların kurumsalla�ması tecrübeye göre finansal bilgi 

manipülasyonunu azaltır. �� hayatındaki tecrübe bu kalemde farklılıklar yaratmı�tır. 

Genel anlamda “kesinlikle katılıyorum” �ıkkı 11-15 yıl çalı�anlar arasında yüksek 

oranda i�aretlenmi�tir. 
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H0:  Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), firmaların gerçek ve do�ru 

finansal bilgi sunumunu arttırmaz. 

a- Cinsiyete göre arttırmaz. 

           Tablo 4.20: Cinsiyete Göre TFRS’nın Finansal Bilgi Sunumu Algısı 

Soru Katılım Ölçüsü Cinsiyet 
Toplam 

Kadın Erkek 

2005 yılından itibaren SPK’ya tabi 

firmalar, bankalar ve finans kurumları 

tarafından Türkiye’de uygulanmaya 

ba�lanan “Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları” (TFRS), 

firmaların finansal raporlamalarında 

gerçek ve do�ru bilgilerin sunumuna 

ve dolayısıyla finansal analizin 

do�rulu�una büyük katkı 

sa�lamaktadır. 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 6 7

Katılmıyorum 5 25 30

Kararsızım 12 35 47

Katılıyorum 43 55 98

Kesinlikle Katılıyorum 11 16 27

                                                                                       Toplam 72 137 209

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 11,447a 4 ,022

Olasılık Oranı 12,122 4 ,016

Do�rusal Olarak Çakı�ma 9,153 1 ,002

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,41. 

P=0,022<0,05 Ho red. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS),cinsiyetlere 

göre firmaların gerçek ve do�ru finansal bilgi sunumunu arttırır. Erkek ve kadın

katılımcıların bu kalemdeki risk algılarında bir farklıla�ma vardır. Erkekler 

“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” �ıkkını daha çok i�aretlemi�lerdir. 
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b- Görev alınan pozisyona göre arttırmaz. 

                  Tablo 4.21: Pozisyona Göre TFRS’nın Finansal Bilgi Sunumu Algısı 

Soru Katılım 
Ölçüsü

Pozisyon 

Toplam
Finansal 

analiz ve 

istihbarat 

Kredi 

pazarlama

Kredi 

tahsis 

Kredi 

pazarlama 

ve tahsis 

Kredi 

mevzuat

Di�er

2005 yılından itibaren 

SPK’ya tabi firmalar, 

bankalar ve finans 

kurumları tarafından 

Türkiye’de uygulanmaya 

ba�lanan “Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları” 

(TFRS), firmaların finansal 

raporlamalarında gerçek ve 

do�ru bilgilerin sunumuna 

ve dolayısıyla finansal 

analizin do�rulu�una büyük 

katkı sa�lamaktadır. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

5 0 0 1 0 1 7

Katılmıyorum 9 3 3 10 1 4 30

Kararsızım 7 3 2 31 2 2 47

Katılıyorum 32 3 4 58 0 1 98

Kesinlikle 

Katılıyorum 

4 1 3 18 1 0 27

                                                   Toplam 57 10 12 118 4 8 209

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 39,330a 20 ,006

Olasılık Oranı 39,663 20 ,006

Do�rusal Olarak Çakı�ma ,303 1 ,582

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 21 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,13. 

P=0,006<0,05 Ho red. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS),pozisyonlara 

göre firmaların gerçek ve do�ru finansal bilgi sunumunu arttırır. Çalı�ılan birimler 

de�i�tikçe bu kalemde risk algılarını de�i�tirmi�tir. Kredi pazarlama ve tahsis 

birimindekilerin “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum “ deme yüzdeleri genel 

anlamda yüksektir. 
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c- Sektördeki tecrübeye göre arttırmaz 

              Tablo 4.22: Tecrübeye Göre TFRS’nın Finansal Bilgi Sunumu Algısı 

Soru Katılım 
Ölçüsü

Tecrube 

Toplam6 yıldan 

az 
6-10 11-15 16-20 21-25 

26 

yıldan 

fazla 

2005 yılından itibaren SPK’ya 

tabi firmalar, bankalar ve 

finans kurumları tarafından 

Türkiye’de uygulanmaya 

ba�lanan “Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları” 

(TFRS), firmaların finansal 

raporlamalarında gerçek ve 

do�ru bilgilerin sunumuna ve 

dolayısıyla finansal analizin 

do�rulu�una büyük katkı 

sa�lamaktadır. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

4 0 2 0 1 0 7

Katılmıyorum 21 2 6 1 0 0 30

Kararsızım 12 8 13 10 3 1 47

Katılıyorum 43 9 28 8 8 2 98

Kesinlikle 

Katılıyorum 

4 10 8 3 1 1 27

                                                           Toplam 84 29 57 22 13 4 209

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 41,981a 20 ,003

Olasılık Oranı 43,049 20 ,002

Do�rusal Olarak Çakı�ma 4,316 1 ,038

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 18 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,13. 

 P=0,003<0,05 Ho red. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS),tecrübeye 

göre firmaların gerçek ve do�ru finansal bilgi sunumunu arttırır. �� hayatındaki tecrübe 

bu kalemde farklılıklar yaratmı�tır. Genel anlamda “kesinlikle katılıyorum” �ıkkı 6-10 

yıl ve 11-15 yıl çalı�anlar arasında yüksek oranda i�aretlenmi�tir. 
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H0: Ticari kredi mü�terileri tarafından bankalara sunulan finansal tablolarda yapılan  

düzeltme i�lemleri bankaların kredi riskini azaltmaz. 

   a- Cinsiyete göre azaltmaz. 

        Tablo 4.23: Cinsiyete Göre Finansal Bilgi Düzeltme ��lemleri Etki Algısı 

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 7,589a 4 ,108

Olasılık Oranı 9,520 4 ,049

Do�rusal Olarak Çakı�ma 5,258 1 ,022

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,69. 

P=0,108>0,05 Ho kabul. Ticari kredi mü�terileri tarafından bankalara sunulan 

finansal tablolarda yapılan  düzeltme i�lemleri cinsiyete göre bankaların kredi riskini 

azaltmaz. Erkek ve Kadınların bu kalemdeki risk algılarında bir farklıla�ma yoktur. 

Soru Katılım Ölçüsü Cinsiyet 
Toplam 

Kadın Erkek 

Firmaların bankalara sundu�u 

finansal tablolar seti (bilanço, gelir 

tablosu, nakit akım tablosu, 

dipnotlar, özkaynak de�i�im 

tablosu, mizan vd.) güvenilir mali 

bilgileri içerdi�inden, herhangi bir 

düzeltme i�lemi yapılmasına 

gerek duyulmaksızın ticari kredi 

analizinde kullanılabilir. 

Kesinlikle Katılmıyorum 64 104 168

Katılmıyorum 6 17 23

Kararsızım 1 13 14

Katılıyorum 1 1 2

Kesinlikle Katılıyorum 0 2 2

                                                                                   Toplam 72 137 209
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b- Görev alınan pozisyona göre azaltmaz. 

           Tablo 4.24: Pozisyona Göre Finansal Bilgi Düzeltme ��lemleri Etki Algısı 

Soru Katılım 
Ölçüsü

Pozisyon 

Toplam
Finansal 

analiz ve 

istihbarat

Kredi 

pazarlama

Kredi 

tahsis 

Kredi 

pazarlama 

ve tahsis 

Kredi 

mevzuat

Di�er

Firmaların bankalara 

sundu�u finansal 

tablolar seti (bilanço, 

gelir tablosu, nakit akım 

tablosu, dipnotlar, 

özkaynak de�i�im 

tablosu, mizan vd.) 

güvenilir mali bilgileri 

içerdi�inden, herhangi 

bir düzeltme i�lemi 

yapılmasına gerek 

duyulmaksızın ticari 

kredi analizinde 

kullanılabilir. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum

47 7 10 97 4 3 168

Katılmıyorum 6 0 0 14 0 3 23

Kararsızım 3 2 2 5 0 2 14

Katılıyorum 1 0 0 1 0 0 2

Kesinlikle 

Katılıyorum 

0 1 0 1 0 0 2

Toplam 57 10 12 118 4 8 209

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 30,290a 20 ,065

Olasılık Oranı 24,306 20 ,229

Do�rusal Olarak Çakı�ma ,152 1 ,697

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 22 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,04. 

P=0,065>0,05 Ho kabul. Ticari kredi mü�terileri tarafından bankalara sunulan 

finansal tablolarda yapılan düzeltme i�lemleri pozisyona göre bankaların kredi riskini 

azaltmaz. Katılımcıların çalı�tı�ı pozisyonlara göre düzeltme i�lemlerindeki risk 

algılarında farklılık bulunmamaktadır. 
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c- Sektördeki tecrübeye göre azaltmaz. 

      Tablo 4.25: Tecrübeye Göre Finansal Bilgi Düzeltme ��lemleri Etki Algısı 

Soru Katılım 
Ölçüsü

Tecrube 

Toplam6 yıldan 

az 
6-10 11-15 16-20 21-25 

26 

yıldan 

fazla 

Firmaların bankalara 

sundu�u finansal tablolar 

seti (bilanço, gelir tablosu, 

nakit akım tablosu, 

dipnotlar, özkaynak 

de�i�im tablosu, mizan 

vd.) güvenilir mali bilgileri 

içerdi�inden, herhangi bir 

düzeltme i�lemi 

yapılmasına gerek 

duyulmaksızın ticari kredi 

analizinde kullanılabilir. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

65 25 47 17 11 3 168

Katılmıyorum 9 3 6 4 1 0 23

Kararsızım 9 1 2 0 1 1 14

Katılıyorum 1 0 1 0 0 0 2

Kesinlikle 

Katılıyorum 

0 0 1 1 0 0 2

                                                  Toplam 84 29 57 22 13 4 209

P=0,807>0,05 Ho kabul. Ticari kredi mü�terileri tarafından bankalara sunulan 

finansal tablolarda yapılan  düzeltme i�lemleri tecrübeye göre bankaların kredi riskini 

azaltmaz. �� hayatındaki tecrübe bu kalemde farklılıklar yaratmamı�tır. 

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 14,445a 20 ,807

Olasılık Oranı 15,658 20 ,738

Do�rusal Olarak Çakı�ma ,028 1 ,866

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 22 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,04. 
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H0: Uluslararası finansal raporlama standartlarıyla uyumlu standartların uygulanması 

ile birlikte bankaların ticari firmalarının finansal raporlamalarına olan güveni 

azalmaktadır. 

a- Cinsiyete göre azalmaktadır. 

  Tablo 4.26: Cinsiyete Göre UFRS’nın Güvenilir Finansal Bilgiye Etki Algısı 

Soru Katılım Ölçüsü Cinsiyet 
Toplam 

Kadın Erkek 

Uluslararası muhasebe 

standartlarıyla uyumlu standartların 

uygulanması ile birlikte bankaların 

ticari firmaların finansal 

raporlamalarına olan güveni 

artmı�tır. 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 10 14

Katılmıyorum 3 18 21

Kararsızım 15 5 20

Katılıyorum 25 57 82

Kesinlikle Katılıyorum 25 47 72

                                                                                         Toplam 72 137 209

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 19,131a 4 ,001

Olasılık Oranı 18,879 4 ,001

Do�rusal Olarak Çakı�ma ,136 1 ,713

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,82. 

P=0,001<0,001 Ho red. Cinsiyete göre Uluslararası finansal raporlama standartlarıyla 

uyumlu standartların uygulanması ile birlikte bankaların ticari firmalarının finansal 

raporlamalarına olan güveni artmaktadır. Erkek ve kadın katılımcıların bu kalemdeki 

risk algılarında bir farklıla�ma vardır. Erkekler “katılıyorum” ve “kesinlikle 

katılıyorum” seçene�ini daha çok i�aretlemi�lerdir. 
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b- Görev alınan pozisyona göre azalmaktadır.

      Tablo 4.27: Pozisyona Göre UFRS’nın Güvenilir Finansal Bilgiye Etki Algısı 

Soru Katılım 
Ölçüsü

Pozisyon 

Toplam
Finansal 

analiz ve 

istihbarat

Kredi 

pazarlama

Kredi 

tahsis 

Kredi 

pazarlama 

ve tahsis

Kredi 

mevzuat

Di�er 

Uluslararası muhasebe 

standartlarıyla uyumlu 

standartların 

uygulanması ile birlikte 

bankaların ticari 

firmaların finansal 

raporlamalarına olan 

güveni artmı�tır. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

2 2 0 10 0 0 14

Katılmıyorum 6 4 2 7 1 1 21

Kararsızım 5 0 0 15 0 0 20

Katılıyorum 24 2 2 48 0 6 82

Kesinlikle 

Katılıyorum 

20 2 8 38 3 1 72

                                              Toplam 57 10 12 118 4 8 209

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 36,861a 20 ,012

Olasılık Oranı 37,810 20 ,009

Do�rusal Olarak Çakı�ma ,000 1 ,999

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 21 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,27. 

P=0,012<0,05 Ho red. Pozisyona göre Uluslararası finansal raporlama standartlarıyla 

uyumlu standartların uygulanması ile birlikte bankaların ticari firmalarının finansal 

raporlamalarına olan güveni artmaktadır. Çalı�ılan birimler de�i�tikçe bu kalemdeki 

risk algıları de�i�mi�tir. Kredi pazarlama ve tahsis birimindekilerin “katılıyorum” ve 

“kesinlikle katılıyorum “ yüzdeleri genel anlamda yüksektir. 
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c- Sektördeki tecrübeye göre azalmaktadır. 

   Tablo 4.28: Tecrübeye Göre UFRS’nın Güvenilir Finansal Bilgiye Etki Algısı 

Soru Katılım Ölçüsü

Tecrube 

Toplam
6 

yıldan 

az 

6-10 11-15 16-20 21-25
26 yıldan 

fazla 

Uluslararası muhasebe 

standartlarıyla uyumlu 

standartların 

uygulanması ile birlikte 

bankaların ticari 

firmaların finansal 

raporlamalarına olan 

güveni artmı�tır. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

8 0 5 0 1 0 14

Katılmıyorum 11 0 6 2 2 0 21

Kararsızım 8 5 5 2 0 0 20

Katılıyorum 31 11 25 7 6 2 82

Kesinlikle 

Katılıyorum 

26 13 16 11 4 2 72

                      Toplam   84 29 57 22 13 4 209

Ki-Kare Testi

De�er 
Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

(�ki Yönlü) 

Pearson Ki-Kare 17,797a 20 ,601

Olasılık Oranı 25,556 20 ,181

Do�rusal Olarak Çakı�ma 1,864 1 ,172

Geçerli De�er Sayısı 209

a. 16 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,27. 

P=0,601>0,05 Ho kabul. Tecrübeye göre Uluslararası finansal raporlama 

standartlarıyla uyumlu standartların uygulanması ile birlikte bankaların ticari 

firmalarının finansal raporlamalarına olan güveni azalmaktadır. �� hayatındaki tecrübe 

bu kalemde farklılıklar yaratmamı�tır. 
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Tablo 4.29: Hipotez Sonuçları Özet Tablosu 

H0:Kredi analizinde firmaların finansal bilgileri birinci derecede etkin bilgi kayna�ı de�ildir. 

Cinsiyete göre etkin bilgi 
kayna�ı de�ildir. 

P=0,208>0,05 Ho kabul. Kredi analizinde cinsiyete göre firmaların 
finansal bilgileri birinci derecede etkin bilgi 
kayna�ı de�ildir. Erkek ve Kadınların bu 
kalemdeki risk algılarında bir farklıla�ma 
yoktur.

Görev alınan pozisyona göre 
etkin bilgi kayna�ı de�ildir. 

P=0,508>0,05 Ho kabul. 
Kredi analizinde pozisyona  göre firmaların 
finansal bilgileri birinci derecede etkin bilgi 
kayna�ı de�ildir. Çalı�ılan birimler de�i�se 
bile bu kalemde farklılıklar yoktur. 

Sektördeki tecrübeye göre 
etkin bilgi kayna�ı de�ildir. 

P=0,023<0,05 Ho red. Kredi analizinde tecrübeye göre firmaların 
finansal bilgileri birinci derecede etkin bilgi 
kayna�ıdır. �� hayatındaki tecrübe bu 
kalemde farklılıklar yaratmı�tır. 11-15 yıl 
arasında çalı�anların “katılıyorum” ve 
“kesinlikle katılıyorum” seçim oranı 
di�erlerine göre yüksektir. 

H0: Manipüle edilen finansal bilgiler bankaların kredi riskini arttırmaz. 

Cinsiyete göre arttırmaz. P=0,248>0,05 Ho kabul. Manipüle edilen finansal bilgiler  cinsiyete 
göre bankaların kredi riskini arttırmaz.
Erkek ve Kadınların bu kalemdeki risk 
algılarında bir farklıla�ma yoktur. 

Görev alınan pozisyona göre 
arttırmaz. 

P=0,00<0,05 Ho red. Manipüle edilen finansal bilgiler  pozisyona 
göre bankaların kredi riskini arttırır. 
Çalı�ılan birimler de�i�tikçe bu kalemde 
risk algılarını de�i�tirmi�tir. Kredi 
pazarlama ve tahsis birimindekilerin 
“katılıyorum” deme yüzdeleri genel 
anlamda yüksektir. 

Sektördeki tecrübeye göre 
arttırmaz. 

P=0,036<0,05 Ho red. Manipüle edilen finansal bilgiler  tecrübeye 
göre bankaların kredi riskini arttırır. ��
hayatındaki tecrübe bu kalemde farklılıklar 
yaratmı�tır. Genel anlamda “kesinlikle 
katılıyorum” �ıkkı 11-15 yıl çalı�anlar 
arasında yüksek oranda i�aretlenmi�tir. 
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H0: Firmaların kurumsalla�ması finansal bilgi manipülasyonunu azaltmaz. 

Cinsiyete göre azaltmaz. P=0,273>0,05 Ho kabul. Firmaların kurumsalla�ması cinsiyete göre 
finansal bilgi manipülasyonunu azaltmaz.
Erkek ve Kadınların bu kalemdeki risk 
algılarında bir farklıla�ma yoktur. 

Görev alınan pozisyona göre 
azaltmaz. 

P=0,00<0,05 Ho red. Firmaların kurumsalla�ması pozisyona göre 
finansal bilgi manipülasyonunu azaltır.
Çalı�ılan birimler de�i�tikçe bu kalemde 
risk algılarını de�i�tirmi�tir. Kredi 
pazarlama ve tahsis birimindekilerin 
“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum “ 
deme yüzdeleri genel anlamda yüksektir. 

Sektördeki tecrübeye göre 
azaltmaz 

P=0,012<0,05 Ho red. Firmaların kurumsalla�ması tecrübeye göre 
finansal bilgi manipülasyonunu azaltır. ��
hayatındaki tecrübe bu kalemde farklılıklar 
yaratmı�tır. Genel anlamda “kesinlikle 
katılıyorum” �ıkkı 11-15 yıl çalı�anlar 
arasında yüksek oranda i�aretlenmi�tir. 

H0:  Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), firmaların gerçek ve do�ru finansal bilgi 
sunumunu arttırmaz. 

Cinsiyete göre arttırmaz. P=0,022<0,05 Ho red. Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(TFRS), cinsiyetlere göre firmaların gerçek 
ve do�ru finansal bilgi sunumunu arttırır. 
Erkek ve kadın katılımcıların bu kalemdeki 
risk algılarında bir farklıla�ma vardır. 
Erkekler “katılıyorum” ve “kesinlikle 
katılıyorum” �ıkkını daha çok 
i�aretlemi�lerdir.

Görev alınan pozisyona göre 
arttırmaz. 

P=0,006<0,05 Ho red. Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(TFRS),pozisyonlara göre firmaların gerçek 
ve do�ru finansal bilgi sunumunu arttırır.
Çalı�ılan birimler de�i�tikçe bu kalemde 
risk algılarını de�i�tirmi�tir. Kredi 
pazarlama ve tahsis birimindekilerin 
“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum “ 
deme yüzdeleri genel anlamda yüksektir.

Sektördeki tecrübeye göre 
arttırmaz 

P=0,003<0,05 Ho red. Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(TFRS),tecrübeye göre firmaların gerçek ve 
do�ru finansal bilgi sunumunu arttırır. ��
hayatındaki tecrübe bu kalemde farklılıklar 
yaratmı�tır. Genel anlamda “kesinlikle 
katılıyorum” �ıkkı 6-10 yıl ve 11-15 yıl 
çalı�anlar arasında yüksek oranda 
i�aretlenmi�tir.
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H0: Ticari kredi mü�terileri tarafından bankalara sunulan finansal tablolarda yapılan  düzeltme 
i�lemleri bankaların kredi riskini azaltmaz. 

Cinsiyete göre azaltmaz. P=0,108>0,05 Ho kabul. Ticari kredi mü�terileri tarafından bankalara 
sunulan finansal tablolarda yapılan  
düzeltme i�lemleri cinsiyete göre bankaların 
kredi riskini azaltmaz. Erkek ve Kadınların 
bu kalemdeki risk algılarında bir 
farklıla�ma yoktur. 

Görev alınan pozisyona 
göre azaltmaz. 

P=0,065>0,05 Ho kabul. Ticari kredi mü�terileri tarafından bankalara 
sunulan finansal tablolarda yapılan 
düzeltme i�lemleri pozisyona göre 
bankaların kredi riskini azaltmaz. 
Katılımcıların çalı�tı�ı pozisyonlara göre 
düzeltme i�lemlerindeki risk algılarında 
farklılık bulunmamaktadır. 

Sektördeki tecrübeye göre 
azaltmaz. 

P=0,807>0,05 Ho kabul. Ticari kredi mü�terileri tarafından bankalara 
sunulan finansal tablolarda yapılan  
düzeltme i�lemleri tecrübeye göre 
bankaların kredi riskini azaltmaz. ��
hayatındaki tecrübe bu kalemde farklılıklar 
yaratmamı�tır. 

H0: Uluslararası finansal raporlama standartlarıyla uyumlu standartların uygulanması ile birlikte 
bankaların ticari firmalarının finansal raporlamalarına olan güveni azalmaktadır. 

Cinsiyete göre azalmaktadır. P=0,001<0,001 Ho red. Cinsiyete göre Uluslararası finansal raporlama 
standartlarıyla uyumlu standartların uygulanması 
ile birlikte bankaların ticari firmalarının finansal 
raporlamalarına olan güveni artmaktadır. Erkek 
ve kadın katılımcıların bu kalemdeki risk 
algılarında bir farklıla�ma vardır. Erkekler 
“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” 
seçene�ini daha çok i�aretlemi�lerdir. 

Görev alınan pozisyona 
göre azalmaktadır. 

P=0,012<0,05 Ho red. Pozisyona göre Uluslararası finansal 
raporlama standartlarıyla uyumlu 
standartların uygulanması ile birlikte 
bankaların ticari firmalarının finansal 
raporlamalarına olan güveni artmaktadır.
Çalı�ılan birimler de�i�tikçe bu kalemdeki 
risk algıları de�i�mi�tir. Kredi pazarlama ve 
tahsis birimindekilerin “katılıyorum” ve 
“kesinlikle katılıyorum “ yüzdeleri genel 
anlamda yüksektir. 

Sektördeki tecrübeye göre 
azalmaktadır. 

P=0,601>0,05 Ho kabul. Tecrübeye göre Uluslararası finansal 
raporlama standartlarıyla uyumlu 
standartların uygulanması ile birlikte 
bankaların ticari firmalarının finansal 
raporlamalarına olan güveni azalmaktadır.
�� hayatındaki tecrübe bu kalemde 
farklılıklar yaratmamı�tır.
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Manipülasyon Tekniklerinin Tespitine Yönelik �statistiksel Analiz; 

Bankaların kredi istihbarat ve ön inceleme safhalarındaki birimlerinde çalı�an kredi 

analistleri ve tahsis birimlerindeki personele anket sorularında ayrıca kredi 

de�erlendirme sürecinde en çok kar�ıla�ılan manipülasyon teknikleri sorulmu�tur. 

Anket sonucu Tablo 4.30 ve Grafik 4.1’de belirtilmi�tir.  

Tablo 4.30 incelendi�inde analist ve kredi tahsis birimlerinde çalı�an personelin en 

fazla “gelirlerin muhasebele�tirilmesi ya da finansal tablolara alınması” tekni�i ile 

kar�ıla�tıkları görülmektedir. 209 katılımcının 110’u (% 52.6’sı) belirtilen tekni�in en 

fazla kar�ıla�ılan manipülasyon tekni�i oldu�unu belirtmi�lerdir.  

Tablo 4.30: Kredi De�erlendirme Sürecinde Kar�ıla�ılan Manipülasyon 
Teknikleri 

Soru: Kredi de�erlendirme sürecinde kar�ıla�tı�ımız manipülasyon teknikleri

Manipülasyon Teknikleri Frekans Oran
Geçerli 

Oran
Toplam Oran

Gelirlerin muhasebele�tirilmesi ya 

da finansal tablolara alınması 

110 52,6 54,7 54,7

Giderlerin ve kar�ılıkların 

muhasebele�tirilmesi 

57 27,3 28,4 83,1

Varlık ya da yükümlülüklerin 

gerçe�e aykırı olarak sunulması 

31 14,8 15,4 98,5

Finansal tablolarda yer alan 

hesap kalemlerine ili�kin 

sınıflandırmaların de�i�tirilmesi 

3 1,4 1,5 100,0

Toplam 201 96,2 100,0

Geçersiz 8 3,8

 Toplam 209 100,0
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Grafik 4.1:Kredi De�erlendirme Sürecinde Kar�ıla�ılan Manipülasyon Teknikleri 

Muhasebe manipülasyonu tekniklerinin uygulanmasının banka kredi risk haritasındaki 

etkisi dikkate alındı�ında, bankalar açısından çok büyük kayıplara yol açabilmektedir. 

Belirtilen tekniklerin uygulandı�ı finansal tablolar rasyonel kredi de�erlendirme 

sürecini olumsuz etkiledi�inden, verilen kredilerin önemli bir kısmında kredi riski 

ba�ta olmak üzere di�er bir çok bankacılık risklerine maruz kalınmaktadır. Ayrıca 

kredilerin önemli bir kısmının sorunlu duruma dü�mesi sonucunda bankalar, kaynak 

yetersizli�i nedeniyle likidite riski ile de kar�ı kar�ıya kalabilmektedir.  

Sorunlu kredi aynı zamanda bankalar için operasyonel risk anlamına gelece�inden, 

personel yetersizli�i, emek ve zaman kaybı, teknolojik altyapının ve birikimin daha 

fazla ve hızla tüketilmesi, bankanın daha verimli alanlarda faaliyetini devam ettirmesi 

gerekirken, verimli olmayan alanlarda faaliyet göstererek fırsat maliyeti riski ile kar�ı 

kar�ıya kalması, bankanın sorunlu kredi etkisiyle ayırmak zorunda kaldı�ı kar�ılıklar 

nedeniyle kârlarında ve dolayısıyla da özkaynaklarında büyük kayıplara neden 

olabilmektedir. �ekil 4.6’da manipülasyonların etkisiyle banka risk haritasında olu�an 

ya da artı� gösteren riskler ve bu riskler do�rultusunda da bankaların u�radı�ı zarar 

çe�itleri ve olumsuzluklar belirtilmektedir.
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�ekil 4.6: Manipülasyon Tekniklerinin Banka Finansal Yapısına Etkileri

En Fazla Kar�ıla�ılan Manipülasyon Teknikleri;  

1-Gelirlerin manipülasyonu (%52,6) 
2-Giderlerin ve kar�ılıkların manipülasyonu (%27,3)

Gelirin Muhasebele�tirilmesi �le 
�lgili En Fazla Kar�ıla�ılan 
Manipülasyon Tekni�i;  

1-Bir mal ya da hizmetin satı�
gelirinin dönemsellik ilkesine 
aykırı olarak henüz tahakkuk 
etmeden cari dönemin geliri 
olarak muhasebele�tirilmesi 
(78,90)

Gider ve Kar�ılıkların 
Muhasebele�tirilmesi ile �lgili En 
Fazla Kar�ıla�ılan 
Manipülasyon Teknikleri;  

1-Dönem giderlerine 
kaydedilmesi gereken 
harcamaların aktifle�tirilmesi  
(% 44.5) 
2- Harcama veya giderlerin az 
ya da çok gösterilmesi (%42,10)

Yukarıda belirtilen manipülasyon teknikleri 
bankalarca önlenmeye çalı�ılmakla birlikte 
yine de kredi kararlarını etkileyebilecek ve 

banka mali bünyesini bozacak 
manipülasyonlarla kar�ıla�ılmaktadır. Bunun 

sonuçları ise a�a�ıda belirtilmi�tir. 

SORUNLU VE 
BATIK T�CAR�

KRED�LER

MAKRO 
EKONOM�K 

SORUNLARIN 
TET�KLENMES�

OPERASYONEL 
YÜK 

BANKA 
�MAJININ VE 
GÜVEN�N�N 

ZEDELENMES�

SORUNLU 
BATIK 

KRED�LER 
�Ç�N AYRILAN 
KAR�ILIKLAR 

KARLARDAK�
AZALMA VE 

VER�MS�ZL�K

SERMAYE 
YETERS�ZL���

Kredi Riski Likidite  
Riski 

Sermaye 
Yeterlili�i 

Riski 

Operasyonel 
Risk 

Bilanço 
Riski 
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Gelirlerin Muhasebele�tirilmesine Yönelik Manipülasyon Teknikleri 

Gelirlerin muhasebele�tirilmesine yönelik en fazla uygulanan manipülasyon tekni�inin 

belirlenmesine yönelik yapılan anket çalı�masında Tablo 4.31  incelendi�inde analist 

ve kredi tahsis birimlerinde çalı�an 209 personelden 165’i (% 78,9’u)  en fazla “Bir 

mal ya da hizmetin satı� gelirinin dönemsellik ilkesine aykırı olarak henüz tahakkuk 

etmeden cari dönemin geliri olarak muhasebele�tirilmesi”  tekni�i ile kar�ıla�ıldı�ını 

belirtmi�tir.  

Tablo 4.31: Gelirlerin Muhasebele�tirilmesinde Manipülasyon Teknikleri 

Soru: Gelirlerin muhasebele�tirilmesi ile ilgili olarak mü�teri firmalarınızın uyguladı�ı 

manipülasyon teknikleri

Manipülasyon Teknikleri Frekans Oran Geçerli Oran Toplam Oran 

Bir mal ya da hizmetin satı�

gelirinin dönemsellik ilkesine 

aykırı olarak henüz tahakkuk 

etmeden cari dönemin geliri 

olarak muhasebele�tirilmesi 

165 78,9 85,1 85,1

�irketlerin konsinye satı�larını 

�ube ya da perakendeciye 

sevk ettikleri tarihte satı�

gerçekle�meden gelir olarak 

kaydetmeleri 

23 11,0 11,9 96,9

Mal ya da hizmet satı�ına 

ili�kin herhangi bir i�lem 

olmadan fiktif satı� geliri kaydı 

yapılması 

6 2,9 3,1 100,0

Toplam 194 92,8 100,0

Geçersiz 15 7,2

Toplam  209 100,0
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Gelirlerin muhasebele�tirilmesine yönelik manipülasyon teknikleri, gelirin tahakkuk 

etmeden muhasebele�tirilmesi, konsinye satı�ların satı� geliri olarak kaydedilmesi, 

tamamlanma oranlarının de�i�tirilmesi ve fiktif gelir kaydı yapılması �eklinde 

gerçekle�tirilmektedir.  

Grafik 4.2: Gelirlerin Muhasebele�tirilmesinde Manipülasyon Teknikleri 

Gider ve Kar�ılıkların Muhasebele�tirilmesine Yönelik Manipülasyon Teknikleri 

Gider ve kar�ılıkların muhasebele�tirilmesine yönelik en fazla uygulanan 

manipülasyon tekni�inin belirlenmesine yönelik yapılan anket çalı�masında Tablo 4.32 

incelendi�inde analist ve kredi tahsis birimlerinde çalı�an 209 personelden 93’ü (% 

44,5’i) en fazla “Dönem giderlerine kaydedilmesi gereken harcamaların 

aktifle�tirilmesi”  tekni�i ile kar�ıla�tıklarını belirtmi�lerdir. Bununla birlikte en fazla 

kar�ıla�ılan ikinci tekni�i ise banka personelinden 88’i (% 42,1’i) “Harcama veya 

giderlerin az ya da çok gösterilmesi” olarak belirlemi�tir. 
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Tablo 4.32: Gider ve Kar�ılıkların Muhasebesinde Manipülasyon Teknikleri 

Soru: Gider ve kar�ılıkların muhasebele�tirilmesi ile ilgili manipülasyon teknikleri

Manipülasyon Teknikleri Frekans Oran
Geçerli 

Oran

Toplam 

Oran

Dönem giderlerine kaydedilmesi gereken 

harcamaların aktifle�tirilmesi 

93 44,5 45,1 45,1

Harcama veya giderlerin az ya da çok 

gösterilmesi 

88 42,1 42,7 87,9

Kar�ılıkların dü�ük/yüksek gösterilmesi 17 8,1 8,3 96,1

Amortisman yönteminin de�i�tirilmesi 4 1,9 1,9 98,1

Gelecek dönem ya da dönemlere ili�kin 

giderlerin cari döneme çekilmesi 

3 1,4 1,5 99,5

Kârı gelecek yıllara aktarmak amacıyla 

kar�ılıkların yüksek gösterilmesi 

1 ,5 ,5 100,0

Toplam 206 98,6 100,0

Geçersiz 3 1,4

Toplam 209 100,0

Grafik 4.3: Gider ve Kar�ılıkların Muhasebesinde Manipülasyon Teknikleri



170 

Finansal Tablo Hesap Kalemlerindeki Sınıflandırmanın De�i�tirilmesi 

Finansal tablolardan bilanço hesap kalemlerine ili�kin sınıflandırmanın 

de�i�tirilmesine yönelik en fazla uygulanan manipülasyon tekni�inin belirlenmesi 

amacıyla yapılan anket çalı�masının sonucunu belirten Tablo 4.33 incelendi�inde, 

kredi analist ve kredi tahsis birimlerinde çalı�an 209 personelden 185’i (% 88,5’i)  en 

fazla “kısa vadeli yükümlülüklerin uzun vadede gösterilmesi” tekni�i ile 

kar�ıla�tıklarını belirtmi�lerdir. Anket çalı�masında birebir yapılan görü�melerde de 

banka personelinin büyük ço�unlu�unun bu tekni�in çok yo�un uygulandı�ına yönelik 

tespitleri dikkat çekicidir.  

Gerçekten de firmalar kısa vadeli yükümlülüklerini bilançoda ya hiç göstermemekte ya 

da uzun vadeli yükümlülüklerde göstererek, net i�letme sermayelerinin daha yüksek 

oldu�u izlenimini vermeye çalı�maktadırlar. Ayrıca bu �ekilde bir sınıflandırmaya 

giderek kısa vadeli yükümlülüklerinin daha az oldu�u, firmanın finansman sıkıntısının 

bulunmadı�ı hatta daha uzun vadeli finansman olanaklarının bulundu�u izlenimi 

verilmeye çalı�ılmaktadır.  

Bu �ekilde bir manipülasyon tekni�i uygulayan firmalar, bilançolarını süsleyerek ya da 

daha güzel göstererek bankaların finansal analizinde iyi bir durumdaymı� izlenimi 

uyandırmaya çalı�makta ve finansman deste�i sa�lamaya çalı�maktadırlar. Bankaların 

bu �ekildeki uygulamaları tespit ederek düzeltme kayıtlarını yapmaları risk haritasında 

da belirtilen olası kredi riskini, beraberinde de sorunlu kredi riskini, likidite riskini, 

sermaye yeterlili�i riskini ve daha bir çok olası riski önlemektedir.   

• Bilançoda Yer Alan Kalemlere �li�kin Sınıflandırmanın De�i�tirilmesi 

• Gelir Tablosunda Yer Alan Kalemlere �li�kin Sınıflandırmanın De�i�tirilmesi 

• Nakit Akım Tablosunda Yer Alan Kalemlere �li�kin Sınıflandırmanın 
De�i�tirilmesi 
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Tablo 4.33: Bilanço Hesap Kalemlerine �li�kin Sınıflandırmanın De�i�tirilmesine 
Yönelik Manipülasyon Teknikleri

Soru: Bilanço hesap kalemlerine ili�kin sınıflandırmanın de�i�tirilmesine yönelik kar�ıla�tı�ınız 

manipülasyon teknikleri

Manipülasyon Teknikleri Frekans Oran Geçerli Oran Toplam Oran 

Kısa vadeli yükümlülüklerin  

uzun vadeli yükümlülüklerde 

gösterilmesi 

185 88,5 89,8 89,8

Uzun vadeli yükümlülüklerin 

kısa vadeli yükümlülüklerde 

gösterilmesi 

10 4,8 4,9 94,7

Duran varlıklarda gösterilmesi 

gereken hesapların dönen 

varlık hesap kalemlerinde 

gösterilerek, dönen varlıkların  

yüksek, kısa vadeli yabancı 

kaynakların dü�ük 

gösterilmesi ve böylelikle 

Firmanın net i�letme 

sermayesinin oldu�undan 

yüksek gerçekle�ti�i i 

9 4,3 4,4 99,0

Gelecek Aylara Ait Gider ve 

Gelir Tahakkuklarının, 

Gelecek Yıllara Ait Gider ve 

Gelir Tahakkuklarında 

gösterilmesi, Gelecek Aylara 

Ait Gelir ve Gider 

Tahakkuklarının, Gelecek 

Yıllara Ait Gelir ve Gider 

Tahakkuklarında gösterilmesi

2 1,0 1,0 100,0

Toplam 206 98,6 100,0

Geçersiz 3 1,4

Toplam 209 100,0
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Grafik 4.4: Bilanço Hesap Kalemlerine �li�kin Sınıflandırmanın De�i�tirilmesine 
Yönelik Manipülasyon Teknikleri

Gelir Tablosu Hesap Kalemlerine �li�kin Sınıflandırmanın De�i�tirilmesi 

Finansal tablolardan gelir tablosu hesap kalemlerine ili�kin sınıflandırmanın 

de�i�tirilmesine yönelik en fazla uygulanan manipülasyon tekni�inin belirlenmesi 

amacıyla yapılan anket çalı�masının sonucunu belirten Tablo 4.34 incelendi�inde, 

kredi analist ve kredi tahsis birimlerinde çalı�an 209 personelden 134’ü (% 64,1’i)  en 

fazla “ola�anüstü gelirlerin, ola�an faaliyet geliri ya da di�er faaliyet geliri gibi 

kaydedilmesi”  tekni�i ile kar�ıla�tıklarını belirtmi�lerdir. 

Katılımcıların 56”sı (%26,8) faaliyet giderlerinin ola�anüstü gider olarak manipüle 

edildi�ini belirtmi�tir. Faaliyet giderlerindeki sınıflandırmanın de�i�tirilmesi sonucu 

olu�an finansal tablolar i�letmelerin gerçek finansal faaliyetlerinden gelir elde edilip 

edilmedi�i hakkında finansal bilgi kullanıcılarına hatalı bilgi sunmaktadır.  
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Tablo 4.34: Gelir Tablosu Hesap Kalemlerine �li�kin Sınıflandırmanın 
De�i�tirilmesine Yönelik Manipülasyon Teknikleri 

Soru: Gelir tablosu hesap kalemlerine ili�kin sınıflandırmanın de�i�tirilmesine yönelik uygulanan 

manipülasyon tekni�i 

Manipülasyon Teknikleri Frekans Oran
Geçerli 

Oran

Toplam 

Oran

Ola�anüstü gelirler, ola�an faaliyet geliri 

ya da di�er faaliyet geliri gibi 

kaydedilmekte 

134 64,1 66,7 66,7

Faaliyet giderleri ola�an üstü gider olarak 

muhasebele�tirilmekte 
56 26,8 27,9 94,5

Firmanın gelir ya da gider tutarları 

de�i�tirilmeden, �irketin faaliyet 

kârlılı�ının arttı�ı ya da azaldı�ı veya brüt 

kâr marjının yükseldi�i izlenimi verilmeye 

çalı�ılmaktadır 

11 5,3 5,5 100,0

Toplam 201 96,2 100,0

Geçersiz 8 3,8

Toplam 209 100,0

Grafik 4.5: Gelir Tablosu Hesap Kalemlerine �li�kin Sınıflandırmanın 
De�i�tirilmesine Yönelik Manipülasyon Teknikleri 
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Nakit Akı� Kayna�ının De�i�tirilmesi 

Nakit akı� kayna�ının de�i�tirilmesine yönelik en fazla uygulanan manipülasyon 

tekni�inin belirlenmesi amacıyla yapılan anket çalı�masının sonucunu belirten Tablo 

4.35 incelendi�inde ise, kredi analist ve kredi tahsis birimlerinde çalı�an 209 

personelden 101’i (% 48,3’ü)  en fazla “Bir yatırımdan ya da finansal i�lemlerden 

kaynaklanan nakit giri�ini, esas faaliyetlerden sa�lanan nakit giri�i gibi gösterme”  

tekni�i ile kar�ıla�tıklarını belirtmi�lerdir. En fazla uygulanan di�er bir tekni�i ise 

personelden 96’sı (%45,9’u); “Faaliyet giderleri nedeniyle olu�an nakit çıkı�ının, 

yatırımdan ya da finansal i�lemlerden kaynaklanan nakit çıkı�ı gibi gösterilmesi” 

tekni�i olarak belirtmi�tir. 

Tablo 4.35: Nakit Akı� Kayna�ının De�i�tirilmesine Yönelik Manipülasyon 
Teknikleri 

Soru: Nakit akı� kayna�ının de�i�tirlmesine yönelik uygulanan manipülasyon teknikleri

Manipülasyon Teknikleri Frekans Oran
Geçerli 

Oran

Toplam 

Oran

Faaliyet giderleri nedeniyle olu�an 

nakit çıkı�ını, yatırımdan ya da 

finansal i�lemlerden kaynaklanan 

nakit çıkı�ı gibi göstermek 

96 45,9 47,5 47,5

Bir yatırımdan, (örne�in duran varlık 

satı�ından) ya da finansal 

i�lemlerden kaynaklanan nakit 

giri�ini, esas faaliyetlerden sa�lanan 

nakit giri�i gibi gösterebilmek 

101 48,3 50,0 97,5

Firmanın toplam nakit akımının 

de�i�memesiyle birlikte, nakit giri�

ya da çıkı�ının kayna�ının 

de�i�tirilmesi, böylece firmanın nakit 

üretme gücünün yüksek oldu�u 

izleniminin yaratılması 

5 2,4 2,5 100,0

Toplam 202 96,7 100,0

Geçersiz 7 3,3

Toplam 209 100,0
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Grafik 4.6: Nakit Akı� Kayna�ının De�i�tirilmesine Yönelik Manipülasyon 
Teknikleri
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4.4. Ara�tırmanın Sonucu 

Finansal sistemin en önemli kurumlarından olan bankaların özellikle para 

piyasasındaki i�levi nedeniyle ekonomideki etkinli�i her geçen gün daha da 

artmaktadır. Bankacılık sistemi do�ası gere�i birçok riskle kar�ı kar�ıyadır. Bankalar 

bu riskler içerisinde en önemli yüzdeye sahip kredi riskini önlemek için, risk yönetimi 

çerçevesinde çe�itli risk yönetim politikaları uygulamaktadırlar.  

Kredi riskini önlemede en önemli a�ama kredinin tahsisi ile ba�lamaktadır. Kredinin 

tahsis a�amasının önemi ile birlikte, kredi istihbarat ve analize yönelik bilgi kaynakları 

olan muhasebeden üretilen finansal tablolar daha da önemli duruma gelmektedir.  

Kredi kararında muhasebe bilgilerinden yararlanan bankalardaki finansal bilgi 

kullanıclarının kredi risk olu�umlarındaki algıları bu a�amada önem ta�ımaktadır. 

Çalı�anların finansal bilgi manipülasyonlarına yönelik algılarının ölçülmesine yönelik 

bu ara�tırma, risk algısı paralelinde kredi risk yönetimine proaktif katkı sa�laması 

amaçlanmaktadır. 

Muhasebe manipülasyonlarının banka risk yönetimine etkilerini belirlemek ve banka 

personelinin muhasebe manipülasyonları ile ilgili risk algılarını tespit etmek amacıyla 

anket çalı�ması yapılmı�, anketin birincil verilerini toplama amacıyla kolayda 

örnekleme yoluyla Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankanın finansal analiz ve kredi 

tahsis birimlerinde çalı�an 209 personelinin katılımı sa�lanmı�tır.  Banka çalı�anlarının 

muhasebe risk kaynakları ile ilgili algılarını belirlemeye yönelik yapılan anket 

çalı�masında, bir bankanın kredi de�erlendirme sürecinde görevli birimlerindeki 

personeline muhasebe kökenli risk kaynaklarının tespitine yönelik 5’li likert ölçe�iyle 

hazırlanan 23 adet ve manipülasyon teknikleriyle kar�ıla�ma derecelerini belirlemeye 

yönelik 6 adet soru sorulmu�tur.  

Ankette güvenilirlik analizi, t-testi ve ANOVA (Varyans) analizi yapılmı�tır. Anket 

sorularının güvenilirli�inin ölçümü amacıyla güvenilirlik analizi, normal da�ılım 

gösteren iki grup arasındaki anlamlı farklılıkları ölçmek amacıyla t-testi ve ikiden çok 

grup arasındaki anlamlı farklılıkları ölçmek amacıyla ANOVA analizi yapılmı�tır. 
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Anket sorularının kalitesini belirlemek amacıyla “Güvenilirlik Analizi“ yapılmı�tır. 

Anketin tümü için yapılan analize göre Alpha = 0,793 bulunmu�tur. Alpha > 0,6 

sa�landı�ında anket sorularının yüksek güvenilirli�e sahip oldu�u kabul edilmektedir. 

Çalı�mada cinsiyet de�i�kenine göre algılardaki farklılıkları ölçmek amacıyla t-testi 

yapılmı�tır. t-testi normal da�ılım gösteren iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık olup olmadı�ının tespiti amacıyla kullanılmaktadır.  

Demografik özelliklerden cinsiyet için yapılan t-testi analiz sonucunda; kadın ve erkek 

katılımcılar arasında muhasebe düzenlemeleri kaynaklı risk algılarında farklılıklar 

görülmekte olup, erkekler genelde muhasebe düzenlemeleri kaynaklı risklerin kadın 

katılımcılara oranla daha az oldu�unu dü�ünmektedirler.          

Ara�tırmada risklerin olu�um nedenlerine dair algılarının görev alınan pozisyona ve 

sektördeki tecrübeye göre farklılık gösterip göstermedi�i ANOVA analiziyle 

incelenmi�tir.              

Demografik özelliklerden “görev alınan pozisyon” için yapılan ANOVA analizi 

sonuçları incelendi�inde, mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı risk’e dair algıların “görev 

alınan pozisyona” göre anlamlı bir farklılık gösterdi�i görülmektedir. Çalı�ılan 

birimler de�i�tikçe mü�teri firma ölçe�inden kaynaklı risk algılarında de�i�iklikler 

görülmü�tür. Analizde kredi tahsis biriminde çalı�anların risk algılarının, di�er 

birimlerde çalı�anlardan daha yüksek oldu�u tespit edilmi�tir. Kredi tahsis birimlerinde 

çalı�an personelin, kredi sürecinden kaynaklı, finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı, 

muhasebe düzenlemeleri kaynaklı ve firma ölçe�inden kaynaklı risk algılarının daha 

yüksek olması, bu birimlerde çalı�an personelin kredi riskine olan farkındalı�ın daha 

belirgin oldu�unu göstermektedir. Bu farkındalı�ın nedenleri olarak verilen krediden 

kaynaklı sorunlardan dolayı personelin mali yükümlülükle kar�ıla�ması, sorunlu 

krediler nedeniyle personelin kariyer yolunun kapanabilmesi ve olumsuz kredilerin 

portföydeki di�er firmaları da olumsuz olarak etkileyerek portföy kârlılı�ının azalması 

paralelinde portföy gelirlerinde azalma ya�anması gibi nedenler sayılabilir.  

Demografik özelliklerden tecrübe için yapılan ANOVA analizi sonuçları 

incelendi�inde, tüm risk kaynaklarındaki algıların “tecrübeye”  göre anlamlı bir 

farklılık gösterdi�i görülmektedir. Tecrübeye göre bütün risk kaynaklarındaki algılarda 
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farklılıklar görülmektedir. Özellikle  16-20 yıl arası çalı�anlar ba�ta olmak üzere,  6-10 

yıl sektör deneyimi olan çalı�anların risk algıları, di�er sektör tecrübesine sahip olan 

katılımcılardan daha yükek oldu�u belirlenmi�tir. Özetle sektör deneyimi 16-20 ve     

6-10 yıl olan çalı�anların kredi sürecinden kaynaklı, finansal bilgi manipülasyonu 

kaynaklı, muhasebe düzenlemeleri kaynaklı ve firma ölçe�inden kaynaklı risk 

algılarının daha yüksek olması, personelin sektör tecrübesi ile birlikte belirtilen 

risklerle daha fazla kar�ıla�ıldı�ını ve bu risklere kar�ı farkındalı�ın daha yüksek 

oldu�u tespit edilmi�tir.  

Banka finansal analiz ve kredi tahsis biriminde çalı�anların manipülasyon teknikleriyle 

kar�ıla�ma derecelerinin ölçümü amacıyla yapılan çalı�mada ise, %52,6 oranıyla 

“gelirlerin manipülasyonu” ve %27,3 oranıyla “gider ve kar�ılıların manipülasyonu” 

tekni�inin uygulandı�ı tespit edilmi�tir. Bu tespit do�rultusunda banka çalı�anları 

finansal analiz ve tahsis a�amasında, firma mü�terilerinin  gelir ve gider hesapları ile 

bu hesapların bilançoya yansımasının incelenmesinde daha dikkatli olunması gerekti�i 

ortaya çıkmaktadır.  

Gelirlerin manipülasyonu tekniklerinden ise  %78,9 oranıyla “bir mal ya da hizmetin 

satı� gelirinin dönemsellik ilkesine aykırı olarak henüz tahakkuk etmeden cari dönemin 

geliri olarak muhasebele�tirilmesi” tekni�i ile kar�ıla�ıldı�ı tespit edilmi�tir. Bu 

tespitle de firma analizinde beyan edilen gelirin inceleme dönemindeki geliri yansıtıp 

yansıtılmadı�ı ve bir sonraki dönemde raporlanması gereken gelirin inceleme 

dönemine yansıtılıp yansıtılmadı�ının daha ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. 

Gider ve kar�ılıkların muhasebele�tirilmesi ile ilgili tekniklerinden ise %44,5 oranıyla 

“dönem giderlerine kaydedilmesi gereken harcamaların aktifle�tirilmesi” tekni�i ile 

kar�ıla�ıldı�ı tespit edilmi�tir. Bu tespit Türkiye muhasebe sisteminde genellikle 

uygulanan manipülasyon tekni�idir. Finansal analist ve kredi tahsis biriminde çalı�an 

personel, firmanın giderlerinin dönem giderlerine ya da bilançoda aktifle�tirilmesi 

durumunu, giderlerin hangi amaçla yapıldı�ını tespit ederek belirlemeli ve giderlerin 

muhasebele�tirilmesi uygulamalarına azami dikkat etmelidir.  
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Anket çalı�ması ile banka çalı�anlarının tecrübeleriyle birlikte muhasebeye bakı� açısı 

ve risk algısında artı� görüldü�ü, tecrübe ile birlikte risk yönetimine kar�ı daha hassas 

olundu�u, kredi riskine en fazla maruz kalan birimlerden biri olan kredi tahsis 

biriminde çalı�an personelin, kredi sürecinden kaynaklı,  finansal bilgi manipülasyonu 

kaynaklı, muhasebe düzenlemeleri kaynaklı ve firma ölçe�inden kaynaklı risk 

algılarının daha yüksek oldu�u, bu birimlerde çalı�an personelin kredi riskine olan 

farkındalı�ın daha belirgin oldu�u tespit edilmi�tir.  

Banka yönetimleri bu birimlerdeki personelin maruz kaldı�ı risk oranında 

motivasyonlarını arttırıcı maddi, yapısal ve i� süreçlerinin iyile�tirilmesine yönelik 

alaca�ı tedbirlerle verimlilik ve i� sahipli�inin arttırılabilece�i dü�ünülmektedir. 

Anket analizinde çalı�anların demografik özelliklerine göre finansal risklere kar�ı 

algılarının farklılık arz etti�i tespit edilmi�tir. Özellikle finansal bilgi 

manipülasyonlarındaki algı farklılıklarına göre banka yönetimleri özellikle kredi risk 

yönetiminde daha etkin risk yönetim teknikleri uygulayarak, banka risk yapısını ve 

dolayısıyla risk haritasını olumsuz yönde etkileyebilecek risklere kar�ı daha etkili 

uygulamalar ortaya koyabilecektir.  
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SONUÇ VE ÖNER�LER 

Bankacılık sisteminin temel i�levi, piyasadan toplanan fonların yatırım veya i�letme 

sermayesi ihtiyacı olan i�letmelere kredi olarak kullandırılmasıdır. Sermaye 

piyasalarının yetersiz oldu�u bir ükede bankalar, i�letmelerin kredi taleplerini 

kar�ılamada önemli bir aracılık i�levi üstlenmektedir. Tasarrufların kredi kanalıyla 

do�ru yatırım alanlarına yönlendirilmesi bankaların kaynak verimlili�ini ve aktiflerinin 

kalitesini arttırmaktadır. Aktif kalitesinin yükselmesindeki en önemli unsur do�ru 

amaç do�rultusunda kullandırılan kredilerdir. Verilen her kredinin geri dönmeme 

olasılı�ı vardır. Bu nedenle bankalar, kredi taleplerinin de�erlendirilmesinde 

olu�abilecek riskleri minimum düzeye indirgeyecek ve kaynakların verimli alanlara 

yönlendirilmesini sa�layacak kredi politikaları olu�turmaktadır. Kredilerin ta�ıdı�ı 

olası riskler bankalar açısından önemli oldu�u kadar makro ekonomik yapının 

devamlılı�ı açısından da önemlidir. Kredilendirme sürecinde yapılan hatalar,  

bankaların donuk ve batık kredilerini arttırarak bankaların iflasına yol açmakta, 

devamında finansal krizleri tetiklemektedir. Sorunlu krediler bir yandan banka 

maliyetlerini artırırken öte yandan da ekonomideki kaynakların etkin kullanılmasını 

engellemektedir. 

Kaynakların etkin ve verimli kullanımının son derece önemli oldu�u finansal arenada 

hazırlıksız yakalanılan her finansal krizin, gerek firmalara gerekse de toplumun her 

kesimine büyük olumsuz etkileri olmaktadır. Ya�anan krizlerden edinilen tecrübe ve 

bilgi birikimi, daha sonra ya�anması muhtemel krizlerin yönetiminde de en güçlü silah 

olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Türkiye’de ya�anan 2001 yılı finansal krizi ve 

devamında Dünya’da ya�anan 2008 küresel krizi, Türkiye’nin yasal ve kurumsal 

önlemlerle finansal krizlere kar�ı daha etkin mücadele edebilece�ini göstermi�tir.   

Gerçekten de Türkiye’de son on yılda krizlerle mücadelede alınan yasal önlemler,  

sistemin denetim ve gözetimine yönelik kurulan kurumlar ve bu kurumların etkin 

uygulamalarıyla birlikte, bankaların ekonomik sistem içinde denetim ve gözetimi 

sa�lanmı�, Türkiye’deki bankacılı�ın uluslararası alanda etkinli�i ve güvenilirli�i 

arttırılmı�tır. 



181 

Türkiye’de ya�anan 2001 yılı ekonomik kriz ile önem kazanan risk yönetimi ve 

denetim süreci, Basel Kriterlerinde belirtilen risk yönetimine yönelik önerilerle birlikte 

daha da önemli hale gelmi�tir. Dünya’da saygın bir yeri bulunan ve geli�mi� ülkelerin 

merkez bankalarının katılımıyla gerçekle�en olu�um, yayımladı�ı tavsiye niteli�indeki 

bildirileriyle, bankaların risklerini nasıl yönetebilece�ini, bu riskleri hangi teknik ve 

yöntemlerle belirleyebilece�ini düzenlemektedir. Bankaların en önemli risk kalemi 

olan kredi risk yönetimi ile ilgili de bir çok düzenleme yayımlayarak, bankalara bu 

alanda da yol gösterici olmaktadır. 

Bankalardan kredi talebinde bulunan ticari mü�terilerin kredibilite de�erlendirmesi 

finansal analiz çalı�malarıyla sonuçlandırılmakta, yapılan bu çalı�ma kredi risk 

yönetiminde ve kredi kararında en önemli bilgi kayna�ı olmaktadır. Bankaların ticari 

mü�terileri için yapılan finansal analiz çalı�masında muhasebe biliminden büyük 

ölçüde yararlanılmaktadır.  

Finansal tablo analizi belirli dönemleri kapsamakta olup, bu dönemler vasıtasıyla  

i�letmelerin zaman içinde göstermi� oldukları performansları belirlenmekte, 

gelecekteki ticari faaliyetleri paralelinde gösterece�i geli�im tahmin edilmeye 

çalı�ılmaktadır. Finansal tablolar analizi ile i�letmelerin mali durumu, kârlılı�ı, 

özkaynak yeterlili�i, finansal geli�imi, alacak ve borç yapısı, taahhütlerine ba�lılı�ı 

gibi konular incelenmektedir. ��letmelerin bankalar ile temaslarında öncelikle 

istihbarat çalı�maları yapılmakta i�letmelerin piyasada ve sektördeki durumu 

incelenmektedir. Yapılan istihbarat ve finansal analizler, i�letmelerin faaliyetleri 

sonucu olu�an finansal ve finansal olmayan durumunun her boyutta incelenmesini 

kapsamakta, finansal hareketlilik ve finansal sonuçlar belirli kriterler çerçevesinde 

de�erlendirilerek i�letmenin risk seviyesi belirlenmektedir.  

��letmelere yapılan analiz ve istihbarat çalı�malarıyla, kredi tahsisine yönelik rating 

puanı belirlenmekte ve kredi talebi olumlu ya da olumsuz olarak 

de�erlendirilmektedir. Kredi talebinin olumlu olarak de�erlendirilmesi durumunda, 

kredinin tahsis ko�ulları olan, vade, teminat, fiyatı gibi teknik �artları belirlenmektedir. 

Firma hakkında yapılan analizler bankaların i�letmelere verecekleri kredinin, 

miktarını, vadesini, fiyatını (elde edilecek faiz ve komisyon tutarlarını), teminatını ve 

di�er kriterleri etkilemektedir. Bu yönüyle de�erlendirildi�inde firmaların muhasebe 
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sisteminden edinilen finansal bilgilerle finansal olmayan bilgiler, tahsis edilecek kredi 

kararı ba�ta olmak üzere, di�er tüm ko�ulları direkt olarak etkilemektedir. Dolayısıyla 

firmaların manipülasyondan arındırılan finansal verileri kredi temininde büyük önem 

ta�ımaktadır. Bankalar açısından da manipülatif bilgiden arındırılan finansal bilgilere 

dayalı kredi kararı  ile risk seviyesi dü�ük ve etkin mü�teri kazanımı sa�lanmaktadır.  

Bankaların zarar etme olasılı�ında en önemli etkinin verilen kredilerin geri 

dönü�lerinde ya�andı�ı görülmektedir. Bankalar tarafından verilen kredilerin geri 

dönme olasılı�ıyla ilgili, kredi finansal analiz ve istihbarat çalı�maları yapılarak, 

kredilerin geri dönme ihtimalleri hesaplanmakta, i�letmelerin mali ve sektör analizleri 

yapılarak kredibilitesi ve risk seviyesi ara�tırılmaktadır. Geli�mi� ekonomilerde bu 

i�lem derecelendirme kurumları aracılı�ıyla gerçekle�tirilmekte, bu kurumların 

firmalara verdikleri dereceler do�rultusunda, kredinin geri dönme olasılı�ı (risk 

derecesi) tespit edilebilmektedir. Ancak Türkiye’de ile birlikte geli�mekte olan 

ülkelerde faaliyet gösteren bankalar bu hizmeti kendi birimleri içinde kurmu� oldukları 

finansal analiz ve istihbarat birimleri aracılı�ıyla sa�lamaktadırlar.  

��letmeler finansal durumlarını olumlu gösterebilecek tüm manipülasyon 

imkanlarından yararlanarak, finansal yapısını ve kârlılı�ı de�i�tirebilecek 

uygulamalarla bankaların kredi kararlarını etkileyebilmektedir. Bankalar i�letmelerin 

finansal bilgi manipülasyonlarına kar�ı, yanıltıcı bilgileri bertaraf edecek ve daha 

anlamlı bilgiler ortaya çıkaracak uygulamaları kendi sistemleri içinde geli�tirmi�tir. 

Muhasebe manipülasyonlarına kar�ı bankalarca alınan önlemler sonucunda, finansal 

durum ve sonucun daha anlamlı düzeye getirilmesi ve kredi kararlarının rasyonel 

seviyede de�erlendirilmesi sa�lanmaktadır. 

Muhasebe güvenilirli�inin, manipülatif uygulamalarla zayıflatılmasına kar�ı tüm 

muhasebe çevresi birlikte hareket ederek,  muhasebenin güvenilirlilik, �effaflık, 

tutarlılık, tarafsızlık ve sosyal sorumluluk gibi en önemli ilkelerine zarar verecek her 

türlü manipülatif uygulamanın kar�ısında durmalıdır.  

Muhasebenin üretti�i hatalı verilerden yatırım kararını verecek olan kesimler olumsuz 

etkilenmekte, sonuçta tüm ekonomik birimler zarar görmektedir. Muhasebecilerin, 

muhasebe uygulamaları konusundaki bilgi birikimlerini arttırmaya yönelik 
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muhasebede yetkin olan kurumlar, bilgi birikimi yüksek, muhasebe ilkelerine saygılı 

uygulayıcıların yeti�tirilmesine yönelik e�itim seferberli�i ba�latmalıdırlar.  

Muhasebe manipülasyonlarına kar�ı bankalar tarafından alınan önlemler sonucunda, 

banka aktiflerini olu�turan kredilerin önemli bir kısmını olu�turan ticari ve kurumsal 

kredilerin “riskli aktif” sınıflaması içinde de�erlendirilmesi ve bankaların riske maruz 

kalma düzeyi en aza indirilebilir. Banka yönetimleri, muhasebe bilincini arttıracak 

e�itimlerle, çalı�anların muhasebe kaynaklı risk algılarının geli�imine  katkı yapabilir 

ve muhasebe kaynaklı risklerin yönetiminde etkinli�i arttırabilir.  

Muhasebe bilgisinin önemini kavramı� toplumlarda, muhasebe bilgisinin kalitesinin 

yükseldi�i ve muhasebe sistemine olan güvenin arttı�ı, muhasebe bilgisinin yetersiz ve 

muhasebe kültürünün tam olarak geli�emedi�i toplumlarda ise muhasebe sisteminden 

edinilen bilgilere güvenin tam olarak sa�lanamadı�ı görülmektedir. Türkiye’de 

muhasebe sisteminin üretti�i bilgilere olan güvenin arttırılmasına yönelik ba�ta yetkili 

otorite olmak üzere, muhasebe odaları, sivil toplum örgütleri, dernekler, bankalar, 

muhasebeciler, firmalar olmak üzere tüm otorite ve oyuncuların, muhasebe kültürünün 

geli�mesine katkı yapacak her türlü uygulama ve deste�i göstermeleri gerekmektedir. 

Uluslararası muhasebe standartlarını uygulayan ülkelerin kurumlarının faaliyetleri 

hakkında daha güvenilir, kar�ıla�tırılabilir bilgiler edinilmekte ve o ülkeye duyulan 

güven artmaktadır. Ülke ekonomilerinin en önemli oyuncuları olan kurumlarının 

finansal güven düzeylerinin belirlenmesinde ve yapılacak yatırım konusunda verilecek 

kararlarda muhasebe uygulamalarının son derece önemli bir etkisi vardır. Dolayısıyla, 

i�leyen bir finansal sistem için, güvenilir muhasebe uygulamalarına ve uluslararası 

muhasebe standartları do�rultusunda olu�an muhasebe sisteminin üretti�i finansal 

bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır.  

Yukarıda belirtilen kurumlara finansal yönden fon sa�layıcısı durumunda olan 

bankaların kredi analiz ve kredi tahsis biriminde çalı�an personelinin ticari kredi 

de�erlendirme sürecinde kar�ıla�tıkları risklerdeki algı farklılıkları ve bu algı 

farklılıkları ile birlikte banka ticari kredi riskine ve ticari kredi risk haritasına etkisi son 

derece önemlidir. 
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Bu çalı�mada, bankalardaki ticari kredi risk olu�umunda çalı�anların kredi 

de�erlendirme sürecindeki algılarının banka risk haritasına ve risk yapısına etkisi 

belirlenmeye çalı�ılmı�tır. Risk yönetiminde banka personelinin risk algıları önem arz 

etmekte olup, risk algılarının tespitine yönelik yapılan anket çalı�masında, banka 

çalı�anlarının risk algılarının banka risk yönetiminindeki etkinli�ini direkt olarak 

etkiledi�i ve risk algısının özellikle muhasebe manipülasyonları sonucu olu�an banka 

risklerini de tetikledi�i  tespit edilmi�tir. 

Bu konuda yapılan anket çalı�ması, bankaların etkin risk yönetimine katkı sa�layacak 

çıkarımlar sunmaktadır. Anket çalı�ması ile birlikte kredi kararının verilmesinde etkin 

olan bankalardaki kredi analiz, kredi tahsis ve pazarlama birimlerindeki çalı�anların 

demografik özelliklerine göre finansal risklere kar�ı algılarının farklılık arz etti�i tespit 

edilmi�tir. Finansal bilgi manipülasyonlarındaki algı farklılıklarına göre banka 

yönetimleri kredi risk yönetiminde daha etkin risk yönetim teknikleri uygulayarak, 

banka risk yapısını ve dolayısıyla risk haritasını olumsuz yönde etkileyebilecek 

risklere kar�ı daha etkili yöntemler ortaya koyabilecektir.  

Çalı�manın, bankacılık sektöründeki risk yönetiminin geli�imine katkı yapması 

amaçlanmakta olup, ayrıca banka risk yönetimi ve muhasebe manipülasyonları 

konularında çalı�malar yapan akademisyenlere de ı�ık tutması ümit edilmektedir.  
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EKLER 

Ek 1: Anket Soru Formu 

Bankalarda Ticari Kredi De�erlendirme Sürecinde Finansal Bilgi Manipülasyonlarının Etkilerini 
Belirlemeye Yönelik Anket Soruları 

Anketin Amacı; Finansal bilgi manipülasyonlarına kar�ı, banka kredi karar vericilerinin algılarını 
ara�tırmak, manipüle edilen finansal bilginin bankaların kredi riskine etkisini incelemek ve ayrıca en 
fazla kar�ıla�ılan manipülasyon tekniklerini tespit etmektir. 

Ya�ınız 

Cinsiyetiniz 

Ünvanınız 

Çalı�tı�ınız Banka 

Çalı�tı�ınız �l 

Görev Aldı�ınız Pozisyon 

Bankacılık Sektöründeki Tecrübeniz 

Lütfen a�a�ıda yer alan ifadeleri dü�üncenize en yakın seçene�e göre (X) i�areti ile i�aretleyiniz. 

                                                                                 
ANKET SORULARI 
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1-Ticari kredi analizinde firmaların finansal bilgileri birinci derecede   
   etkin bilgi kayna�ıdır.  

     

2-Firmaların bankalara sundu�u finansal tablolar seti (bilanço, gelir  
   tablosu, nakit akım tablosu, dipnotlar, özkaynak de�i�im tablosu,  
   mizan vd.) güvenilir mali bilgileri içerdi�inden, herhangi bir  
   düzeltme i�lemi yapılmasına gerek duyulmaksızın ticari kredi  
   analizinde kullanılabilir. 

     

3-Ticari kredi de�erlendirme sürecinde kar�ıla�ılan finansal bilgi  
   manipülasyonları bankaların kredi riskini artırmaktadır. 

     

4-Düzeltme i�lemlerine tabi tutulan mü�teri firmaların finansal  
   bilgileriyle yapılan kredi tahsisi sorunlu kredileri önemli ölçüde   
   önlemektedir. 
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5-Vergi Usul Kanunu’na (VUK) uygun bilançolar ile Türkiye  
   Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) uygun bilançolar  
   arasındaki farklılıklar, firmaları manipülatif finansal raporlamaya  
   yönlendirmektedir. 

     

6-Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) verilen  TFRS’ye uygun  
    bilançolar, VUK bilançolarına göre daha fazla manipülatif finansal  
    bilgi içerir. 

     

7-Mü�teri firmaların finansal analizinin yapıldı�ı dönem ile finansal  
   bilgilerin dikkate alındı�ı raporlama dönemleri arasındaki zaman  
   farkı, analizin geçerlili�ini ve do�rulu�unu olumsuz olarak  
   etkilemektedir. 

     

8-Firmalar, nakit akım tablosunu etkileyen muhasebe hesap kalemleri  
   üzerindeki manipülasyon tekniklerini, di�er finansal raporlara  
   kıyasla daha fazla uygulamaktadırlar 

     

9-Finansal bilgi manipülasyonları firmaların bilançolarını etkileyen  
   hesaplar üzerinde daha fazla uygulanmaktadır. 

     

10- Firmalar net i�letme sermayelerine olumlu etki yapacak  
   manipülasyon tekniklerini, di�er manipülasyon tekniklerine kıyasla  
   daha fazla uygulamaktadır. 

     

11-Kredi sürecinde kar�ıla�ılan finansal bilgi manipülasyonları  
    firmaların faaliyet sonuçlarını etkileyen hesap kalemlerinde daha  
    fazla görülmektedir. 

     

12-Muhasebe enstrümanlarının de�er de�i�imi finansal bilgilerin  
    gerçe�e uygun de�erini önemli derecede etkilemekte ve   
    manipülasyon aracı olarak kullanılabilmektedir.

     

13-Kurumsal firmaların finansal tabloları, kurumsal olmayan küçük  
    firmalara göre daha az manipülatif bilgi içerir. 

     

14-2005 yılından itibaren SPK’ya tabi firmalar, bankalar ve finans  
    kurumları tarafından Türkiye’de uygulanmaya ba�lanan “Türkiye  
    Finansal Raporlama Standartları” (TFRS), firmaların finansal  
    raporlamalarında gerçek ve do�ru bilgilerin sunumuna ve  
    dolayısıyla finansal analizin do�rulu�una büyük katkı  
    sa�lamaktadır. 

     

15-Tekdüzen Hesap Planı’ndaki “Di�er” ba�lıklı hesaplar manipülatif  
    finansal bilgi için uygun bir ortam sunmaktadır.       
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16-Uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu standartların  
     uygulanması ile birlikte bankaların ticari firmaların finansal  
     raporlamalarına olan güveni artmı�tır. 

     

17- Mü�teri firmaların finansal tablolarında ula�ılamayan ve firma  
     hakkında daha ayrıntılı bilgilere ula�ılmasında yarar sa�layan   
     dipnotlar, manipülatif finansal raporlamaların tespitinde büyük  
     yarar sa�lamaktadır. 

     

18-Finansal tabloların dipnotlarında sınırlı sayıda bilgi vermek veya  
     hiç bilgi vermemek manipülasyon �üphesini arttırmaktadır. 

     

19-Firma ölçe�i küçüldükçe finansal tablolardaki manipülatif  
     i�lemlerin sayısı artmaktadır. 

     

20-Firmalar; grup firmaları, i�tirakleri ve ba�lı ortaklıkları arasındaki  
    transfer fiyatlama politikalarını manipülasyon aracı olarak      
    kullanabilmektedir. 

     

21-TFRS’lerin uygulanmaya ba�lamasıyla birlikte birçok finansal  
    tablo kaleminde tarihsel maliyet yerine gerçe�e uygun de�er  
    yönteminin kullanılması, firmaların finansal bilgilerinin daha  
    gerçekçi ve güncel de�erler üzerinden sunulmasını sa�lamaktadır. 

     

22-Muhasebe standartlarında son dönemlerdeki de�i�ikliklerle  
    birlikte, muhasebenin ihtiyatlılık düzeyinde önemli esneklikler  
   görülmekte ve bu esneklikler finansal tablolardaki manipülatif  
   uygulamaların önünü açmaktadır. 

     

23-Firmalar yeni finansal raporlama standartları ile birlikte finansal  
    raporlamaya yönelik politikalarını daha etkin uygulamaya  
    ba�lamı�tır. 

     

24-Kredi de�erlendime sürecinde en fazla kar�ıla�tı�ınız manipülasyon tekni�ini (X) i�aretiyle belirtiniz. 

Gelirlerin muhasebele�tirilmesi ya da finansal tablolara alınması  

Giderlerin ve kar�ılıkların muhasebele�tirilmesi 

Varlık ya da yükümlülüklerin gerçe�e aykırı olarak sunulması 

Finansal tablolarda yer alan hesap kalemlerine ili�kin sınıflandırmaların de�i�tirilmesi  

Yapılan i�lemlerin fark edilmemesi için konusu ayrı bir suç olu�turan i�lem ve 
uygulamaların kullanılması �
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25-Gelirlerin muhasebele�tirilmesi ile ilgili olarak mü�teri firmalarınızın en fazla uyguladı�ı  
      manipülasyon tekni�ini (X) i�aretiyle belirtiniz. 

Bir mal ya da hizmetin satı� gelirinin dönemsellik ilkesine aykırı olarak henüz tahakkuk 
etmeden cari dönemin geliri olarak muhasebele�tirilmesi �

�irketlerin konsinye satı�larını �ube ya da perakendeciye sevk ettikleri tarihte satı�
gerçekle�meden gelir olarak kaydetmeleri �

Mal ya da hizmet satı�ına ili�kin herhangi bir i�lem olmadan fiktif satı� geliri kaydı 
yapılması �

26-Gider ve kar�ılıkların muhasebele�tirilmesi ile ilgili mü�teri firmalarınızın en fazla uyguladı�ı  
     manipülasyon tekni�ini (X) i�aretiyle belirtiniz. 

Dönem giderlerine kaydedilmesi gereken harcamaların aktifle�tirilmesi �

Harcama veya giderlerin az ya da çok gösterilmesi �

Kar�ılıkların dü�ük/yüksek gösterilmesi �

Amortisman yönteminin de�i�tirilmesi �

Gelecek dönem ya da dönemlere ili�kin giderlerin cari döneme çekilmesi �

Kârı gelecek yıllara aktarmak amacıyla kar�ılıkların yüksek gösterilmesi �

27-Bilanço hesap kalemlerine ili�kin sınıflandırmanın de�i�tirilmesine yönelik en fazla kar�ıla�tı�ınız  
     manipülasyon tekni�ini (X) i�aretiyle belirtiniz. 

Kısa vadeli yükümlülüklerin  uzun vadeli yükümlülüklerde gösterilmesi �

Uzun vadeli yükümlülüklerin kısa vadeli yükümlülüklerde gösterilmesi �

Duran varlıklarda gösterilmesi gereken hesapların dönen varlık hesap kalemlerinde 
gösterilerek, dönen varlıkların  yüksek, kısa vadeli yabancı kaynakların dü�ük 
gösterilmesi ve böylelikle Firmanın net i�letme sermayesinin oldu�undan yüksek 
gerçekle�ti�i izlenimi verilmesi 

�

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklarının, Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir 
Tahakkuklarında gösterilmesi, Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkuklarının, 
Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkuklarında gösterilmesi 

�
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28-Gelir Tablosu Hesap Kalemlerine ili�kin sınıflandırmanın de�i�tirilmesine yönelik en fazla uygulanan  
     manipülasyon tekni�ini (X) i�aretiyle belirtiniz. 

Ola�anüstü gelirler, ola�an faaliyet geliri ya da di�er faaliyet geliri gibi kaydedilmekte �

Faaliyet giderleri ola�an üstü gider olarak muhasebele�tirilmekte �

Firmanın gelir ya da gider tutarları de�i�tirilmeden, �irketin faaliyet kârlılı�ının arttı�ı 
ya da azaldı�ı veya brüt kâr marjının yükseldi�i izlenimi verilmeye çalı�ılmaktadır �

29-Nakit Akım Tablosunda nakit akı� kayna�ının de�i�tirilmesine yönelik en fazla uygulanan  
     manipülasyon tekni�ini (X) i�aretiyle belirtiniz. 

Faaliyet giderleri nedeniyle olu�an nakit çıkı�ını, yatırımdan ya da finansal i�lemlerden 
kaynaklanan nakit çıkı�ı gibi göstermek �

Bir yatırımdan, (örne�in duran varlık satı�ından) ya da finansal i�lemlerden 
kaynaklanan nakit giri�ini, esas faaliyetlerden sa�lanan nakit giri�i gibi göstermek �

Firmanın toplam nakit akımının de�i�memesiyle birlikte, nakit giri� ya da çıkı�ının 
kayna�ının de�i�tirilmesi, böylece firmanın nakit üretme gücünün yüksek oldu�u 
izleniminin yaratılması 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



200 

Ek 2: Be�li Likert Ölçe�ine Göre Anket Sorularının Frekans ve Yüzdeleri 

Anket Soruları 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
Kesinlikle 

Katılıyorum 
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1-Ticari kredi analizinde 
firmaların finansal bilgileri 
birinci derecede etkin bilgi 
kayna�ıdır. 

26 12,4    6 
  
2,9 

  
24  

  
11,5 77 36,8 76 36,4 

2-Firmaların bankalara sundu�u 
finansal tablolar seti (bilanço, 
gelir tablosu, nakit akım 
tablosu, dipnotlar, özkaynak 
de�i�im tablosu, mizan vd.) 
güvenilir mali bilgileri 
içerdi�inden, herhangi bir 
düzeltme i�lemi yapılmasına 
gerek duyulmaksızın ticari 
kredi analizinde kullanılabilir. 

168 80,4  23 11 14 6,7 2 1  2 1 

3-Ticari kredi de�erlendirme 
sürecinde kar�ıla�ılan finansal 
bilgi manipülasyonları 
bankaların kredi riskini 
artırmaktadır 

 8 3,8 9 4,3 26 12,4 120 57,4 45 21,5 

4-Düzeltme i�lemlerine tabi 
tutulan mü�teri firmaların 
finansal bilgileriyle yapılan 
kredi tahsisi sorunlu kredileri 
önemli ölçüde önlemektedir. 

5 2,4 23 11 21 10 85 40,7 74 35,4 

5-Vergi Usul Kanunu’na 
(VUK) uygun bilançolar ile 
Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları’na (TFRS) uygun 
bilançolar arasındaki 
farklılıklar, firmaları 
manipülatif finansal 
raporlamaya yönlendirmektedir. 

14 6,7 48 23 22 10,5 68 32,5 57 27,3 

6-Sermaye Piyasası Kurulu’na 
(SPK) verilen  TFRS’ye uygun 
bilançolar, VUK bilançolarına 
göre daha fazla manipülatif 
finansal bilgi içerir. 

84 40,2 80 38,3 31 14,8 14 6,7 - - 

7-Mü�teri firmaların finansal 
analizinin yapıldı�ı dönem ile 
finansal bilgilerin dikkate 
alındı�ı raporlama dönemleri 
arasındaki zaman farkı, analizin 
geçerlili�ini ve do�rulu�unu 
olumsuz olarak etkilemektedir. 

22 10,5 13 6,2 25 12 83 39,7 66 31,6 
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8-Firmalar, nakit akım 
tablosunu etkileyen muhasebe 
hesap kalemleri üzerindeki 
manipülasyon tekniklerini, 
di�er finansal raporlara kıyasla 
daha fazla uygulamaktadırlar 

24 11,5 62 29,7 21 10 60 28,7 42 20,1 

9-Finansal bilgi 
manipülasyonları firmaların 
bilançolarını etkileyen hesaplar 
üzerinde daha fazla 
uygulanmaktadır. 

8 3,8 16 7,7 32 15,3 91 43,5 62 29,7 

10- Firmalar net i�letme 
sermayelerine olumlu etki 
yapacak manipülasyon 
tekniklerini, di�er 
manipülasyon tekniklerine 
kıyasla daha fazla 
uygulamaktadır. 

12 5,7 20 9,6 22 10,5 86 41,1 69 33 

11-Kredi sürecinde kar�ıla�ılan 
finansal bilgi manipülasyonları 
firmaların faaliyet sonuçlarını 
etkileyen hesap kalemlerinde 
daha fazla görülmektedir. 

11 5,3 26 12,4 17 8,1 79 37,8 75 35,9 

12-Muhasebe enstrümanlarının 
de�er de�i�imi finansal 
bilgilerin gerçe�e uygun 
de�erini önemli derecede 
etkilemekte ve manipülasyon 
aracı olarak 
kullanılabilmektedir. 

13 6,2 36 17,2 17 8,1 62 29,7 80 38,3 

13-Kurumsal firmaların finansal 
tabloları, kurumsal olmayan 
küçük firmalara göre daha az 
manipülatif bilgi içerir. 

21 10 5 2,4 26 12,4 102 48,8 55 26,3 

14-2005 yılından itibaren 
SPK’ya tabi firmalar, bankalar 
ve finans kurumları tarafından 
Türkiye’de uygulanmaya 
ba�lanan “Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları” 
(TFRS), firmaların finansal 
raporlamalarında gerçek ve 
do�ru bilgilerin sunumuna ve 
dolayısıyla finansal analizin 
do�rulu�una büyük katkı 
sa�lamaktadır. 

7 3,3 30 14,4 47 22,5 98 46,9 27 12,9 

15-Tekdüzen Hesap Planı’ndaki 
“Di�er” ba�lıklı hesaplar 
manipülatif finansal bilgi için 
uygun bir ortam sunmaktadır. 

11 5,3 22 10,5 34 16,3 76 36,4 64 30,6 

16-Uluslararası muhasebe 
standartlarıyla uyumlu 
standartların uygulanması ile 
birlikte bankaların ticari 
firmaların finansal 
raporlamalarına olan güveni 
artmı�tır. 

14 6,7 21 10 20 9,6 82 39,2 72 34,4 
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17- Mü�teri firmaların finansal 
tablolarında ula�ılamayan ve 
firma hakkında daha ayrıntılı 
bilgilere ula�ılmasında yarar 
sa�layan dipnotlar, manipülatif 
finansal raporlamaların 
tespitinde büyük yarar 
sa�lamaktadır. 

10 4,8 13 6,2 29 13,9 88 42,1 69 33 

18-Finansal tabloların 
dipnotlarında sınırlı sayıda bilgi 
vermek veya hiç bilgi 
vermemek manipülasyon 
�üphesini arttırmaktadır. 

13 6,2 21 10 26 12,4 79 37,8 70 33,5 

19-Firma ölçe�i küçüldükçe 
finansal tablolardaki 
manipülatif i�lemlerin sayısı 
artmaktadır. 

28 13,4 12 5,7 14 6,7 63 30,1 82 44 

20-Firmalar; grup firmaları, 
i�tirakleri ve ba�lı ortaklıkları 
arasındaki transfer fiyatlama 
politikalarını manipülasyon 
aracı olarak kullanabilmektedir. 

6 2,9 17 8,1 28 13,4 87 41,6 71 34 

21-TFRS’lerin uygulanmaya 
ba�lamasıyla birlikte birçok 
finansal tablo kaleminde 
tarihsel maliyet yerine gerçe�e 
uygun de�er yönteminin 
kullanılması, firmaların finansal 
bilgilerinin daha gerçekçi ve 
güncel de�erler üzerinden 
sunulmasını sa�lamaktadır. 

6 2,9 26 12,4 18 8,6 89 42,6 70 33,5 

22-Muhasebe standartlarında 
son dönemlerdeki 
de�i�ikliklerle birlikte, 
muhasebenin ihtiyatlılık 
düzeyinde önemli esneklikler 
görülmekte ve bu esneklikler 
finansal tablolardaki 
manipülatif uygulamaların 
önünü açmaktadır. 

17 8,1 46 22 10 4,8 76 36,4 60 28,7 

23-Firmalar yeni finansal 
raporlama standartları ile 
birlikte finansal raporlamaya 
yönelik politikalarını daha etkin 
uygulamaya ba�lamı�tır. 

8 3,8 34 16,3 7 3,3 104 49,8 52 24,9 
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Soru: 24, Kredi de�erlendirme sürecinde en fazla kar�ıla�tı�ınız manipülasyon  
                 teknikleri 

  

Gelirlerin 
muhasebele�tirilmesi ya da 
finansal tablolara alınması 

Giderlerin ve 
kar�ılıkların 

muhasebele�tirilmesi 

Varlık ya da 
yükümlülüklerin 

gerçe�e aykırı olarak 
sunulması 

Finansal tablolarda 
yer alan hesap 

kalemlerine ili�kin 
sınıflandırmaların 

de�i�tirilmesi 

F
re

k
an

s 

O
ra

n
 (

%
) 

F
re

k
an

s 

O
ra

n
 (

%
) 

F
re

k
an

s 

O
ra

n
 (

%
) 

F
re

k
an

s 

O
ra

n
 (

%
) 

Kredi 
de�erlendirme 

sürecinde 
kar�ıla�tı�ınız 
manipülasyon 

teknikleri 

110 52,6 57 27,3 31 14,8 3 1,4 
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Soru: 25, Gelirlerin muhasebele�tirilmesi ile ilgili olarak mü�teri firmaların en  
                 fazla uyguladı�ı manipülasyon teknikleri 

  

Bir mal ya da hizmetin satı�
gelirinin dönemsellik ilkesine 
aykırı olarak henüz tahakkuk 
etmeden cari dönemin geliri 
olarak muhasebele�tirilmesi 

�irketlerin konsinye satı�larını 
�ube ya da perakendeciye sevk 

ettikleri tarihte satı�
gerçekle�meden gelir olarak 

kaydetmeleri 

Mal ya da hizmet satı�ına 
ili�kin herhangi bir i�lem 
olmadan fiktif satı� geliri 

kaydı yapılması 

F
re

k
an

s 

O
ra

n
 (

%
) 

F
re

k
an

s 

O
ra

n
 (

%
) 

F
re

k
an

s 

O
ra

n
 (

%
) 

Gelirlerin 
muhasebele�tirilmesi 

ile ilgili olarak 
mü�teri 

firmalarınızın 
uyguladı�ı 

manipülasyon 
teknikleri 

165 78,9 23 11 6 2,9 
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Soru: 26, Gider ve kar�ılıkların muhasebele�tirilmesi ile ilgili  firmaların en fazla  
                 uygululadı�ı manipülasyon teknikleri 

  

Dönem 
giderlerine 

kaydedilmesi 
gereken 

harcamaların 
aktifle�tirilmesi 

Harcama 
veya 

giderlerin az 
ya da çok 

gösterilmesi 

Kar�ılıkların 
dü�ük/yüksek 
gösterilmesi 

Amortisman 
yönteminin 
de�i�tirilme

si 

Gelecek 
dönem ya da 
dönemlere 

ili�kin 
giderlerin cari 

döneme 
çekilmesi 

Kârı gelecek 
yıllara 

aktarmak 
amacıyla 

kar�ılıkların 
yüksek 

gösterilmesi 
F

re
k

an
s

O
ra

n
 

(%
) 

F
re

k
an

s

O
ra

n
 

(%
) 

F
re

k
an

s

O
ra

n
 

(%
) 

F
re

k
an
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O
ra

n
 

(%
) 

F
re

k
an

s

O
ra

n
 

(%
) 

F
re

k
an

s

O
ra

n
 

(%
) 

Gider ve 
kar�ılıkların 

muhasebele�tirilmesi 
ile ilgili 

mü�terinfirmalarınız
ın uygululadı�ı 
manipülasyon 

teknikleri

93 44,5 88 42,1 17 8,1 4 1,9 3 1,4 1 0,5 

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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Soru: 27, Bilanço hesap kalemlerine ili�kin sınıflandırmanın de�i�tirilmesine  
                 yönelik en fazla kar�ıla�tı�ınız manipülasyon teknikleri 

  

Kısa vadeli 
yükümlülüklerin  uzun 
vadeli yükümlülüklerde 

gösterilmesi 

Uzun vadeli 
yükümlülüklerin kısa 

vadeli 
yükümlülüklerde 

gösterilmesi 

Duran varlıklarda 
gösterilmesi gereken 

hesapların dönen varlık 
hesap kalemlerinde 
gösterilerek, dönen 

varlıkların  yüksek, kısa 
vadeli yabancı kaynakların 

dü�ük gösterilmesi ve 
böylelikle Firmanın net 

i�letme sermayesinin 
oldu�undan yüksek 

gerçekle�ti�i 

Gelecek Aylara Ait Gider 
ve Gelir 

Tahakkuklarının, 
Gelecek Yıllara Ait Gider 

ve Gelir 
Tahakkuklarında 

gösterilmesi, Gelecek 
Aylara Ait Gelir ve Gider 

Tahakkuklarının, 
Gelecek Yıllara Ait Gelir 

ve Gider 
Tahakkuklarında 

gösterilmesi 

F
re
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O
ra

n
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%
) 
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n
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%
) 

F
re

k
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O
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n
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%
) 

F
re

k
an

s 

O
ra

n
 (

%
) 

Bilanço hesap 
kalemlerine 

ili�kin 
sınıflandırmanın 
de�i�tirilmesine 

yönelik 
kar�ıla�tı�ınız 
manipülasyon 

teknikleri 

185 88,5 10 4,8 9 4,3 2 1 



207 

Soru: 28, Gelir tablosu hesap kalemlerine ili�kin sınıflandırmanın                 
                 de�i�tirilmesine yönelik en fazla uygulanan manipülasyon tekni�i 

  

Ola�anüstü gelirler, ola�an faaliyet 
geliri ya da di�er faaliyet geliri gibi 

kaydedilmekte 

Faaliyet giderleri ola�an üstü 
gider olarak 

muhasebele�tirilmekte 

Firmanın gelir ya da gider 
tutarları de�i�tirilmeden, 
�irketin faaliyet karlılı�ının 

arttı�ı ya da azaldı�ı veya brüt 
kar marjının yükseldi�i 

izlenimi verilmeye 
çalı�ılmaktadır 

F
re

k
an

s 

O
ra

n
 (

%
) 

F
re

k
an

s 

O
ra

n
 (

%
) 

F
re

k
an

s 

O
ra

n
 (

%
) 

Gelir tablosu 
hesap 

kalemlerine 
ili�kin 

sınıflandırmanın 
de�i�tirilmesine 

yönelik 
uygulanan 

manipülasyon 
tekni�i 

134 64,1 56 26,8 11 5,3 
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Soru: 29, Nakit akı� kayna�ının de�i�tirilmesine yönelik en fazla uygulanan  
                 manipülasyon teknikleri 

  

Faaliyet giderleri nedeniyle 
olu�an nakit çıkı�ını, 

yatırımdan ya da finansal 
i�lemlerden kaynaklanan nakit 

çıkı�ı gibi göstermek 

Bir yatırımdan, (örne�in duran 
varlık satı�ından) ya da finansal 
i�lemlerden kaynaklanan nakit 

giri�ini, esas faaliyetlerden 
sa�lanan nakit giri�i gibi 

gösterebilmek 

Firmanın toplam nakit akımının 
de�i�memesiyle birlikte, nakit 

giri� ya da çıkı�ının kayna�ının 
de�i�tirilmesi, böylece firmanın 
nakit üretme gücünün yüksek 
oldu�u izleniminin yaratılması 

F
re
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an
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ra

n
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%
) 

F
re

k
an
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O
ra

n
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%
) 

F
re

k
an
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O
ra

n
 (

%
) 

Nakit akı�
kayna�ının 

de�i�tirilmesine 
yönelik 

uygulanan 
manipülasyon 

teknikleri 

96 45,9 101 48,3 5 2,4 
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Ek 3: Anket Katılımcılarının �llere Göre Da�ılımı 

�ehir Frekans Oran Geçerli Oran Toplam Oran 

Adana 2 1,0 1,0 1,0 

Afyon 1 ,5 ,5 1,4 

Ankara 29 13,9 13,9 15,3 

Antalya 2 1,0 1,0 16,3 

Aydın 1 ,5 ,5 16,7 

Balıkesir 3 1,4 1,4 18,2 

Bolu 2 1,0 1,0 19,1 

Bursa 1 ,5 ,5 19,6 

Çanakkale 1 ,5 ,5 20,1 

Denizli 2 1,0 1,0 21,1 

Diyarbakır 2 1,0 1,0 22,0 

Düzce 3 1,4 1,4 23,4 

Edirne 3 1,4 1,4 24,9 

Erzurum 2 1,0 1,0 25,8 

Eski�ehir 1 ,5 ,5 26,3 

Gaziantep 3 1,4 1,4 27,8 

Isparta 3 1,4 1,4 29,2 

�stanbul 34 16,3 16,3 45,5 

�zmir 19 9,1 9,1 54,5 

Kayseri 4 1,9 1,9 56,5 

Kocaeli 48 23,0 23,0 79,4 

Konya 1 ,5 ,5 79,9 

Manisa 1 ,5 ,5 80,4 

Nev�ehir 1 ,5 ,5 80,9 

Ordu 1 ,5 ,5 81,3 

Sakarya 21 10,0 10,0 91,4 

Samsun 4 1,9 1,9 93,3 

Sinop 1 ,5 ,5 93,8 

Sivas 4 1,9 1,9 95,7 

Tekirda� 1 ,5 ,5 96,2 

Tokat 1 ,5 ,5 96,7 
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Trabzon 3 1,4 1,4 98,1 

Van 1 ,5 ,5 98,6 

Yozgat 1 ,5 ,5 99,0 

Zonguldak 2 1,0 1,0 100,0 

Toplam 209 100,0 100,0 
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