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ÖZET 

 

FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERDE MUHASEBE  

SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Finansal krizler; makro düzeyde devleti, mikro düzeyde işletmeleri etkileyerek 

ciddi sonuçlara neden olan ancak önceden tam olarak bilinmeyen ya da öngörülemeyen 

gelişmelerdir. Bir işletme için finansal kriz; uzun ve kısa vadeli amaçlarına, 

çalışanlarına, ününe ve finansal durumuna, ani ve ciddi zarar verme olasılığı olan 

herhangi bir olay olabilir. Finansal krizler işletmelerin faaliyet yapısı, yönetim yapısı, 

örgüt yapısı ve finansal yapısı üzerinde etkili olmaktadır. Finansal kriz döneminde 

yaşanan belirsizlik ortamı bir “sis” gibi işletmelerin üzerine çökmektedir. Finansal kriz 

hem oluşumu hem de sonuçları açısından işletmelerin özellikle finansal ve ekonomik 

yapıları üzerinde etkili olarak bu etkisini işletmelerin muhasebe sistemlerinde 

göstermektedir. Kriz esnasında ve kriz sonrasında işletmelerin finansal tabloları gerçek, 

doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgilerden uzak olduğu gibi muhasebe 

kavramlarına ve muhasebe standartlarına uygun düzenlenememektedir. Ayrıca bu 

finansal tabloların ve raporların denetlenmiş ve onaylanmış olması krizin adının biraz 

da “muhasebe” konulmasına neden olmaktadır. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak 

işletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ekonomik olay ve işlemler tamamen veya 

kısmen artan bir biçimde elektronik ortamda cereyan etmeye başlamıştır. Bu durum da, 

işletmenin finansal nitelikli olay ve işlemlerini konu edinen muhasebe sisteminin 

geleneksel ortamdan elektronik ortama taşınmasına yol açmıştır. Ayrıca bilgi alışverişi 

ve haberleşme amaçlı kullanılan internet, bilgi toplumu kavramının oluşmasına hizmet 

etmekte olup, iletişim ağları üzerinden sunulan hizmetleri de çeşitlendirmiştir. Bu 

gelişmeler ışığında e-ticaret, e-kurum, e-devlet, e-işletme, e-vergi, e-fatura, e-muhasebe 

gibi yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır. Bu tezin amacı finansal krizin işletmelerde 

muhasebe sistemi üzerine etkilerini ayrıntılı bir şekilde inceleyerek ortaya koymaktır. 
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ABSTRACT 

 

 

 

THE EFFECTS OF THE FINANCIAL CRISIS ON BUSINESS  

OF ACCOUNTING SYSTEM 

 

The financial meltdowns, which are extremely difficult to foresee, produce 

tragic outcomes that affect states at macro levels and companies at micro levels. 

Financial crisis for a company means a possibility that is likely to impair its short term 

targets, employees, reputation and commercial situation. Financial crisis impacts on 

companies’ activities, management, organisation and financial situation. Uncertainty 

covers companies like a ‘dense fog’ in times of crisis.  Crisis exerts marked effects on 

financial and economic structures of companies. These effects significantly impact on 

companies’ accounting systems. Financial statements may not give true, accurate, 

reliable, comparable information and may not meet accounting principles and standards 

during and aftermath of the crisis.  In addition to this, sometimes the crises are called 

‘accounting crisis’ because the financial statements have been audited and approved. 

Economic events and transactions of the companies have begun increasingly taking 

places in electronic environments as a result of developments in technology. This 

situation has led to transportation of the accounting system, which focuses on 

companies’ financial events and transactions, from traditional environment to electronic 

environment. The Internet, which is used for the exchange of information and 

communication, serves the formation of ‘information society’ concept and diversifies 

the services provided through the communications networks. In the light of these 

mentioned developments, new formations have emerged such as e-commerce, e-

organisation, e-government, e-business, e-tax, e-invoicing, e-accounting. The aim of 

this thesis is to analyse the effects of financial crisis on companies. 
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ÖNSÖZ 

  “Kriz” sözcüğü, Sosyal Bilimler alanında genellikle, “Buhran”, “birden bire 

meydana gelen kötüye gidiş yönündeki gelişme” ya da “büyük sıkıntı” anlamlarında 

kullanılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada ekonomik krizlerin en önemli yönü olan 

finansal boyutu tez konusu olarak seçilmiştir. Etkiledikleri sektörler açısından ekonomik 

krizler; reel krizler ve finansal krizler olarak ikiye ayrılmaktadır. Üretimde ve/veya 

istihdamda önemli daralmalar şeklinde ortaya çıkan krizlere reel krizler; ekonominin 

reel kesimi üzerinde tahrip edici etkiler yaratabilen ve piyasaların etkin işleyiş gücünü 

bozan finansal piyasa çöküşleri ise; finansal krizler olarak tanımlanmaktadır. Finansal 

istikrarsızlık, finansal düzensizlik, finansal kırılganlık ve sistemik risk gibi bazı 

kavramlar literatürde “Finansal kriz” kelimesinin yerine kullanılmakta olup, ayrıca 

finansal krizler “Tarih tekerrürden ibarettir.” özdeyişini doğrulamaktadır. Finansal 

krizlerin önceden tahmin edilememesi her zaman bir tehlike doğurmamaktadır. Bazen 

de tehlike ile birlikte fırsat yaratabilmekte ve yayılma etkisi oluşturabilmektedir. Bir 

finansal krizin ne kadar süreceği ise; o krizi yaşayan işletmelerin aldıkları tedbirlere ve 

bu tedbirleri zamanında uygulamalarına bağlıdır.    

Çalışmada Giriş ve Girişi izleyen üç bölümde finansal krizin ayrıntılı 

incelemelerine yer verilmiştir. Birinci bölümde temel kavramlar olarak; “Finansal Kriz 

ve Muhasebe” kavramlarının tanımı, tarihsel gelişimi, ortaya çıkış nedenleri, 

göstergeleri, özellikleri, türleri, fonksiyonları, temel ilkeleri, finansal kriz ve muhasebe 

ilişkileri açısından ele alınmıştır. İkinci bölümü oluşturan “Finansal Krizin İşletmeler 

Üzerine Etkileri” ise, finansal krizin işletmelerde oluşum süreci, işletmeler üzerindeki 

olumsuz ve olumlu etkileri, işletmelerin başta finansal yapısı olmak üzere faaliyet 

yapısı, yönetim yapısı ve örgüt yapısı üzerine etkileri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise 

“Finansal Krizin Muhasebe Sistemi Üzerindeki Etkisi” başlığı altında finansal krizin 

etkileri muhasebe sistemi açısından, Uluslararası Muhasebe Standartları ve 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları açısından, yasalar açısından, karar 

verme açısından, raporlama ve denetim açısından incelenmiştir. Çalışmanın sonuç 

bölümünde ise; finansal krizin nasıl bir değişim yarattığı, ülke ekonomilerini ve bu 

ekonomilerin yapı taşları olan işletmeleri nasıl etkilediği, küreselleşmenin yanı sıra, 
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teknolojik gelişmelerin muhasebe alanında getirdiği yenilik ve değişiklikler ile 

muhasebe uygulamalarına yön veren yasal düzenlemelere, Uluslararası Muhasebe 

Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları sayesinde finansal 

tabloların hazırlanarak sunulmasında ve raporlanmasında ortak ve tek bir dil 

oluşturulma amaçlarına yer verilerek ulaşılan sonuçlar irdelenmiştir. Çalışma 

Yararlanılan Kaynaklar ve Eklere yer verilerek tamamlanmıştır. 

Tez konusunun belirlenmesi ve hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen 

danışman hocalarım sayın Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Prof. Dr. Sinan Aslan’a, 

aydınlatıcı eleştiri, öneri ve katkıları için, ayıca emeği geçen tüm hocalarıma, ilk 
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1.GİRİŞ 

Finansal krizler; makro düzeyde devleti, mikro düzeyde işletmeleri etkileyerek 

ciddi sonuçlara neden olan ancak önceden bilinmeyen ya da öngörülemeyen 

gelişmelerdir. Varlık fiyatlarındaki sert düşüşler, finansal ve finansal olmayan 

işletmelerin başarısızlıkları, deflasyon, döviz kuru piyasalarındaki bozulmalar, 

spekülatif amaçlı ataklar, piyasadaki likidite ihtiyacı nedeniyle döviz talebinin 

genişlemesi vb.g. konular finansal krizlerin içerdiği konuların bazılarıdır.
1
 Erken uyarı 

sistemleri de diyebileceğimiz finansal kriz göstergeleri, yaşanmış krizlerin incelenmesi 

sonucu oluşturulmaktadır. Erken uyarı sistemlerinin kullanılmasına rağmen gelişmekte 

olan ülkelerin birçoğunda ve hatta ülkemizde finansal krizlerin olumsuz etkileri 

yaşanmaktadır. Bu krizlerin etkileri ençok finans sektöründe, ülkelerin ekonomik ve 

sosyal durumlarında köklü değişimlere neden olmaktadır.
2
 Finansal krizlerin ortak 

özellikleri olmakla birlikte, hepsinin kendine özgü ayırt edici özellikleri de 

bulunmaktadır. Genel kabul gören yaklaşıma göre özellikle yükselen piyasalarda yaygın 

olarak görülen finansal krizler:
3
 

 Para Krizleri, 

 Bankacılık Krizleri, 

 Dış Borç Krizleri, 

 Sistemik Finansal Krizler. 

olarak ifade edilmektedir. 

Bu krizler genel olarak birbirlerini takip ettikleri için bunlar arasında kesin 

çizgilerle ayırım yapılamamaktadır. Etkiledikleri sektörler açısından bakıldığında 

ekonomik krizler; reel krizler ve finansal krizler olarak ikiye ayrılmaktadır. Reel krizler, 

üretimde ve/veya istihdamda önemli daralmalar şeklinde ortaya çıkarlar. Finansal 

                                                 
1
 Selçuk Balı ve Ahmet Büyükşalvarcı, Finansal Krizler Tarihi, İstanbul: Çatı Kitapları, 2011,s.3-4. 

2
 Ertürk Korkut, “Parasal Kriz Teorileri Üzerine Notlar”, İktisat Üzerine Yazılar II:İktisadi 

Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Oktay Türel’e Armağan (Ed. A.H.Köse, F.Şenses ve E.Yeldan), İstanbul: 

İletişim Yay.,2003, s.225. 
3
 Ahmet Turgut, “Türleri, Nedenleri ve Göstergeleriyle Finansal Krizler”, TÜHİS İş Hukuku ve 

İktisat Dergisi, Kasım2006-Şubat 2007, C.20, S.4-5, s.39-40. 
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krizler ise ekonominin reel kesimi üzerinde tahrip edici etkiler yaratabilen ve 

piyasaların etkin işleyiş gücünü bozan finansal piyasa çöküşleridir. Finansal krizler, 

özelde finansal yapıdaki olumsuzluk yansımasını ifade ederken; ekonomik krizler, genel 

anlamda üretimde geçici fakat büyük ölçekli düşüşler, gelirde azalışlar ve işsizlikte 

artışlar ile kendini göstermektedir.
4
 

Ticari ve ekonomik faaliyetleri inceleyen bir bilim dalı olarak muhasebenin 

tarihi insan ile başlar. 19. yüzyıldan itibaren muhasebe, altın çağını yaşamaya 

başlamıştır. Çünkü bu dönemde planlama, kontrol ve karara dönük bilgiler üretilmeye 

başlamış olup, maliyet muhasebesi, muhasebe denetimi ve raporlama teknikleri gibi 

konular önem kazanmış buna paralel olarak da bilgi ve belge kayıt düzenleri de büyük 

gelişim göstermiştir. Bilgisayarların da bu sürece katılmasıyla birlikte muhasebe 

kendisinden beklenen tüm görevleri daha iyi bir biçimde yerine getirmeye başlamıştır 

ve böylece işletme ilgililerinin bilgi gereksinimi giderilerek, mali tablolarda yer alan 

bilgilere ve bu bilgilere esas oluşturan kayıtlara duyulan güven artmıştır.
5
  

Muhasebe; “Mali nitelik taşıyan mübadele işlemleri ile kısmen de olsa benzeri 

ekonomik olayları para cinsinden sistemli bir biçimde teşhis, toplama, kaydetme, 

sınıflandırma ve anlamlı olarak özetleme işlemleri ile ulaşılan sonuçları yorumlayarak 

ticari kişiliğin sahip ve ortaklarına, yöneticilere ve bu kişilikle ilişkisi bulunan diğer 

kimselere amaçlarına uygun faydalı bilgileri sağlayan sanat bilim ve tatbikattır.”
6
 

Günümüzde muhasebe sistemi işletme yönetimine, planlama (bütçeleme) karar alma ve 

kontrolde ihtiyaç duydukları verileri sağlayan en önemli araçlardan birisi olarak kabul 

görmektedir. Bilgisayara dayalı enformasyon sistemine dönüşen yönetim bilgi 

sisteminin bir alt sistemi olarak muhasebe bilgi sistemlerinin kurulması gereklilikten öte 

zorunluluktur.
7
 Artık muhasebeden sadece gerçekleştirilen iş ve işlemlerin 

kaydedilmesi, sınıflandırılması ve özetlenerek raporlanması olarak bilinen muhasebenin 

                                                 
4
 Cevat Gerni ve Ö. Selçuk Emsen, M. Kemal Değer, “Erken Uyarı Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki 

Ekonomik Krizlerin Analizi”, Ekonomi ve İstatistik, 2005, S.2, s.40; Abdulkadir Kaya ve Ünal 

Gülhan, “Küresel Finansal Krizin İşletmelerin Etkinlik ve Performans Düzeylerine Etkileri: 2008 

Finansal Kriz Örneği”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 

2010, S.11, s.62. 
5
  Mehmet Özkan, Sigorta İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi, 1998, s.454-455. 

6
 Özkan, s.456. 

7
 Zeyyat Sabuncuoğlu ve Tuncer Tokol, İşletme, 8. Baskı, İstanbul: Beta Yay., 2011, s. 372. 
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klasik fonksiyonlarının yerine getirilmesi beklenmemektedir. Yöneticiler işletme 

faaliyetlerini kontrol altında tutabilmeleri, karar alabilmeleri için muhasebenin 

kendilerine daha fazla yardımcı olmasını istemekte ve beklemektedirler.
8
 Genel olarak 

işletmelerde muhasebe; kendi organizasyonu içinde Genel Muhasebe, Maliyet 

Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Muhasebe Denetimi, Yardımcı Muhasebe 

Faaliyetleri vbg. biçiminde bölümlendirilmektedir. Ekonomik sistemlerin muhasebe ve 

denetim sistem ve uygulamalarının omuzlarında yükselmesine bağlı olarak ekonomik ve 

finansal krizlerin altında yatan nedenlerin biraz da muhasebe ve denetim sistem ve 

uygulamalarıyla ilgilendirilmesi hem gerçekçi hem de doğru bir yaklaşım tarzıdır.
9
 

Finansal krizler muhasebe uygulamalarını etkilediği gibi muhasebe uygulamaları da 

finansal krizleri kısmen de olsa dahi etkilemektedir. Bunun sonucunda karşılıklı 

etkileşim söz konusu olup ağırlık finansal krizlerdedir. 

Bir işletme için kriz; uzun ve kısa vadeli amaçlarına, çalışanlarına, ününe ve 

mali durumuna, ani ve ciddi zarar verme olasılığı olan herhangi bir olay olabilir. Talep 

azalması, kısa ve uzun vadeli kaynak bulma zorluğu, üretimin azalması, alacakların 

tahsilinde yaşanan sıkıntılar, kâr marjının daralması, maliyetlerin artması, ihracatın 

azalması, rekabetin artması vb.g. etkiler, finansal krizin işletmeler üzerindeki genel 

etkileridir.
10

 Finansal krizler işletmelerin faaliyet yapısı, yönetim yapısı, örgüt yapısı ve 

finansal yapısı üzerinde etkili olmaktadır. Kriz döneminde yaşanan belirsizlik ortamı bir 

“Sis” gibi işletmelerin üzerine çökmektedir. Günümüzde, ekonomik hayatta yaşanan 

hızlı değişmeler işletmeleri içerden ve dışarıdan gelebilecek krizlere karşı, yöneticileri 

sürekli değişik yöntemler geliştirmeye ve kullanmaya zorlamıştır. Bu yöntemlerin 

başında gelen ve krize karşı işletmeleri başarılı kılan yöntem, krizi önceden sezme ve 

gerekli tedbirleri geliştirme çabalarını içine alan erken uyarı sistemidir.
11

 Belirsizliklerle 

mücadele edebilmenin en etkin yöntemlerinden birisi stratejik düşünebilmek ve mevcut 

durumu doğru analiz edebilmektir. Stratejik analizler ve çevre analizi, çevredeki 

                                                 
8
 Ömer Dinçer ve Yahya Fidan, İşletme Yönetimine Giriş, 7. Baskı, İstanbul: Alfa Yay., 2009, s. 304. 

9
 Ahmet Vecdi Can, “Krizin Muhasebesi ve Muhasebenin Krizi”, Mali Çözüm, S.97, 2010, s.25. 

10
 Mehmet Gençtürk, Adnan Kalkan ve Ali Murat Alparslan, “Küresel Krizin İmalat Sektöründeki Etkisi 

ve İhracat Ağırlıklı Doğaltaş/Mermer Sektöründe Bir İnceleme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 

S.45, 2010, s.78. 
11

 İsmet Titiz, “Kriz Dönemi Yönetsel Kararların Kriz Sonrası İşletme Stratejileri Üzerine Etkileri”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F., C.8, S.2, 2003, s.112-113. 
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değişmeleri izlemeyi (özellikle kriz öncesi ve sonrası süreçte) ve işletmelerin yapısal 

unsurlarını bu değişmelere göre geliştirmeyi ve değiştirmeyi öngördüğünden yöneticiler 

açısından oldukça doğru bir yaklaşım ve uygulama biçimidir. Bilgi alanında ortaya 

çıkan ilerlemeler, beraberinde birçok kavramın da ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Entelektüel sermaye de bu kavramlardan biridir. Entelektüel sermayenin ortaya 

çıkmasıyla insan artık her şeyin merkezindedir ve araç olmaktan çıkarak asli amaç 

olmuştur.
12

 Bu durum entelektüel sermayenin işletmenin gerçek değerinin 

ölçülmesindeki anlam ve önemini arttırmıştır.  

Finansal kriz gerek ortaya çıkan oluşumu ile gerekse sonuçları açısından 

özellikle işletmelerin finansal ve ekonomik yapıları üzerinde etkili olmakta ve bu 

etkisini işletmelerin muhasebe sistemlerinde-düzenlerinde göstermektedir. Muhasebe 

sisteminin-düzeninin etkilenmesi işletme yazınında “Krizin muhasebesi–

Muhasebenin krizi” kavramları ile ifade edilmektedir. Kriz esnasında ve kriz 

sonrasında işletmelerin mali tabloları gerçek, doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir 

bilgilerden uzak olduğu gibi, muhasebe kavramlarına ve muhasebe standartlarına uygun 

bir biçimde düzenlenememektedir. Muhasebe kural ve standartlarına harfiyen uygun 

görünmekle beraber işletmelerin iktisadi/mali/finansal gerçeklerini yansıtmaktan uzak 

olarak hazırlanan (ve dolayısıyla topluma sürekli yalan söyleyen) finansal raporların 

üstelik denetlenmiş ve onaylanmış olması krizin adının biraz da “Muhasebe” ile 

ilgilendirilerek krizin muhasebesi yerine muhasebenin krizi olarak adlandırılmasını 

zorlayan bir durumdur.
13

 

Bir işletmenin muhasebe sistemi; muhasebe bilgilerinin geliştirilmesi ve bu 

bilgilerin karar alıcılara iletilmesi amacını taşımakta ve işletme organizasyonu 

tarafından kullanılan personel, yönerge, araç ve kayıtlardan oluşmaktadır. Muhasebe 

sisteminin başarısı için, sistemi oluşturan bu unsurların organizasyonuna önem 

verilmesi gerekir. Muhasebe organizasyonu,  

 Belge ve kayıt düzeninin belirlenmesi, 

 Hesap planı ve hesap akışının belirlenmesi, 

                                                 
12

 Sami Karacan, “Entelektüel Sermaye ve Yönetimi”, Mali Çözüm, S.69, 2004, s.177. 
13

 Can, s.25. 
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 Personel organizasyonunun yapılması,  

 Malzeme ve teçhizatın düzenlenmesi, 

aşamalarından oluşmakta olup, muhasebe organizasyonu kurulurken işletmenin 

özellikleri ve yapısının yanı sıra işletme politikalarına ve hedeflerine, hesap işlerine, 

hesap türleri ve hesap planı ile ilgili yasalarda yer alan hükümlere dikkat edilmeli, 

planlama, kontrol, analiz ve raporlamaya ayrıca önem verilmelidir. Çünkü muhasebe 

organizasyonunun kurulması, gereklilikten öte bir zorunluluk haline gelmiştir.
14

  

Muhasebe faaliyetleri sonucunda elde edilecek bilgilerin doğruluk derecesi, 

ancak iyi organize olmuş bir muhasebe sistemi ile sağlanabilir. İşlemlerin kayda 

alınması, defter ve kayıt nizamının düzenlenmesi, vergi beyannamelerinin ve mali 

tabloların hazırlanması, bütçe, iş programı ve planlama yapılması açısından kamu-

devlet ilgili yasalarda bu hususları hüküm altına almıştır. Ayrıca iyi oluşturulmuş 

sistemler, ancak onu iyi çalıştıracak personelle işlevini tam olarak yerine 

getirebilmektedir. İşe uygun, işletme amaçlarına odaklanmış, nitelikli personel günümüz 

işletmelerinin en fazla gereksinim duyduğu unsurların başında gelmektedir. Yöneticiler 

karar verirken özellikle muhasebenin sunduğu bilgilerden yararlanmaktadır.
15

 Bunun 

yanı sıra bilgi alışverişi ve haberleşme amaçlı kullanılan internet, bilgi toplumu 

kavramının oluşmasına hizmet etmekte olup, iletişim ağları üzerinden sunulan 

hizmetleri de çeşitlendirmiştir. Bu gelişmeler ışığında e-ticaret, e-kurum, e-devlet, e-

işletme, e-vergi, e-fatura, e-muhasebe gibi yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır. Böylece 

vatandaşların hizmet veren kurumlardan hızlı, şeffaf ve daha doğru bilgi sunma 

istemleri artmıştır.
16

  

Bilinçli işletmeler her finansal krizden bazı dersler alarak kendi bünyesinde 

önemli değişiklikler ve yenilikler yapmaktadır. Finansal kriz dönemlerini az zararla 

atlatmanın ilk şartı yeniliklere açık olmak ve kolayca uyum sağlayabilmektir. Piyasalara 

ortak bir finansal dil, ortak yaklaşım ve uygulanabilirlik getirmesi hedeflenen 

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, 

                                                 
14

 Özkan, s.582. 
15

 Mehmet Civan ve Mustafa Çalışkan, “Tekstil İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonunun Önemi”, 

Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.24, Ekim 2004, s.158-159. 
16

 H. Cenap Ağım, “Elektronik İşletme (E-İşletme)”, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 

ANAHTAR, Yıl: 25, S: 291, Mart 2013, s.18-19. 
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bölgesel politika farklılıklarının neden olduğu yatırım risklerinin çoğunu ortadan 

kaldırmakta olup, küresel sermaye akışını da hızlandıracaktır.
17

 Ancak, Türkiye’de 

uygulanan Tek Düzen Hesap Planı (TDHP)’nında yer alan hesaplar, standartlarda 

öngörülen raporlama biçimiyle bazı durumlarda örtüşmemektedir. Bu nedenle 

TDHP’nın revize edilmesi bir gereklilik haline gelmektedir.
18

 Bununla beraber işletme 

yazınında UFRS finansal krizden ötürü oldukça olumsuz eleştiriler almış olup yetersiz, 

açıklayıcılıktan uzak, gereksiz ve uygulanma özelliği olmayan ölçütler olarak ifade 

edilmiştir. 

Yaşanan finansal krizlerin şeffaf, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, güvenilir, 

ihtiyaca uygun vb.g. nitelikleri yüksek finansal raporlamanın önemini ve bu niteliklere 

sahip raporlara duyulan ihtiyacı açık bir biçimde ortaya koyduğu gözlenmektedir. 

Yanıltıcı finansal raporların etkileri, toplumun önemli kesimlerine yayılarak büyük 

zararlara neden olmaktadır. Finansal tabloların denetlenmiş olmalarının getirdiği yüksek 

güvenilirlik aynı zamanda yanıltıcı olma riskini de arttıran bir husus olarak ortaya 

çıkmaktadır. İflas eden büyük işletmeler bu duruma örnek verilebilir. Çünkü bu 

işletmeler incelendiğinde hepsinin finansal raporlarının denetimden geçtiği ve olumlu 

görüşlerle dolu denetim raporlarına sahip oldukları gözlenmektedir. Ne yazık ki 

gerçeğin böyle olmadığı, finansal raporların hata, hile ve yanıltıcı bilgilerle dolu olduğu, 

özellikle finansal kriz dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.
19

 

Finansal bilgi sisteminin genel yapısı aslında muhasebe bilgi sistemini 

yansıtmakta olup, muhasebe bir bilgi sistemi olarak düşünüldüğünde bu sistemin temel 

amacı; bilgi talep edenlerin etkili karar almalarını sağlayacak verilerin toplanması, 

işlenmesi ve iletilmesi olacaktır. Karar verici olarak görülen yönetici, yönetim 

işlevlerini (planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, denetim) yerine getirirken 

sürekli ve oldukça değişik kararlar almaktadır. Karar alma bütün yönetim faaliyetlerine 

temel teşkil eden bir unsurdur. Bir kişinin elinde sınırsız yetki bulundurması, karar alma 

                                                 
17

 Gönül İpek Alkan, “Muhasebe İşlevi”, Muazzez Babacan (Ed.), İlkeler ve İşlevlerle İşletme içinde 

(389-420), Ankara: Detay Yay., 2012, s.408-409; Nadir Hikmet Güneş, Tek Düzen Hesap Planının 

Muhasebe Standartlarına Uygunluğu: SPK-TFRS-UFRS’na Uygun Mali Tablo Düzenleme 

Uygulaması, İstanbul: İSMMMO, Yayın No: 102, 2008, s.108. 
18

 Serkan Terzi ve İlker Kıymetli Şen, Filiz Bülbül, “UFRS’nın Türkiye’de İlk Uygulaması İçin Açılış 

Bilançosu Hazırlanması”, Mali Çözüm, S.81, Mayıs-Haziran 2007, s.128-129. 
19

 Can, s.5. 
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sürecinde takdir yetkisinin keyfiliğe dönüşmesi, belgelendirmeye ve raporlamaya 

gerektiği kadar önem verilmemesi, bilgiye ulaşmada eşitsizlik, hesap verme 

sorumluluğunun bulunmaması ve yolsuzlukla mücadele amacıyla sistemli çözümlerin 

üretilmemesi gibi nedenlerle işletmelerde yolsuzluk olayları ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle finansal kriz dönemlerinde işletmelerin üzerinde ciddi şekilde olumsuz etkiler 

yaratan belirsizlik ve kararsızlıklara yönelten bu durum, işletmede kurulacak ve 

işletmenin gereksinimlerine cevap verebilecek yapıda olan bir iç kontrol sistemi ile 

yolsuzlukların önlenmesinde etkili olacaktır.
20

  

İşletme performansı, belli bir dönem sonunda elde edilen çıktı/sonuca göre 

önceden belirlenen amaç ve hedeflere ulaşma derecesidir.
21

 Bir işletmenin varlığını 

devam ettirebilmesi ve büyümesi rakipleriyle baş edebilme yeteneğine, yani rekabet 

gücüne bağlıdır. İşletmenin rekabet gücünün sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi de 

söz konusu işletmenin finansal performansının ölçülerek analiz edilmesini gerektirir. Bu 

finansal kriz sürecinin ne zaman biteceğini hiçbir kimse kestirememekte olup görünüşe 

göre, insanlık var oldukça bir kriz başlayacak, sonra yayılacak, bitecek ama arkasından 

yeni bir kriz başlayacaktır. Bu noktada önemli olan şey, yaşanan olaylardan ders 

alabilmek, doğru gözlemler yapıp yerinde kararlar verebilmek ve gelecekte yaşanacak 

diğer krizlere karşı hazırlıklı olabilmek ya da işletme varlığının korunarak sürekli 

yaşamını sağlayacak doğru, ulaşabilir olduğu kadar verimlilik ve kârlılık arttırıcı 

faaliyetlerde bulunmak kısacası kalıcı ve aranılır olabilmektir. 

 

                                                 
20

 Hayrettin Usul ve İsmet Titiz, Burcu A. Ateş, “İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetimin 

Oluşumundaki Etkinliği: Marmara Bölgesi Belediye İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama”, Muhasebe 

ve Finansman Dergisi, S.49, Ocak 2011, s.50. 
21

 Çağla Yavuz, “İşletmelerde İnovasyon-Performans İlişkisinin İncelenmesine Dönük Bir Çalışma”, 

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, (5:2), 2010, s.147. 
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2. TEMEL KAVRAMLAR 

Bu bölümde çalışmanın temel kavramı olan finansal kriz ile bu kavramın 

tarihsel gelişimi, tanımı, ortaya çıkış nedenleri, göstergeleri, özellikleri ve türleri 

dikkate alınarak incelenmiştir. 

2.1. FİNANSAL KRİZ KAVRAMI 

Son zamanlarda çok sık duyulan konuların başında “Kriz” yer almaktadır. 

Televizyonu seyrederken, radyoyu dinlerken, internette arama yaparken, otobüste ya da 

tren veya uçakta seyahat ederken, iki kişi karşılıklı sohbet ederken dahi konu mutlaka 

dönüp dolaşıp krize gelmektedir. Devamlı duyulan ve kullanılan bu kavramın anlamı 

nedir? Bu kavram hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Dört harften oluşan bir kavram 

nasıl oluyor da büyük ülkelerde büyük buhranlara neden olabiliyor? Nasıl oluyor da 

“Panik, Çöküş, Cinnet, Buhran” gibi kavramları doğurabiliyor?  Tabii ki bu soruların 

yanıtları vardır ve yanıtı öncelikle “Kriz nedir?” sorusu ile bulabiliriz.  

Kriz kelimesinin kökeni Yunancada bulunan “Krisis” kelimesine 

dayanmaktadır. Sosyal Bilimler alanında kriz, genellikle “buhran”, “bunalım”, “birden 

bire meydana gelen kötüye gidiş yönündeki gelişme” ya da “büyük sıkıntı” 

kelimeleriyle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.
22

 Bu alanda yaşanan olayların ne 

derece “kriz” olduğu görecelidir. Daha açık bir ifade ile karşı karşıya kalınan olayların 

yorumu kişiden kişiye değişebilir.
23

 

Ekonomik krizler değişik şekillerde tanımlanmaktadır:
24

 

 Makro düzeyde devleti, mikro düzeyde işletmeleri etkileyerek ciddi sonuçlara 

neden olan ancak önceden bilinmeyen ya da öngörülemeyen gelişmelerdir. 

                                                 
22

 Balı ve Büyükşalvarcı, s.1. 
23

 Z.Dina Çakmur Yıldırtan, Finansal Krizler, Erken Uyarı Sistemleri, Nobel Kitap Yayınevi, 2006, 

s.39. 
24

 Balı ve Büyükşalvarcı, s.1. 
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 Ekonomide bulunan temel değişkenler arasındaki ilişkilerin ekonominin temel 

dengesini bozacak şekilde değişmesidir. 

 Herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü ya da finans piyasasındaki fiyat 

ve/veya miktarlarda, kabul edilebilir bir değişme sınırının üstünde oluşan 

şiddetli dalgalanmalardır.
25

 

Krizlerin önceden tahmin edilememesi her zaman bir tehlike doğurmaz. Bazen 

de tehlike ile birlikte fırsat yaratabilmekte ve yayılma etkisi oluşturabilmektedir. Bir 

krizin ne kadar süreceği ise o krizi yaşayan organizasyonların aldıkları tedbirlerle ve bu 

tedbirleri zamanında uygulamalarıyla doğrudan orantılıdır.
26

 

Krizleri sınıflandırırken sektörlere; cari hesap ve bütçe dengesizliklerine; varlık 

ve yükümlülükler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan stok dengesizliklerine; 

borçluların kısa vadeli finansman ihtiyaçlarına ya da uzun dönemli ödeme 

kapasitelerine; ödünç alıcıların kısa dönemli finansman ihtiyaçlarına ya da uzun 

dönemli ödeme kapasitesine göre gruplama yapabiliriz. Ayrıca ekonomik kriz türlerini, 

reel sektör krizleri ve finansal krizler olarak iki gruba ayırabiliriz.
27

 Mal ve emek 

piyasasında görülen üretimdeki düşmeler ve işsizlikteki artışlar reel krizleri oluşturur. 

Genişleyen para arzı beraberinde sürekli ve yüksek kamu açıklarını getirir. Döviz kuru 

arttığında ithal girdi fiyatları da artar. Bu da üretimi olumsuz etkiler. Ayrıca 

hükümetlerin sahip oldukları düşük kredibiliteler, ekonomik birimlerin enflasyonist 

beklentileri ve politik alandaki istikrarsızlıklar gibi nedenler de enflasyonist baskı ve 

şokları yaratır. Ekonominin reel kesiminde yıkıcı etkiler yaratabilen ve piyasaların 

işleyişini altüst eden piyasa çöküşleri olarak da tanımlayabileceğimiz finansal krizlerin 

ortaya çıkma nedenlerinden bazıları da şunlardır:  

 Döviz kuru,  

 Faiz ve hisse senedi fiyatlarında karşılaşılan normalüstü değişmeler,  

 Bankalara geri ödenmeyen batık kredilerin anormal derecede artmasıdır.
28

 

                                                 
25

 Aykut Kibritçioğlu, “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler: 1969-2001”, Yeni Türkiye 

Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı (Kasım-Aralık), 2001,s.1. 
26

 Coşkun Can Aktan ve Hüseyin Şen, “Ekonomik Kriz Nedenler ve Çözüm Önerileri”, Yeni Türkiye, 

Ekonomik Kriz Özel Sayı II, Kasım-Aralık, 2002/1, s.1225. 
27

 Balı ve Büyükşalvarcı, s.2. 
28

 Kibritçioğlu, s.1-2. 
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Hızlı gelişen ülkelerin krizleri tecrübe etme eğilimleri bulunmaktadır. Bu 

noktada finansal liberizasyon iki kutuba ayrılmıştır. Bir tarafta finansal liberizasyonun 

aşırı risk almayı teşvik ettiği, makroekonomik istikrarsızlığı arttırdığı, daha sık krizlere 

neden olduğu düşünülürken diğer tarafta ise, finansal liberizasyonun büyümeyi 

güçlendirdiğine ve daha yüksek uzun-vadeli büyümeye katkıda bulunduğuna 

inanılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre liberizasyon her ne kadar sistematik risk 

alımına ve ara ara krizlere neden olsa da, krizlerin maliyeti düşüldüğünde dahi büyüme 

oranlarında pozitif bir etki yaptığı görülmüştür.
29

 

2.1.1. Finansal Krizin Tarihsel Gelişimi 

Yirminci yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde tüm dünyada belirgin olarak 

ortaya çıkan küreselleşme neticesinde uluslararası ticaret yaygınlaşmıştır. Emek ve 

sermaye hareketleri artmıştır. Teknolojideki hızlı değişim, ülkeleri ekonomik, siyasal, 

sosyal ve kültürel açılardan birbirine yaklaştırmıştır.
30

 Küreselleşme kapsamında, 

ülkeler arasında kota ve tarifelerin olmadığı tam bir serbest ticaret hedeflenerek sermaye 

yatırımları ve para-finans şeklindeki sermaye akımlarının önündeki engeller 

kaldırılmaya başlanmıştır.
31

 Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde 

yaşanan uluslararası finansal şoklar, döviz kurunun yanlış şekilde yönetilmesi, mali 

açıdan baş gösteren düzensizlik, finansal serbestleşme ve ulusal bankacılık sisteminin 

zayıflaması gibi birçok neden uluslararası finansal krizlere yol açmıştır.
32

 

Finansal kriz dönemlerinde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, dünya 

pazarlarında gerçekleşen değişim ve gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olmasına 

                                                 
29

 Rengin Ak ve Levent Çinko, “Küreselleşmenin Maliyeti: Finansal Krizler Üzerine Bir 

Değerlendirme”, Öneri, Ocak 2009, s.229; Romain Ranciere and Aaron Tornell, Frank Westerman, 

“Sistemic Crises and Growth”, The Quarterly Journal of Economics, 2008, pp. 402-403. 
30

 Cahit Aydemir ve Mehmet Kaya, “Küreselleşme Kavramı ve Ekonomik Yönü”, Elektronik Sosyal 

Bilimler Dergisi, 2007, C.6, S.20, s. 262. 
31

 Vedat Kaya ve Ömer Yılmaz, “Finansal Küreselleşme-Para Krizi Nedenselliği ve Para Krizlerinin 

Tahmin Edilebilirliği: Türkiye, 1990-2002”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Dergisi, 2005, No.33,s.70. 
32

 Hatice Erkekoğlu ve Emine Bilgili, “Parasal Krizlerin Tahmin Edilmesi: Teori ve Uygulama”, 

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2005, Ocak-Haziran, S.24, s.16. 
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bağlıdır. İşletmelerin bu süreçten kurtulması uzun zaman almaktadır. Bu nedenle de 

işletmeler önemli kayıplara uğramaktadırlar.
33

  

Finansal krizler “Tarih tekerrürden ibarettir.” sözünü doğrulamaktadır. Daha 

açık bir ifadeyle tüm ülkelerde yaşanan krizler birçok noktada birbirine benzemektedir. 

XVII. yüzyılda başlayan ve kısa sürelerde kendini yeniden gösteren birçok finansal kriz 

yaşanmış olup, günümüzde de devam eden bu krizler ne yazık ki gelecekte de devam 

edecektir. Bu bölümde dünyada ve Türkiye’de yaşanan finansal krizlerden en önemlileri 

incelenecektir.
34

 

2.1.1.1. Dünyada Yaşanan Finansal Krizler 

Başlangıcı XVII. yüzyıla dayanan finansal krizler tüm dünyayı sarmıştır. Eski 

zamanlarda krizlerin bir ülkeden diğer ülkeye yayılması daha az olsa da, ilerleyen 

süreçte ülkeler kendi sınırları içinde daha fazla kalamamıştır. Bunun en önemli nedeni 

de küreselleşmedir. Küreselleşme ile ülkelerin sınırları adeta ortadan kalkmıştır. Bir 

ülkede ortaya çıkan ekonomik, siyasi, sosyal herhangi bir gelişme ya da sorun diğer 

ülkeleri de hızlı bir şekilde etkilemektedir. Ülkeler arasında ihracat ve ithalat 

faaliyetlerinin gelişmesi, döviz kullanımının artması ve en önemlisi yabancı sermayenin 

ülkelere girmesi gibi nedenler, bir ülkeyi diğerine bağımlı hale getirmiştir. Buna bağlı 

olarak da finansal krizler de kolayca yayılma olanağı bulmaya başlamıştır. Bu sürecin 

ne zaman biteceğini hiçbir kimse kestirememekte olup görünüşe göre, insanlık var 

oldukça bir kriz başlayacak, sonra yayılacak, bitecek ama arkasından yeni bir kriz 

başlayacaktır. Bu noktada önemli olan şey, yaşanan olaylardan ders alabilmek, doğru 

gözlemler yapıp yerinde kararlar verebilmek ve gelecekte yaşanacak diğer krizlere karşı 

hazırlıklı olabilmektir.  

19.yy.da ortaya çıkan ve dünya ekonomisini etkileyen krizlerin oluşum 

sebepleri daha çok savaş, mali spekülasyon ve kıtlıklardır. 20 ve 21.yy.larda ortaya 

çıkan ve iki Dünya Savaşı’ndan büyük oranda etkilenen krizler ise kapitalist ülkelere 

özgü nitelikler taşımıştır. Bunun en güzel örneği 1929 Büyük Buhranı’dır. 1990’lardan 

                                                 
33

 Hasan Tağraf ve N. Talat Arslan, “Kriz Oluşum Süreci ve Kriz Yönetiminde Proaktif Yaklaşım”, C. 

Üniversitesi İİB Dergisi, 2003, C.4, S.1, s.149. 
34

 Balı ve Büyükşalvarcı, s.1. 
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sonra da küreselleşmenin hızı ve boyutu değişmiştir. Buna bağlı olarak dünyanın farklı 

bölgelerinde sık aralıklarla krizler yaşanmıştır. 1992-1993 Avrupa Döviz Kuru 

Mekanizması (ERM) Krizi, 1994-1995 Meksika (Peso) Krizi, 1994 Türkiye Krizi, 

1997-1998 Güney Doğu Asya ve Rusya Krizi, 2001 Arjantin Krizi, 2000-2001 Türkiye 

Krizleri ve nihayetinde tüm dünyayı etkileyen 2008 Amerika “mortgage” krizi en 

belirgin örnekler olarak ortaya çıkmıştır.
35

 Bu çalışmada yukarıda sayılan krizlerin hepsi 

teker teker ele alınacaktır. Öncelikle, I. Dünya Savaşı Sonrası Finansal Yapı başlığı 

altında 1929 Büyük Buhranı ve etkileri anlatılacaktır. Daha sonra da II. Dünya Savaşı 

Sonrası Finansal Yapı başlığı altında, savaşın yıktığı ülkelerin finansal durumları ve 

özellikle 1990 yılı sonrası yaşanan finansal krizler anlatılacaktır.   

2.1.1.1.1. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Finansal Yapı 

Birinci Dünya Savaşı Avrupa’nın, sanayi ve kültür merkezlerini tahrip etmiştir. 

Bu savaş özellikle kişisel olmayan piyasa işlemlerinin etkin olduğu bölgelerde, dünya 

çapında büyük bir ekonomik çöküşü tetiklemiştir. İki dünya savaşı arasındaki dönemde 

dünya ekonomisi büyük bir çöküş yaşamıştır. Savaşı izleyen yıllarda bir durgunluk 

dönemi olmuştur. Bu dönemi kriz ve belirsizlik ortamı izlemiştir. 

1914-1945 yılları arasında gerek sosyal ve siyasal gerekse de ekonomik 

alanlarda dünya üzerindeki dengeler sarsılmıştır. Yine bu dönemde uluslararası ticaret 

başta olmak üzere birçok alanda da yavaşlama ortaya çıkmış olup bunun sonucunda 

dünya ticareti savaş öncesi dönemin seviyesine yükselmiştir. 1929 Büyük Buhran’ı bu 

oranın düşmesine neden olmuş ancak 1948’den sonra oran yükselmeye başlamıştır. İş 

çevreleri ve hükümetler, savaşın yarattığı geçici kesintilerin sona ereceğini, dünya 

ekonomisinin 1914 öncesindeki güzel günlere döneceğini ümit etmiştir. Ancak yeni 

koşullara uyum sağlamak o kadar da kolay olmamıştır. İş gücünün zayıflaması, refah 

düzeyinin azalması gibi nedenler 1920’li yıllara damgasını vurmuştur ve beraberinde 

Büyük Buhran’ı getirmiştir.
36

    

                                                 
35

 Hüseyin Kalyoncu ve Fatih Yücel, “Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri”, Ankara: Maliye Dergisi, 

Temmuz-Aralık 2010, S.159,s.54. 
36

 İbrahim Bakırtaş ve Ali Tekinşen, “Dünya Savaşları ve Büyük Buhran Arasındaki Etkileşimin 

Ekonomi Politiği”, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.12, 2006, s.85-

86. 
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Birinci Dünya Savaşı’na taraf olan ülkeler, özellikle de kendi topraklarında 

savaşanlar ekonomik ve mali açıdan çok yıpranmıştır. Fakat tarafsızlığını koruyanlar 

(ABD gibi) tam tersine zenginliklerini artırmıştır. Daha açık bir ifadeyle bu savaş 

sonrasında ekonomik düzenin sağlanması için gereken ihtiyaçlar artmıştır. Savaşta çok 

sayıda insan ölmüştür. Buna bağlı olarak da üretimde emeğin değeri artmıştır, ancak 

üretim seviyesi azalmıştır. Savaşa giren ülkeler bu süreçte ellerindeki kaynakların 

çoğunu kaybettikleri için çok ağır maliyetlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu da 

enflasyonist bir sürecin yaşanmasına ve fakirliğin artmasına neden olmuştur.
37

  

Savaşa giren ülkelerin çoğu sahip olduğu altın standardı para sistemini terk 

etmiştir. Paraya olan ihtiyaç artmıştır. Böylece Avrupa ülkeleri karşılıksız para basmaya 

başlamıştır ve bir enflasyonist süreç yaşanmıştır. Bu ülkelerdeki yatırımcılar da 

sermayelerini ABD’ye kaydırmıştır.
38

 Sonuç olarak Avrupa 1920’li yıllarda savaşın 

bıraktığı yıkımı onarmakla uğraşırken, ABD her yönden kendini geliştirmeye devam 

etmiştir.  

Bu savaş ABD’yi dünyanın en büyük gücü haline getirmekle kalmamış, aynı 

zamanda dünyanın en alacaklı ülkesi konumuna da getirmiştir. 1941 yılına kadar savaşa 

girmemesine rağmen Amerika, savaş sırasında ve/veya savaş sonrasında vermiş olduğu 

borçları geri almak istemiştir. Ayrıca ABD, savaş sonrası süreçte ülkelerin yeniden 

yapılandırılmasında büyük rol oynamıştır. Böylece ülkede dış ticaret fazlası artmıştır ve 

dünya altın stokunun önemli kısmı ABD’nin eline geçmiştir. 1922 ve 1926 yılları 

arasında parasal sistemde büyük ölçüde çöküş yaşanmıştır.
39

 Bunun en belirgin örneği 

Almanya’da gerçekleşmiştir. Çünkü Alman para biriminin uygulamadaki değeri sıfıra 

inmiştir. 1924’te bir küresel büyüme eğilimi ortaya çıkmışsa da, bu tarihten 1929’a 

kadar geçen dönemde yeniden ekonomik sapmalar yaşanmıştır.
40

  

                                                 
37

 Jacques Nere, 1929 Krizi, Çev: Namık Toprak, 1980, Ankara: AİTİA Yay., s.3. 
38

 Mahfi Eğilmez, Küresel Finans Krizi: Piyasa Sisteminin Eleştirisi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 7. 

Baskı, 2011, s.57-58. 
39

 Bu dönemde dünya ekonomisinde üretimin artması ve rekabet sonucu fiyatların gerilemesi yeni bir 

durgunluk dönemini ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak da uluslararası ticaret daha da gerilemiştir. 

Dünya büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya kalmıştır.  
40

 Bakırtaş, Tekinşen, s.87. 
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Kapitalist sistemde ekonomilerin yükseliş dönemlerinin ardından genellikle 

düşüş gerçekleşmiştir. 1923-1929 yılları arasında Amerikan ekonomisinde yaşanan 

büyüme sanal olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak da üretim miktarında ciddi bir 

artış olmamasına rağmen, talep miktarındaki artış fiyatları yükseltmiştir. ABD’nin 

menkul değerler borsasında gerçekleşen düşük faiz hadleri, spekülasyonun hızlanmasına 

neden olmuştur ve dışarıya borç akışını yavaşlatmıştır. Spekülasyonla birlikte 

girişimciler, paralarını hisse senedi piyasalarına yatırmaya başlamıştır. Nitekim 1929 

yılında New York borsasında günlük beş milyona yakın hisse senedi el değiştirmiştir. 

Ancak bu hisse senetleri getirileri için değil, değer yükselişi nedeniyle alınmıştır.
41

 

1920’li yıllarda büyük ve küçük işletmeler birleşerek büyüdüğü için piyasada 

bir hareketlilik yaşanmıştır. Holdingler, işleyen yerleri almak veya yeni iş yerleri açmak 

için ellerindeki tahvilleri piyasaya sürmüştür. Bu da yeni bir spekülasyona neden 

olmuştur. Yatırım işletmeleri ise satın aldıklarından daha fazla hisse satmıştır. Böylece 

piyasada sahip olunabilecek hisse senedi hacminde genişleme olmuştur.
42

 İnsanlar 

yatırım işletmelerine ait hisseleri teklif fiyatlarının üzerinde almaya istek gösterince, bu 

işletmelerin sayısı artmaya başlamıştır. Bu süreçte yatırımcılar, hisseler sonsuza dek 

yükselecekmiş gibi hareket etmiştir. Böylece piyasalar manipüle olmaya başlamıştır. 

1929 yılı itibariyle artık krizin ortaya çıkması için bütün şartlar oluşmuştur.
43

 Hisse 

senetlerinin fiyatları ile reel ekonomik faaliyetlerin paralel gitmemesi ve farkın giderek 

artması 1929 yılında finansal ve reel ekonomilerin çökmesine neden olmuştur.
44

 

Kuzey Amerika’da ve Batı Avrupa’nın büyük bir kısmında hammadde ve gıda 

maddelerinin fiyatları gerilemiştir, işsizlik oranı sürekli olarak artmıştır. Bu 

olumsuzlukların sonucu olarak temel ürünlerin fiyatları, talebin üretime ayak 

uyduramaması nedeniyle düşmeye başlamıştır. Nitekim dünya ekonomisi kısa bir süre 

içinde tekrar problemlerin içinde kalmıştır. Ne yazık ki tarih tekerrür etmiştir ve 29 

Ekim 1929’da New York Borsası çökmüştür. Aslında çöken sadece borsa değildir, 
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kapitalist dünya ekonomisi çöküşün eşiğine gelmiştir. Risk ve belirsizlik ortamının yanı 

sıra ekonomik göstergeler de aşağı inmeye başlayınca, dünya ekonomisi tam bir kısır 

döngüye sürüklenmiştir. 1929-1936 yılları arasında iki güçlü ekonomi olarak bilinen 

Amerika ve Almanya resesyona girmiştir. Buna bağlı olarak da dünya üretim düzeyi 

düşmüştür. 
45

  

Büyük Buhran’ın sonuçları çok yıkıcı olmuştur. 1929-1932 sürecine damgasını 

vuran şey dünya ticaretinin gerilemesi olmuştur. 1931-1936 sürecine damgasını vuran 

ise bazı ülkelerin, uluslararası sabit kurun temeli olarak görülen altın standardını terk 

etmesi olmuştur. 1931’de İngiltere uzun süredir uygulamakta olduğu İngiliz Ekonomi 

kimliğini ve Amerika da serbest ticareti terk etmiştir. Bu dönemde, hükümetler hem 

yabancı rekabete karşı gümrük tarifelerini korumuştur hem de ekonomik düzenlemelere 

öncelik vermiştir.
46

    

2.1.1.1.2. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Finansal Yapı 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki süper güç ortaya çıkmıştır: ABD’nin 

önderliğinde Batı Bloku ve Sovyetler Birliği’nin önderliğinde Doğu Bloku. Savaş 

sonrası dönemin temel özelliği olan “Soğuk Savaş” koşulları, bu iki bloğun arasında 

ekonomik, siyasal ve askeri çekişmelere yol açmıştır. Daha sonra Sovyet Bloku 

yıkılmıştır ve ABD dünya liderliği rolüne soyunmuştur. Soğuk Savaş döneminin 

kapanması ile küreselleşme süreci hızlanmıştır.
47

 

Ekonomik açıdan ele alındığında küreselleşmenin üç boyutu vardır: 

uluslararası ticaret, uluslararası üretim ve uluslararası mali akımlar. Ticaret alanında 

küreselleşme, ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet akımları üzerindeki 

kısıtlamaların kaldırılması veya azaltılması sürecini kapsamaktadır. Küreselleşmenin 

üretim ile ilgili olan kısmını çok uluslu işletmeler (aynı anda birçok ülkede birden 

üretimde bulunan işletmeler) temsil etmektedir. 1980’lerin sonlarında ve 1990’ların 

başlarında ortaya çıkan mali küreselleşme süreci ile sanayileşmiş ve sanayileşme 

yolundaki ülke hükümetlerinin aldıkları kararlarla döviz ve sermaye işlemleri 
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üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıştır. Kendi ulusal piyasaları, dış mali piyasalarla 

bütünleşmiştir. Böylece küreselleşme tartışmalarında sermaye hareketleri merkezi bir 

rol oynamıştır. Mali küreselleşme sürecinin tamamlandığı 1990’lardan sonra da yeni 

gelişmekte olan ülkelerde ve Rusya gibi dönüşüm ekonomilerinde çok sayıda finansal 

kriz yaşanmıştır.
48

    

2.1.1.1.2.1. 1992-1993 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) Krizi 

Bretton Woods sisteminin çökmesinden sonra Avrupa ülkeleri kendi aralarında 

önemli kararlar almıştır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ekonomik ilişki ve dengeleri 

olumsuz etkilediği için sınırlandırılmaya çalışılmıştır. 1979 yılında Avrupa Para Sistemi 

ve sonrasında da ayarlanabilir sabit döviz kuru sistemi olarak bilinen Avrupa Döviz 

Kuru Mekanizması (Exchange Rate Mechanism, ERM) ve Avrupa Para Birimi 

(European Currency Unit, ECU) kurulmuştur. Burada amaç, Avrupa ekonomisini 

güçlendirerek, Avrupa Birliği’ni kurmak ve ortak ekonomik politikalar geliştirmektir. 

ECU bir hesap birimi olarak yaratılmış olup; buna karşı ülke para birimleri 

endekslenmiştir ve bazı ülkeler dışında genel olarak belirli bir band aralığında (% 2.25) 

dalgalanmasına izin verilmiştir. Bu bağlamda ERM sabit ayarlanabilir bir kur sistemi 

olmuştur. Hedef band aralığında kurları korumak isteyen üye ülkeler, döviz piyasasına 

müdahale etmiştir. Üye ülkeler, ERM sayesinde enflasyon, para ve maliye politikaları 

gibi konularda daha disiplinli davranmaya başlamışsa da aralarındaki ekonomik denge 

farklılıkları sonucunda sorunlar yaşanmıştır.
49

 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması’nın 

dört alt dönemi şunlardır:
50

 

 Mart 1979/Ocak 1987 Dönemi: Bu dönemde ERM’nin başlangıcından itibaren, 

Bretton Woods Sistemi’ne göre daha çok dalgalanma gerçekleşmiştir. Küçük 

dereceli ayarlanmalar yapılmıştır. Sistem ve sistemin istikrarı, spekülatif sermaye 

hareketlerine karşı korunmuştur. 

                                                 
48

 Seyidoğlu, s.141-144. 
49

 Simon Sosvilla-Rivero and Francisco Pérez-Bermejo, “Political and Institutional Factors in Regime 

Changes in the ERM: An Application of Duration Analysis”, The World Economy, doi: 

10,1111/j.1467-9701.2008.01114.X, 2008,p.14. 
50

 Francisco Pérez-Bermejo and Simon Sosvilla-Rivero, Reyes Maroto-Illera, “An Eclectic Approach to 

Currency Crises: Drawing Lessons From the EMS Experience”, Applied Financial Economics, 

Volume:18, Number:4-6, 2008, s.501-517. 



17 

 1987-1991 Sonu Dönemi: Yeni ERM olarak adlandırılan bu evrede, ERM’ye olan 

güven artmakla kalmamış sermaye kontrolleri de kaldırılmıştır.  

 Eylül 1992/Ağustos 1993 Dönemi: Ardışık krizler yaşanmıştır. Yüksek derecede 

kredibilite sorunu yaşanmıştır. Çünkü bu devrede yaşanan resesyonun nasıl 

atlatılacağı konusunda Avrupa Para Birliği ülkeleri arasında politik tartışmalar 

çıkmıştır. 

 1993 Sonrası Dönem: Döviz kuru dalgalanması, bu dönemde Avrupa Para Sistemi 

(European Monetary System-EMS) dalgalanma bandının %15’e çıkarılmasıyla 

sınırlanabilmiştir.   

Ekonomik gücü ve istikrarı en yüksek olan üye ülke Almanya’dır. Bu nedenle 

sistem Alman ekonomisine ve de doğal olarak Alman Markı’na endekslenmiştir. Diğer 

ülkeler ekonomik açıdan rezerv tutmak zorunda olduğu için; Almanya ekonomisi para 

politikası konusunda güçlü hale gelmiştir. Ancak 1990 yılında Doğu ve Batı 

Almanyaların birleşmesiyle Almanya’nın bütçe açığında ve enflasyonunda artış 

kaydedilmiştir. Sıkı para politikası uygulayan Almanya’da faizler artınca Mark da değer 

kazanmıştır ve yabancı finansal sermaye hızlı bir şekilde Almanya’ya akmaya 

başlamıştır.
51

  

Yabancı finansal sermaye çıkışları nedeniyle İsveç, Finlandiya ve İtalya gibi 

ülkelerdeki döviz kuru hedef band aralıklarında sapmalar yaşanmıştır. Başta İngiltere 

olmak üzere diğer üye ülkeler de sermaye çıkışları karşısında parasal daralmaya 

gitmiştir. Bu noktada spekülatörler Fin Markı’na, İsveç Kronu’na, İngiliz Poundu’na ve 

İtalyan Lira’sına saldırmıştır. Çünkü ekonomilerdeki durgunluk ve işsizliğin istenmeyen 

rakamlara ulaşması durumunda, sabit döviz kuru sistemi sürdürülemeyecektir ve üye 

ülkeler ERM’den teker teker çıkacaktır. Zamanla İngiltere’nin döviz rezervleri 

azalmıştır. Pound daha fazla devalüe olmuştur. Bunun sonucunda İngiltere, Avrupa Para 

Sisteminden ayrılmıştır. Diğer ülkeler ise döviz kurlarındaki dalgalanmayı 
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sınırlayabilmek için dalgalanma marjlarını genişletmiştir. Sonuç olarak 1992 yılının 

Eylül ayında, Avrupa Para Sistemi’nin Döviz Kuru Mekanizması (ERM) çökmüştür.
52

      

ERM krizinin nedeni olarak Almanya’nın tekrar birleşmesi ve buna bağlı 

olarak parasal birlik yükümlülüğüne yönelik genel beklentinin bozulması öne 

sürülmüştür. ERM’nin döviz kurunun korunması amaçlanmıştır, ancak ekonomik 

iyileşmenin tehlikeye girmesi korkusuyla siyasetçilerin yaklaşımlarında değişiklikler 

olmuştur. Ayrıca ekonomik açıdan zayıf temelleri olan ülkelerin – İtalya gibi- paraları, 

spekülatörler için büyük fırsat alanları olmuştur. Başka bir araştırmada ise, bu krizin 

ikinci nesil bir döviz krizi olabileceği vurgulanmıştır. Bilindiği üzere ikinci nesil 

modellerde döviz krizi, ekonomilerdeki zayıf iktisadi temellerin yanı sıra daha çok 

kendisini bekleyen beklentilerden kaynaklanmaktadır. Çoklu denge bölgesi oluşturan bu 

modellerde, döviz krizini tetikleyen nedenlerin başında dışsal şoklar ve kendisini 

besleyen beklentiler bulunmaktadır.
53

  

2.1.1.1.2.2. 1994-1995 Meksika (Peso) Krizi 

1950-1970’li yıllarda finansal istikrarın ve büyümenin sembolü olarak kabul 

edilen Meksika, 1970’li yıllarda artan petrol fiyatları ve istikrar bozulması sorunlarıyla 

karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte bütçede ek kaynak ihtiyacı oluşmuştur. Genişlemeci 

politikalar nedeniyle kamu borçları da artmıştır. Ülke para birimi güçlenince de yurt 

dışına sermaye kaçışları başlamıştır. Hızla artan kamu borcunun hazin sonucu olarak 

önce finansal sistem, daha sonra da döviz kuru rejimi çökmüştür.
54

  

1978-1981 yılları arasında Meksika’da büyük petrol gelirleri ve yüksek 

büyüme gözlense de petrol dış ticaret dengesi hızla bozulmaya başlamıştır. Bunun 

sonucunda da petrol fiyatları düşmüştür. Büyük cari açıkları kapatabilmek için alınan 

dış borçlar, kurdaki aşırı değerlenme ve finans sektöründe yaşanan problemlerle birlikte 

daha da artmıştır.
55

 Bu olayları 1982’deki iç borç krizi, 1983’teki borç ertelemesi ve 
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nihayetinde 1985 yılındaki ikinci kriz izlemiştir. Bir yıl sonra IMF ile yapılan stand-by 

anlaşması kapsamında yeni bir ekonomik program uygulansa da 1987’de kaydedilen üç 

haneli enflasyon şoku ülkeyi tamamen sarsmıştır.  

Meksika’da 1987 yılında borsa çökünce, hükümet, işçiler, tarım üreticileri ve iş 

dünyasından temsilciler bir araya gelmiştir ve Ekonomik Dayanışma Paktı (Pacto – The 

Pact for Economic Solidarity) adında bir ekonomik program uygulanmıştır.
56

 İyileşme 

dönemi olarak da adlandırabileceğimiz bu süreçte (1987-1994), kamu sektörünün rolü 

azaltılmıştır, çeşitli özelleştirmeler yapılmıştır, kontroller kaldırılmıştır, vergi reformu 

yapılmıştır ve devletin ekonomideki rolü sınırlandırılmıştır. 1990 yılına damgasını 

vuran NAFTA (North American Free Trade Agreement – Kuzey Amerika Serbest 

Ticaret Anlaşması), ülke içinde ve dışında iyimser ve güven arttırıcı bir hava estirmiştir. 

Buna rağmen ekonomik performans ve büyüme hızı düşük kalmıştır. Cari işlemler 

hesabı 1994 yılında 30 milyar dolar tutarında açık vermiştir. Yurt içi tasarruflar 

GSYİH’nın %22’sinden %16’sına gerilemiştir. Yatırımların GSYİH’ya oranı ise 

neredeyse sabit kalmıştır.
57

  

Meksika’nın kara talihi olan yüksek enflasyon nedeniyle 1994 yılında Meksika 

borçlarını geri ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Buna bağlı olarak yabancı yatırımcılar, 

Meksika’ya yatırımlarını durdurmuştur. Peso yarı yarıya değer kaybetmiş olup ekonomi 

hızla çökmüş ve zaten yüksek olan enflasyon 8 kat daha artmıştır. Meksika’da yaşanan 

bu olumsuz hareketliliğin, yurt içi politik şoklar ve yurt dışı ekonomik şoklar şeklinde 

iki ayağı olmuştur. Daha açık bir ifadeyle bu dönemde gelişmiş ülkelerde yatırım 

fonlarına olan talep artmıştır. Uygulanan sıkı para politikaları faiz oranlarını da 

arttırmıştır. Böylece yatırımcılar portföyleri için ayırdıkları fonları yeniden gözden 

geçirmek zorunda kalmıştır. Bu da Meksika’yı olumsuz etkilemiştir. Yine bu dönemde 

A.B.D.’nde faiz oranları yükselmiştir. Buna bağlı olarak da Meksika’nın borç 

seviyesinin yanında yeni ihraçların maliyeti de yükselmiştir.
58
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1994 Meksika Peso krizinin ikinci ayağı olan ve ülke içinde yaşanan politik 

olaylar da ülkeyi sarsmıştır. Başkan Ernesto Zedillo zamanında patlak veren bu krizin 

temelleri, Carlos Salinas de Gortari’nin uyguladığı dışa dönük politika sürecinde 

yaptıklarına ve yapamadıklarına dayandırılmıştır. Salinas de Gortari’nin uyguladığı 

döviz politikası neticesinde ülkenin finansal durumu zora girmiştir. Ayrıca de Gortari, 

açıkları kapatmak amacıyla, Tesobonos diye adlandırılan Dolar’a endekslenmiş ama 

Peso cinsinden bir tür tahvil çıkartmıştır. Döviz rezervleri düşüp, döviz kuru bandın 

tavanına ulaştığında da Peso cinsinden kısa vadeli devlet kâğıtlarının faiz oranları iki 

katına çıkmıştır. Yeni başkan Zedillo, sıkı döviz kontrollerini birden bire tersine 

döndürmüştür. Bu durum de Gortari tarafından ‘Hata’ olarak nitelendirilmiştir ve 

‘Aralık Hatası’ deyimini kullanmıştır. Bu süreçte, Chiapas’ta EZLN adlı yasa dışı bir 

örgüt tarafından gerçekleştirilen ayaklanma sonucunda başkan adayı Colosio 

öldürülmüştür. Buna ek olarak, iktidar partisi genel sekreterine de bir suikast 

düzenlenmiştir. NAFTA’ya katılımın oluşturduğu olumlu hava, bu suikastlar nedeniyle 

bozulmuştur ve ülkeden büyük oranda sermaye çıkışı yaşanmıştır. Şubat ayında 30 

milyar A.B.D. Doları olan döviz rezervleri, Nisan ayında 17 milyar A.B.D. Doları’na 

gerilemiştir.
59

 

1 Aralık 1994 günü göreve başlayan Zedillo’nun, kuru sabit tutma önlemlerini 

kaldırarak, sabit kur aralığının %15’e kadar artmasına izin vermesi (22 Aralık) 

Peso’nun aniden değer kaybetmesine (devalüasyon) ve hükümetin dolar bazında çok 

değerlenmiş borçlarla karşılaşmasına neden olmuştur.
60

 Yabancı sermaye ülkeden 

tamamen kaçmıştır. 1 Dolar, bir haftada 4 Peso’dan 7.2 Peso’ya çıkmıştır. Bunu fırsat 

bilen ABD, açık piyasadan Peso satın almıştır. Sonra da 50 milyar Dolar’lık borç 

teminatıyla Meksika’ya yardım etmiştir. Sonuç olarak 1 Dolar = 6 Peso olarak 

belirlenmiştir. 1996 yılında Meksika’da ekonomik kalkınma sağlanmıştır ve 1997 

yılında da ülke, ABD’ye olan hazine borçlarını ödemiştir. Enflasyon oranı 1998 yılı 

itibariyle %16 olarak kaydedilmiştir.
61
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2.1.1.1.2.3. 1997-1998 Güney Doğu Asya ve Rusya Krizi 

1997 yılı itibariyle, dünyadaki gelişmekte olan ülkelere yapılan toplam 

sermaye akışının yarısına yakın kısmı Güneydoğu Asya ülkelerine gitmiştir. Bu 

bölgedeki ülkeler yatırımcıların odak noktası olmuştur. Büyük miktardaki para akışı ile 

varlık fiyatları da yüksek oranda artmıştır. 1980’lerin sonları ve 1990’ların başlarında 

kaydedilen yüksek büyüme oranları, başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere diğer 

finansal kurumların da takdirini toplamıştır ve Asya ekonomik mucizesinin bir parçası 

olarak görülmüştür. Değerli ekonomist Krugman, 1994 yılında yazdığı makalede bu 

mucize hakkında görüşlerini bildirmiştir. Krugman’a göre; Güneydoğu Asya’da 

yaşanan ekonomik gelişme ve artan sermaye, tarihsel bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. 

Aynı zamanda toplam faktör verimliliği çok az artmıştır. Krugman, bu sistemin yanlış 

olduğunu, sadece toplam faktör verimliliğinde artış olması ve sermaye yatırımında artış 

olmaması durumunda uzun süreli refaha kavuşulacağını belirtmiştir. 1997’de patlak 

veren finansal krizden sonra bütün gözler Krugman’a çevrilmiştir. Herkes onun ileri 

görüşlü olduğunu söylemiştir.
62

 

Sıcak para girişiyle şişen ve bir balona dönüşen Tayland ekonomisi için daha 

fazla paraya ihtiyaç duyulmuştur. Diğer taraftan Malezya ve Endonezya’da yaşanan “eş-

dost kapitalizmi” sorunların büyümesine neden olmuştur. Daha açık bir ifade ile 

kalkınma için kullanılması gereken para, asıl kurumların eline geçmeden iktidara yakın 

belirli kişiler arasında dağıtılmıştır.
63

 İşte bunlar 1997 krizinin birkaç sebebi olacak 

niteliktedir. Bu krizden en çok etkilenen ülkeler Tayland, Endonezya ve Güney Kore 

olmuştur. Zaten özel cari hesap açıkları çok fazla olan bu ülkelerde kurların sabit 

tutulması, dış borçlanma yolunu açmıştır. Bu durum da finans sektörünü ve kurumsal 

sektörleri aşırı kur riski ile karşı karşıya bırakmıştır. 1990’ların başlarında durgunluktan 

çıkan ABD ekonomisi, Güneydoğu Asya ihracatına büyük darbe vurmuştur. Çünkü 

ABD Merkez Bankası faiz oranlarını yükselterek yatırımcıları çekmiştir, Dolar değer 

kazanmıştır. Para birimleri Dolar’a bağlı olan Güneydoğu Asya ülkelerinde ihracat 
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pahalılaşmıştır. Rekabet güçleri azalan bu ülkelerde ihracat artışı büyük oranda düştüğü 

için cari hesap durumu da bozulmuştur.
64

 

ASEAN
65

 ülkelerindeki ihracat artışı düşmüştür. Ekonomistlerden bazıları bu 

durumu gelişen Çin ihracatına dayandırmıştır. Bu ekonomistlere göre, krizin esas 

nedeni emlak spekülasyonu olmuştur.
66

  Ekonomistlerin çoğu 1997 Asya Krizi’ni piyasa 

psikolojisine veya teknolojiye değil de, alacaklı ve borçlu arasındaki teşvik güdülerini 

değiştiren politikalara dayandırmıştır. Daha açık bir ifade ile, kredi imkanlarının artması 

mülk fiyatlarını istikrarsız bir düzeye çıkarmıştır. Fiyatların dibe vurmasıyla da kişi ve 

kurumlar borçlarını ödeyememiştir. Bir panik ortamı oluşmuştur. Krizdeki ülkelere 

verilen krediler geri çekilince, yabancı yatırımcılar da paralarını çekmiştir. Artan 

iflasları, krizdeki ülkelerin para birimlerinin değer kaybetmesi takip etmiştir. Para 

birimlerinin değer kaybetmesini istemeyen ülkeler, yurtiçi faiz oranlarını aşırı 

arttırmıştır. Kendi para birimleriyle dolup taşan kur piyasasına müdahale etmek isteyen 

bu ülkeler, be sefer de zaten az olan döviz rezervlerini kullanarak sabit kurdan kendi 

paralarını satın almıştır. Sermaye kaçışını önleyemeyen yetkililer kurları serbest 

bırakmıştır, ancak krizin derinleşmesine engel olunamamıştır.
67

   

1 Temmuz 1997’de Hong Kong’un el değiştirmesi, kriz için son darbe 

olmuştur. İngiltere, Hong Kong’un yönetimini Çin’e devretmiştir. Bu konudaki 

belirsizlik yatırımcıları endişelendirmiştir ve sermayelerini çekmeleri de ekonomik 

durumu daha da kötü hale getirmiştir. Nitekim 2 Temmuz 1997’de Tayland hükümeti, 

para birimi olan Bahtı, ABD Doları’ndan ayırarak serbest bırakma kararı almıştır. 

Tayland Bahtı’nın değeri dibe vurmuştur ve kriz başlamıştır. Krizin yayılması uzun 

sürmemiştir. Güneydoğu Asya ülkelerinin birçoğunda ve Japonya’da borsalar, para 
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birimlerinin değeri ve diğer varlıkların fiyatları düşmüştür. Buna bağlı olarak da özel 

borçlar ciddi bir oranda yükselmiştir.
68

   

Kriz çok geniş bir alanı içine çekmiştir. Bölgenin zengin ülkelerinin bu krizin 

bir parçası olması, yüz milyarlarca Dolar’ı tehlikeye atmıştır. Bu noktada IMF, 

Güneydoğu Asya ülkelerinin bankacılık ve finans sistemlerini düzeltebilmeleri için bir 

“yapısal ayarlama paketi (SAP)” hazırlamıştır. Bu paket neo-liberal kuralların etkisinde 

olan bir dizi radikal ekonomik reform hareketini kapsamıştır. Reform hareketleri şöyle 

sıralanmıştır:
69

 

 Mağdur ülkelerin hükümet harcamalarının azaltılması, bütçe açıklarının 

kapatılması, 

 Batık banka ve finansal kurumların kurtarılmaması ve faiz oranlarının çok 

yükseltilmesi, 

 Bu şartları gerçekleştirdiklerinde mağdur ülkelerin finansal piyasalarda itibar 

kazanması, 

 Batık kurumların cezalandırılması ve para birimlerinin değerinin korunması, 

 IMF’nin sağladığı fonların ilerleyen süreçte de akıllıca yönetilmesi, 

 Bu fonların, iktidarın kayırdığı kişilere verilmemesi, 

 Mağdur ülkelerden en az birinde, yabancı mülkiyet üzerindeki sınırlamaların 

azaltılması, 

 Özel sayılan finansal kurumların faaliyetlerinin devlet tarafından denetlenmesi, 

 Batık kurumların kapatılması ve kendisini müflis ilan etmesi, 
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 Finansal sistemlerin şeffaflaştırılması ve batıda uygun finansal kararlar 

alınabilmesi amacıyla güvenilir finansal bilgilerin verilmesi. 

IMF’nin reform paketleriyle yaptığı müdahale birçok kişi tarafından 

eleştirilmiştir. Kriz mağduru ülkeler kendilerini tam anlamıyla bir siyasi ve ekonomik 

yeniden yapılanma sürecinin içinde bulmuştur. Para birimleri sürekli değer 

kaybetmiştir. Toplu iflaslar beraberinde ekonomik sektörlerin çökmesini getirmiştir. 

İşsizlik oranlarının yükselmesiyle sosyal karışıklıklar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte IMF 

hep eleştirilmiştir. Hatta bu kriz, halk tarafından “IMF Krizi” olarak adlandırılmıştır. 

Halkın yanı sıra yorumcuların da tepkisi sert olmuştur. Yorumcular IMF’yi geriye 

dönük eleştirerek, gelişmekte olan Asya ekonomilerini kapitalizme ittiğini, finansal 

sektörü liberalleştirdiğini, portföy yatırımı ve banka sermayesini çekmek amacıyla 

yurtiçi faiz oranlarını yükselttiğini ve hatta ulusal para birimlerini Dolar’a 

endeksleyerek yabancı yatırımcıları döviz riskine karşı koruduğunu belirtmişlerdir.
70

  

Yaşanan bu sancılı süreçte Çin krizden fazla etkilenmemiştir. Ülkeye yapılan 

yabancı yatırımların tahvil cinsinden değil de tesis olarak kullanılması, yabancı 

sermayenin ülkeden hızlı bir şekilde kaçmasına engel olmuştur. Güneydoğu Asya 

ülkelerinde, yabancı yatırımların çoğu tahvil cinsinden yapıldığı için bu ülkelerin zararı 

daha etkili ve çabuk olmuştur. Haziran 1997 yılında krize uzak görüntüsü olan bir ülke 

olan Endonezya,  bir ay sonra krizin içine düşmüştür. Çünkü Endonezyalı işletmelerin 

birçoğu Dolar ile borçlanmıştır. Tayland Bahtı dibe vurduğunda, Endonezya hükümeti 

de Rupiah’ı serbest kur sistemine geçirmek zorunda kalmıştır. IMF’nin yardım paketi 

dahi yeterli olamamıştır ve Rupiah’ın değeri her geçen gün daha da düşmüştür. 

Endonezya için asıl sancılı süreç Kasım ayında başlamıştır. Çünkü yaşanan değer kaybı, 

işletme bilançolarını bu dönemde etkilemeye başlamıştır. Dolar cinsinden alınan borçlar 

artarak işletmelere yüksek masraflar doğurmuştur. Çok sayıda işletme Dolar alabilmek 
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için Rupiah’ı değerinin altıda satmak zorunda kalmıştır. Nitekim bu süreç Başkan 

Suharto’nun istifa etmesine neden olmuştur.
71

 

Filipinlerin kaderi de farklı olmamıştır. Asya Finansal Krizi’nin yayılmasıyla, 

Filipinler Merkez Bankası, para birimi Peso’yu korumak için gecelik faiz oranlarını 

%100 artırmıştır. Ancak Peso değer kaybetmiştir. Ülkede yaşanan skandallar, halk 

ayaklanması ve başkanın istifası büyük ses getirmişse de ülke ekonomisi yeniden 

toparlanmıştır. Geri ödenmeyen krediler yüzünden Güney Kore’nin bankacılık sektörü 

aşırı borçlanmıştır. Ülke işletmeleri her defasında daha fazla sermaye yatırımı çektiği 

için aşırı borçlanarak iflas etmiştir. 1997 yılında Güney Kore’nin kredi notunun 

düşürülmesiyle para birimi Won değer kaybetmiştir. Kısa süre sonra, ekonomisini en 

hızlı büyüten ülke unvanını geri almıştır.
72

   

Hong Kong’un yönetiminin Çin’e devredilmesinin ardından ülke yetkilileri, 

borsayı düşürmeye çalışan spekülatörler ile savaşmak zorunda kalmıştır. Hang Seng 

Vadeli İşlem Endeksi kapatıldıktan sonra hükümet yaklaşık 4 milyar ABD Doları kar 

etmiştir. Kriz öncesi dönemde Malezya, ünlü bir yatırım merkezi olmuştur. Dünyanın 

en ünlü borsalarından olan Kuala Lumpur Borsası, 1997 yılı sonunda %50 değer 

kaybetmiştir. Çünkü Asya Krizi’nden etkilenen spekülatörler, Malezya’nın para birimi 

olan Ringgit’e saldırmıştır. Gecelik faiz oranları %8’den %40’a kadar çıkmıştır. 

Başbakan Mohammad, sıkı sermaye kontrolleri uygulayarak Ringgit’i serbest kurdan 

sabit kur rejimine geçirmiştir. Bu süreçte IMF tarafından yapılan yardım teklifleri 

reddedilmiştir ve çeşitli kurum ve komiteler kurulmuştur. Küçük bankaları büyükler 

satın almıştır. Bankalara sermaye yardımı yapılmıştır. 2005 yılına gelindiğinde 

uygulanan bu sıkı kontroller ve yapılandırma programları sayesinde, ülke ekonomik 

olarak istikrara kavuşmuştur. Ringgit’in serbest bırakılmasına karar verilmiştir.
73

 

Singapur ekonomisi krizi bir yıldan daha kısa sürede atlatmıştır. Çünkü 

hükümet aktif bir politika izleyerek Singapur Doları’nın %20 değer kaybetmesine izin 

vermiştir. Böylece ekonomide sert bir düşüş gerçekleşmemiştir. Geçici İyileştirme 
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Programı kapsamında inşaat sektörüne yönelen hükümet, net gelir ve yerel talebin daha 

az etkilenmesini sağlamıştır. Straits Times Endeksi’nin %60 düşmesine göz yumarak da 

ekonomik olarak daha hızlı toparlanmıştır. Güneydoğu Asya Krizi’nden etkilenen diğer 

ülkeler ABD ve Japonya olmuştur. Bu ülkelerin borsalarında düşüşler yaşanmış, kısa 

süreli olarak işlemler durdurulmuştur. Tüketim ve harcama endekslerinin yanı sıra 

tüketici güveninin de düşmesine neden olan kriz, ilerleyen süreçte konut ve ipotek 

krizlerinin de oluşmasına neden olmuştur. Japonya sahip olduğu döviz rezervleri 

sayesinde krizi ufak kayıplarla atlatmıştır.
74

 

Sonuç olarak Güneydoğu Asya Krizi, ülkelerin para birimlerinin değerini, 

borsalarını ve diğer varlıkların fiyatlarını büyük oranda düşürmüştür.
75

 Birçok işyeri 

iflas etmiştir, milyonlarca kişi işsiz kalmıştır. Yükseltilen faiz oranları ise, ülkeleri daha 

fazla sarsmıştır. Bir tarafta IMF uyguladığı ekonomik programlar nedeniyle 

eleştirilmiştir, diğer tarafta da siyasi değişiklikler yaşanmıştır. Bu krizin en şaşırtıcı 

özelliği, birkaç ay içerisinde ortaya çıkmış ve milyonlarca insanı etkilemiş olmasıdır.
76

 

Yaşanan kriz yatırımcıların kararlarını da etkilemiştir. Nitekim yatırımcılar artık 

gelişmekte olan ülkelere kredi vermek istememiştir. 1998 yılı sonunda petrol 

fiyatlarının düşmesi, OPEC ülkeleri dâhil petrol ihracatçılarını ekonomik açıdan 

sıkıntıya sokmuştur. Bu olaylar, 1998 Rusya Finansal Krizi ve 2001 Arjantin Krizi’nin 

yaşanmasına katkıda bulunmuştur.
77

 

17 Ağustos 1998 tarihine gelindiğinde, hammadde ihracatına bağımlı bir ülke 

olarak Rusya Federasyonu ekonomik krizle sarsılmıştır. Çünkü Güneydoğu Asya Krizi 

sonucunda emtia fiyatları dünya çapında düşmüştür. Dünya fiyatlarındaki bu düşüş 

petrol, doğalgaz, metaller ve kereste gibi maddeleri ihraç eden Rusya’ya büyük darbe 
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vurmuştur.
78

 Üretimin yüksek oranda azalmasına bağlı olarak sabit kur politikası 

izlenmiştir. Bunun yanı sıra Çeçenya Savaşı’nın ekonomik maliyeti de ağır olmuştur.  

Diğer taraftan mali açığın kronikleşmesi de bu ekonomik çöküşe zemin hazırlamış olup 

Rusya’nın döviz rezervleri de bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Ülkede 

artan kaynak ihtiyacına çözüm olarak, yüksek faizle yabancı sermayeyi çekmek 

düşünülmüştür. Bu kapsamda Haziran ayında GKO (bir yıldan kısa vadeli bono) faiz 

oranlarını %150’ye çıkarmıştır. Ancak iç borç ödemeleri düzensiz hale geldiği için ücret 

borçları artmıştır ve 1997 yılsonu itibariyle vergi gelirleri düşmüştür.
79

  

Rusya piyasasını istikrara kavuşturmak için 13 Temmuz’da bir IMF ve Dünya 

Bankası (WB) ekonomik paketi uygulanmıştır. Yardım paketi de etki etmeyince, 

Rusya’nın borçlarının aylık faizi, aylık vergi gelirlerinden %40 fazlalaşmıştır. Ruble-

Dolar kur aralığını belirleme görevini Rusya Merkez Bankası üstlenmiştir.
80

 Daha açık 

bir ifade ile o zamanlar, Ruble’nin belirlenen aralığın dışında değer kaybetmesi 

durumunda, Merkez Bankası yabancı para rezervlerini kullanarak Ruble satın almıştır. 

Böylece rezervler azalana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Rusya Hükümetinin 

tutarsız kararlarından etkilenen yatırımcılar, ellerindeki Ruble ve Rus tahvillerini satışa 

çıkarmıştır. Merkez Bankası döviz rezervlerini harcayarak Ruble’yi korumaya 

çalışmışsa da Ruble aşırı değer kaybetmiştir. Bu değer kaybı yatırımcıların gözünü daha 

da korkutmuştur. 13 Ağustos 1998 tarihi Rusya için bir felaketin başlangıcı olmuştur. 

17 Ağustos’ta Rusya, 90 günlük moratoryum ilan etmiştir. Hükümetin Ruble’yi devalüe 

edeceğini ve iç borçların ödenemeyeceğini düşünen yatırımcılar yüzünden Rusya’nın 

hisse, bono ve döviz piyasaları çökmüştür.
81

 Hatta borsa 35 dakikalığına kapatılmıştır. 

Bu olaylardan sonra 2 Eylül’de Ruble sabit kur aralığı politikasından çıkartılarak serbest 

bırakılmıştır, ancak değerinin üçte ikisini kaybetmiştir.
82
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Krizin çökerttiği Rusya’da enflasyon tavan yapmıştır. Birçok banka 

kapanmıştır ve işçi ücretleri için milyar Dolarlar harcanmıştır. Yerli malların hemen 

hepsinin fiyatı %100 artarken, ithal malların fiyatları da dört katına çıkmıştır. 

Panikleyen vatandaşlar önemli ve zorunlu tüketim mallarını stok etmiştir. Bu süreçte 

ülke, hem ekonomik hem de sosyal sorunlarla boğuşmak zorunda kalmıştır. Bankaların 

kapanmasıyla biriktirdikleri paraları da kaybeden insanlar sokaklara dökülmüştür. 

Bunun üzerine bazı askeri birimler teyakkuza geçmiştir. 1998 Krizi bölgesel bütçeleri 

de etkilediği için ekonomiye yapılan harcamalar ile sosyal harcamalar çok azalmıştır. 

Her kriz gibi bu süreçte de siyasi sorunlar yaşanmıştır ve bazı yetkililer görevden 

alınmıştır.
83

 

Kriz sonrası dönemde (1999-2000 yılları arasında) Rusya ekonomisinin hızla 

toparlanmasının başlıca nedenleri şunlardır:
84

  

 Dünya petrol fiyatları hızla artmıştır, 

 Yerli sektörler (gıda işleme gibi) ithal gıda fiyatlarını çok yüksek düzeyde artıran 

devalüasyondan yararlanmıştır,
85

 

 Ülke ekonomisi büyük oranda takasa ve diğer para harici araçların alışverişine 

dayandırılmıştır. Bu nedenle bankalara bağımlı ekonomiler dikkate alındığında, 

ülke çöküşten daha az etkilenmiştir, 

 Ekonomiye nakit pompalanmıştır. 

Toparlanmanın ardından Rusya’daki işletmeler eski birikmiş borçlarını ve 

vergilerini ödemeye başlamıştır. Tüketicilerin mal ve hizmet talebi artmıştır ve 

işletmeler işçi almaya başladıkları için uzun süre sonra ilk kez işsizlik sorunu azalmıştır. 

Ekonomik düzelmeler, ülke genelindeki sosyal ve politik gerilimin kontrol altına 
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girmesini sağlamıştır. 1998 Rusya Krizi’nin ezici etkileri, eski Sovyet 

Cumhuriyetleri’nde
86

 derinden hissedilmiştir.
87

  

2.1.1.1.2.4. 2001 Arjantin Krizi  

Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Arjantin doğal kaynaklar bakımından 

oldukça zengin olup ülkede tarım sektörü, ihracata dayanmaktadır. Özellikle et ağırlıklı 

bir gıda ihracatı yapılmasının yanı sıra ülkede çeşitli sanayi dalları da bulunmaktadır. 

Diğer gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Arjantin, ekonomik ve sosyal 

yönlerden daha gelişmiş bir ülkedir. İnsani gelişmişlik ortalaması Avrupa’dan daha iyi 

durumdadır.
88

  

I. Dünya Savaşı’ndan önce Avrupa ekonomisi için önemli olan yerlerden bir 

tanesi Arjantin olmuştur. Buenos Aires ticaretin merkezi haline gelmiştir. Avrupa 

sermayesini çeken bu ülke, Avrupa’dan daha fazla iş olanağı sağlar duruma gelmiştir. 

Bu nedenle göçmenlerin de rüyalarını süsleyen, gitmek istedikleri bir ülke olmuştur. 

Ticaretin kalbinin attığı nokta olan Buenos Aires limanından, demiryolu ağı ile ülkenin 

buğdayı ve eti ihraç edilmiştir. “Bir Arjantinli kadar zengin” deyimi bu dönemin iyi 

durumunu ifade etmek için kullanılmıştır. Ancak bu dönemde ekonomi büyük oranda 

dış ticarete ve yabancı sermaye girişlerine bağımlı hale gelmiştir. Ülke ekonomisindeki 

bu olumlu süreçte gözden kaçırılan en önemli husus bu olmuştur.
89

 

I. Dünya Savaşı, Arjantin ekonomisinde büyük bir sarsıntı yaratmıştır. 

Tarımsal ürünlerin fiyatları düştüğü için ülkede devalüasyona ihtiyaç duyulmuştur. 

Devalüasyon 1930’larda pozitif bir etki göstermiştir, ancak 1940’larda yaşanan kaotik 

rejim bunalımları ve uluslararası ortamdan izolasyona uğrama süreci ülke ekonomisini 

oldukça bozmuştur. 1980’li yıllarda ülkede süre gelen ekonomik istikrarsızlık 
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kronikleşmiştir. Bu duruma gelinmesin de Falkland Savaşı (1982) ve Meksika’nın borç 

krizi de çok etkili olmuştur. Ekonomik zorluk yaşayan diğer ülkelerde olduğu gibi, 

Arjantin’de bütçe açığını kapatabilmek için para basma yolunu tercih etmiş olup bunun 

sonucunda da aylık %200’e ulaşan hiper enflasyon dönemi yaşanmıştır.
90

 1985 yılına 

gelindiğinde ülke için şok bir program olan Austral Planı uygulanmıştır. Bu planın 

amacı, Ortodoks politikalarla bütçe açığını ve parasal finansmanı ortadan kaldırmak, 

fiyat ve ücretleri dondurarak da enflasyonu düşürmek olmuştur. Bu dönemde Peso 

devalüe edilmiştir ve yeni para birimi olan “Austral”e geçilmiştir. Program sayesinde 

enflasyon oranı hızla düşmüştür. Sanayi üretimi en üst seviyeye çıkmıştır. Mali açıklar 

hızla azalmıştır.
91

 İlk aşamada plan olumlu sonuçlar verse de, ilerleyen süreçte 

politikacılar uygulanan bütçe disiplinini terk etmiştir. Yüksek oranlı enflasyonu aşağıya 

çekmek tek hedef olmuştur, ancak bunu destekleyecek yapısal reformlar 

uygulanmamıştır. Nitekim enflasyon yeniden yükselmiştir ve plan başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. 
92

   

1991 yılında Arjantin ekonomisine damgasını vuran bir uygulama 

başlatılmıştır: para kurulu (currency board) uygulaması. Ekonomi Bakanı Domingo 

Cavallo, kamu açıklarını kapatabilmek, ekonomik istikrarsızlığa son verebilmek ve 

enflasyonu kontrol altına alabilmek için Cavallo (Konvertibilite)
93

 Programı 

kapsamında yeniden yapılandırma sürecini başlatmıştır. 11 yıl uygulanan bu program 

ile, 1 Peso, 1 Dolar’a eşitlenmiştir. Bu reform hareketleriyle yeniden sağlanan güven 

ortamı, beraberinde ekonomik büyümeyi de getirmiştir.
94
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Para Kurulu’nun en büyük başarısı 1989 yılında % 3000 civarında gerçekleşen 

Arjantin enflasyonunu, 1995 yılında % 2 seviyesine kadar indirmek olmuştur. 1994 

yılına gelindiğinde Arjantin, dünyanın en büyük doğrudan yabancı sermaye çeken 

ülkesi olarak kayıtlara geçmiştir. Bu uygulamanın ne yazık ki bazı sakıncaları olmuştur. 

Örneğin IMF, Arjantin’den bu uygulamayı kaldırarak dalgalı döviz kuru uygulamasına 

geçmesini istemiştir. Ancak Arjantin, bu isteği yerine getirmediği için IMF, Arjantin’e 

vermesi gereken kredi dilimini vermemiştir. 2001 yılında IMF ile yaşadığı bu sorun 

nedeniyle de Arjantin uluslararası piyasalarda yalnız kalmıştır. Bir çözüm yolu arayan 

Cavallo bankalardaki mevduatları bloke ettirmişse de bu durum halk tarafından kabul 

görmemiştir ve çözüm yerine halkın ayaklanmasına, sokak çatışmalarının yaşanmasına 

neden olmuştur. Bu olaylar sonucunda Cavallo istifa etmek zorunda kalmıştır.
95

 Diğer 

bir sakınca olarak, uzun yıllar uygulanan sabit döviz kuru nedeniyle Peso aşırı 

değerlenmiştir ve bu da ülkenin dış ticaretteki rekabet gücünü önemli derecede 

azaltmıştır.
96

 Bunlara ek olarak, piyasa dolarize olduğu için reel faiz oranları 

yükselmekle kalmamış petrol fiyatları nedeniyle de ticaret hadlerinde sapmalar 

yaşanmıştır ve ülke resesyona
97

 sürüklenmiştir.
98

  

1990’lı yıllarda Arjantin, birçok ülke için ekonomik açıdan başarılı bir model 

olmuştur ancak, 1999 yılında gerçekleşen Brezilya krizi Arjantin ihracatını sarsmıştır. 

Çünkü Brezilya, Arjantin’in temel ticaret ortağı olmuştur. Brezilya parasının 

çökmesiyle birlikte Arjantin’in ihracat gelirleri dibe vurmuştur.
99

 Ekonomik koşullarda 

yaşanan bozulmalar, ülkeyi IMF ile anlaşma yoluna gitmeye zorlamıştır. IMF’ye 14 

Şubat 2000 ve 30 Ağustos 2001’de iki niyet mektubu verilmiştir. Böylece finansal 

destek sağlanmıştır. Ancak bu önlemler yeterli olamadığı için ülkede 2001 Kasım-2002 

Şubat döneminde ekonomik kriz yaşanmıştır. Bu kriz hem ekonomik hem de sosyal 
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olarak ülkeyi sarsmıştır. Ülkede şiddet eylemleri yaşanmıştır. 24 Aralık 2001’de 

moratoryum ilan etmek zorunda kalan Arjantin’de, iki hafta içinde dört hükümet 

kurulmuştur.
100

  

Arjantin’de uygulanan 1 Peso, 1 Dolar eşitliğini bozan Eduardo Duhalde 

olmuştur (4 Ocak 2002) ve %41 oranında devalüasyon gerçekleştirmiştir. Ücretli 

çalışanlar, yabancı yatırımcılar, İspanyol işletmeleri, yapılan devalüasyon nedeniyle 

büyük zararlara uğramıştır. Çünkü ülkede bulunan işletmelerin çoğu Dolar cinsinden 

borçlanmıştır. Devalüasyon, bu borçların reel olarak artmasına neden olmuştur. Özet 

olarak, Arjantin’in krize adım adım yaklaşmasındaki en önemli sebep yaşadığı 

ekonomik durgunluk olmuştur. Ancak tek sebep bu değildir. Dış borçların yapısı 

bozulmuştur. IMF ile adeta bağımlı hale gelen Arjantin, onun isteklerine karşı çıkmaya 

başlamıştır. Ülkede alınan moratoryum (borç erteleme) kararı, uluslararası sermaye 

piyasalarından dışlanmasına neden olmuştur.
101

 

2001 yılının Aralık ayı Arjantin ekonomisi için çok yıkıcı geçmiştir. Bu süreçte 

ülke uluslararası sermaye piyasalarına erişimini büyük ölçüde kaybetmiştir. Yoğun 

sermaye çıkışlarını banka mevduatlarındaki çekilişler takip edince, bankacılık sistemi 

de sarsılmıştır. Bunun üzerine mevduatlar kısmi olarak dondurulmuştur. IMF’de ülkeye 

yaptığı ödemeleri durdurma kararı almıştır. Arjantin 2002 yılında konvertibilite rejimine 

tamamen son verdiğini açıklasa da, Peso’nun büyük oranda değer kaybetmesini, 

ekonominin daralmasını, hem ekonomik hem de sosyal sorunların yaşanmasını 

engelleyememiştir.
102

 Sarsıcı geçen 2000-2002 sürecinden sonra Arjantin, 2003 yılında 

ekonomik açıdan düzelmeye başlamıştır. 2002’de %11 küçülen ekonomi, 2003 yılında 

%8.8 genişlemiştir. Bir taraftan sanayi üretimi %16 artarken diğer taraftan ihracat %14 

artmıştır, ithalat %54 artmıştır. Yüzde 20 seviyesine ulaşan işsizlik oranı ise %14’e, kısa 

dönemli faiz oranları %20’ye inmiştir. En önemlisi, enflasyon uzun süreden sonra 
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%41’den %3,7’ye gerilemiştir. İlerleyen süreçte de ülke ekonomik açıdan iyileşmeye 

devam etmiştir.
103

 

2.1.1.1.2.5. 2007-2009 Küresel Finansal Krizi 

Dünyanın neredeyse tamamı piyasa ekonomisi sistemi içine girmiştir. Sermaye 

hareketleri serbest bırakılmıştır. Buna bağlı olarak da yaşanacak herhangi bir krizin 

yayılma olasılığı artmıştır. Bunun en belirgin ve yakın tarihli örneği 2007 yılında 

ABD’de ortaya çıkmıştır. Küresel Finans Kriz olarak da adlandırılan bu kriz, ABD’de 

mortgage kredileri krizi olarak başlamıştır ve küresel boyuta ulaşarak bütün ülkeleri 

etkilemiştir.
104

 2008 yılı sonuna gelindiğinde, dünya ekonomisinin önemli aktörleri 

olarak bilinen Euro bölgesi, ABD, İngiltere ve Japonya resesyona girmiştir.
105

  

Ağustos 2007 yılında başlayan bu kriz, hem konut piyasasını hem de finansal 

sistemi olumsuz bir şekilde etkilemiştir.
106

 ABD’de 2002 yılından itibaren faizler düşük 

olduğu için kredi kullanım talebi de artmıştır. Bankalar evleri ipotek etmek koşuluyla, 

insanlara çok sayıda konut kredisi vermiştir. Bu süreçte konut fiyatları yükselmiştir. 

İnsanlar da kredilerini ödeyemediği zaman, evlerini satarak hem fiyat artışından 

yararlanmıştır hem de borçlarını ödeyebilmiştir. Ancak şartlar böyle devam etmemiştir. 

Nitekim konut fiyatları gerilemeye başlamıştır. Kredi alanlar, borçlarını ödeyemediği 

için onlara kredi vermiş olan kredi kurumları da iflas bayrağını çekince çözüm yolları 

aranmaya başlanmıştır. Finans kuruluşları riski azaltmak amacıyla mortgage’e dayalı 

tahviller çıkartarak bunları ihraç etmiştir. Ancak krediler ödenmediği için bu menkul 

kıymetlerin de değeri düşmüştür. Sonuç olarak bu menkul kıymetleri satın alan 

kuruluşlar da zarar etmiştir ve kriz tüm finans sistemine yayılmıştır. 2004-2006 
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yıllarında mortgage kredisi kullananların sayısı o kadar artmıştır ki bu kredilerin 

büyüklüğü 1,4 trilyon doları bulmuştur.
107

     

Reel ekonomi uzun süre ayakta kalmaya çalışmıştır ancak sanayi üretimi, 

yatırımlar ve istihdam gibi alanlar finansal krizden kaçamamıştır. Dünya çapında 

binlerce işletme kapanınca milyonlarca kişi işsiz kalmıştır. Büyüme oranları ise negatife 

dönmüştür. Dünya ticareti önemli ölçüde daralmıştır.
108

 Mortgage Krizi finansal 

kaynaklı olduğu için finansal kriz olarak adlandırılmıştır. Fakat sonradan yayılarak 

bütün ekonomiyi etkilemesi krizi daha geniş bir boyuta taşımıştır ve ekonomik krize 

dönüşmüştür.
109

 

Peki, ama sistem ne zaman çökmeye başlamıştır? FED, 2001 yılından 

başlayarak 2004 yılının ikinci çeyreğine kadar faiz oranlarını büyük oranda 

düşürmüştür. Çünkü ABD’de 2000 yılında yüksek teknoloji işletmelerinin oluşturduğu 

balon patlamıştır. 11 Eylül 2001’deki saldırının ardından 2001 ve 2002’de bir ekonomik 

durgunluk yaşanmıştır. Düşük faiz oranları ve enflasyon oranına bağlı olarak konut 

satın alma maliyetleri düşmüştür ve talep artmıştır. Bu dönemde sermayenin konut 

sektörüne kayması, konut fiyatlarını artırmıştır ve konut önemli bir yatırım aracı haline 

gelmiştir.
110

   

2005 yılında bazı finansal kuruluşlar düşük faiz oranlarının etkisiyle, daha çok 

risk almıştır ve daha fazla kâr elde edebilmek için kredibilitesi zayıf olan kişilere (düşük 

gelirli hane halklarına) ipotekli konut kredileri vermeye başlamıştır. Subprime
111

 

ipotekli konut kredileri (subprime mortgage loan) olarak da bilinen bu krediler riskli 

oldukları için kredide uygulanan faiz oranı diğer kredilerde uygulanan faiz oranından 

yüksektir. Subprime ipotekli konut kredilerinin çoğunda değişken faiz uygulanmıştır. 

Daha açık bir ifadeyle bu kredide ilk iki veya üç yıl düşük sabit faiz oranı ve daha sonra 
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6 ayda bir belirli bir endekse göre ayarlanan değişken faiz oranı uygulanmıştır. Hem 

düşük faiz oranları hem de finans kuruluşlarının risk alması, bu tür kredilerin hacmini 

artırmıştır ve bu yüksek riskli kredilerden doğan alacakların çoğu menkul 

kıymetleştirilmeye başlanmıştır.
112

  

2006 yılının ikinci yarısında ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyonun 

artacağı yönünde bir kaygı duymasıyla, kriz derinleşmeye başlamıştır. Böylece FED 

faizleri yükseltmiştir. Bu da sistem için çöküşün başlangıç noktası olmuştur. Faizler 

yükselince ev fiyatları ve kira gelirleri piyasa fiyatlarının altına düşmüştür. Kredi 

kullananlar ise borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Çünkü hane halkının borcu konut 

değerini aşmıştır. Değişken faizli kredi kullananlar açısından kredilerin ödenmesi adeta 

imkânsız olmuştur. Öyle ki Ocak 2008 itibariyle subprime konut kredilerinin %24’ü 

hacize konu olmuştur. Finans kuruluşları, kredi borcunu ödeyemeyenlerin konutlarına el 

koymuştur ama ellerinde biriken bu konutlar daha fazla sorun yaratmıştır. Çünkü 

subprime kredi borçluları borçlarını ödeyemeyince bu kredilerden doğan alacakların 

menkul kıymetleştirilmesi, ihraç edilen menkul kıymetlerin değerini düşürmüştür. 

Ağırlıkla bu ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin teminat olarak gösterilmesiyle ihraç 

edilen teminatlı borç senetlerinin de değerleri düşmüştür ve teminatlı borç senedi 

piyasasında likidite azalmaya başlamıştır. Güvensizlik ortamının artmasıyla artık 

bankalar birbirlerine borç vermeyi durdurmuştur ve tüm kredi piyasası yavaş yavaş 

daralmıştır. Bu nedenlerle FED tekrar faiz indirmek zorunda kalmıştır. Bu kredilere 

dayalı tahviller de Avrupa’daki bankalara satıldığı için onlar da büyük zarar etmiştir. 

Dolayısıyla kriz büyük yatırım bankalarını, sigorta işletmelerini, ABD borsasını ve 

diğer borsaları sarsarak küresel bir krize dönüşmüştür.
113

  

Mortgage Krizi 2008 yılında gelişmekte olan ülkelere de yayılmıştır. Bu 

ülkelerin çoğunda borsa değer kayıpları yaşanmıştır. Ülke paralarının değer yitirmesi 

sonucunda da risk primleri artmıştır. Yabancı sermaye akımları ve banka borçlanmaları 

azalmıştır. Kriz döneminde derecelendirme kuruluşları, düzenleyici ve denetleyici 

kuruluşlar ve özellikle küresel düzeyde merkez bankaları riskleri görememiştir, gereken 
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önlemleri zamanında alamamıştır. Hükümetler krizin patlak vermesiyle bir takım 

kurtarma paketleri açıklamıştır, ancak bu çabalar yeterli olmamıştır.
114

  2008’in 

ortalarına gelindiğinde krizin yıkıcı sonuçları ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ülke 

ekonomilerinde negatif büyüme oranları görülmeye başlamıştır. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise ekonomik büyüme yavaşlamakla kalmamış, uluslararası düzeyde 

yatırımlar azalmıştır. Küresel ticaretin daralmasıyla da kredi piyasası küçülmüştür.    

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre ticaret hacmindeki daralma 2009’un 

ikinci çeyreği itibariyle yerini artışa bırakmıştır.
115

 2009 yılındaki ekonomik iyileşme 

ülkelerin ekonomik performanslarını artırmıştır. Bu küresel ekonomik toparlanma 2010 

yılında da devam etmiştir.
116

 

2.1.1.2. Türkiye’de Yaşanan Finansal Krizler 

Türkiye için 1978, 1988-1989, 1994, 2000 ve 2001 krizleri olmak üzere dört 

önemli kriz yaşanmıştır. Türkiye sadece kendi içinde değil, sınırları dışında yaşanan 

krizlerden de (Güneydoğu Asya ve Rusya Krizleri) etkilenmiştir. 1980 öncesi dönemde 

Türkiye’de mal ve emek piyasaları tam olarak gelişmemiş, döviz piyasası ile para 

piyasaları oluşmamıştır. Böyle bir ortamda oluşan krizler de yapısal olarak, finansal 

liberalleşmeden veya küreselleşmeden uzak olmuştur.
117

 İşte bu sebepledir ki, bu 

bölümde 1990 sonrası dönemde Türkiye’de yaşanan finansal krizler ele alınacaktır. 

Türkiye’nin yakın tarihine bakıldığında, ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik 

programları hazırlamaya ve uygulamaya koymaya yönelik birçok çaba gösterilmiştir. 

Ancak Türkiye ekonomisi hem dışsal krizlerin şok etkilerinden hem de içsel krizlerden 

kurtulamamıştır.
118
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2.1.1.2.1. 1994 Para ve Bankacılık Krizi 

24 Ocak 1980 tarihinde alınan İktisadi İstikrar Kararları, Türkiye için yeni bir 

dönemin başlangıcı olmuştur. Çünkü bu tarihten itibaren dış ticarette liberalleşme 

yaşanmıştır ve Türk ekonomisi dışa açılmıştır. Bu gelişmeleri kambiyo rejiminin 

serbestleştirilmeye başlanması, mali piyasalarda liberalleşmenin gerçekleştirilmesi ve 

TL’nin konvertibil (konvertible) bir para olarak tescil edilmesinin istenmesi (IMF Fon 

Sözleşmesi VIII. madde kapsamında) takip etmiştir. Daha açık bir ifadeyle, Türkiye’nin 

para ve sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi aşaması, 1989-1990 döneminde 

tamamlanmıştır.
119

 Bu dönemden sonra ülkeye giren sermaye, kamu bütçesini ve dış 

ticaret bilançosu açıklarını finanse etmek için kullanılmıştır. Bunun sonucunda da reel 

faiz oranları sürekli olarak yüksek gerçekleşmiştir. Ekonominin “yumuşak karnı” 

böylece oluşmuştur. Bu politika uygulamalarını sürdürebilmek için özel kesime yönelik 

finansman olanakları önemli ölçüde kısıtlanmıştır. İlerleyen süreçte, gelecek için 

yapılan planlar beklendiği gibi gerçekleşmemiştir. Bir devalüasyon olasılığı söylentileri 

çıkınca yabancı fonlar kitleler halinde ülkeyi terk etmeye başlamıştır. Bunun akabinde 

mali panik ortaya çıkmıştır ve ekonomik kriz gerçekleşmiştir. Mali alanda yaşanan 

krizler reel ekonomiye de sıçrayınca ülkede üretim düşmüştür. Yapılan yatırımlar da 

azalınca işsizlik artmıştır.
120

    

1994 yılında ortaya çıkan finansal kriz, Türkiye’nin küresel özellikler taşıyan 

ilk finansal krizi olmuştur. Bu krizin hem mali hem de yapısal nedenleri oluşmuştur. 

Uygulanan kur politikasının yanı sıra yapay ve geçici yöntemlerle faiz oranlarının 

düşürülmeye çalışılması, krizin mali nedenlerini oluşturmuştur. Döviz kurunu değerli 

tutmak için uygulanan politika, döviz kurlarının enflasyonun altında seyretmesini ve 

hatta dış dengesizliğin oluşmasını beraberinde getirmiştir. Çünkü dış açığı daha da 

arttıran bu durum, faiz-döviz kuru makasını da giderek açmıştır. Bu süreçte artan kamu 

açıklarını da unutmamak gerekir. Bu açıklar faizler üzerinde baskı yaratmış olup talep 
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baskısı da oluşunca, toplam talep ve reel büyüme hızı artmıştır. Bunun sonucunda da 

hem ülke içi hem de ülke dışı dengelerde bozulmalar olmuştur.
121

  

Krizin yapısal nedenlerine değinecek olursak; iç borçlanma politikasında 

düzenlemeler yapılmıştır, ancak bu düzenlemeler mali piyasalar tarafından kabul 

görmemiştir. Nitekim hükümet borçlanamaz duruma düşmüştür. Kamu kesimi borçları 

da giderek artmış ve iç borç yönetimi sorunu haline gelmiştir. Kriz öncesi dönemde 

gerçekleşen bu mali ve yapısal olumsuzluklar nedeniyle, uluslararası rating kuruluşları 

Türkiye’nin notunu düşürmüştür. Bu süreçte yanlış bir iç borçlanma politikası 

izlenmiştir. Piyasadaki belirsizlik ortamı da giderek artmıştır ve bir güven bunalımı 

yaşanmıştır. Cari açık, dış borç stoku yükselirken kısa vadeli borçlar tarihi bir yükseliş 

gerçekleştirmiştir. Ülkeden çıkan net sermaye 4.2 milyar Dolara ulaşmıştır. Aşırı 

derecede yükselen faiz oranları, aşırı derecede daralan GSMH ve % 20’ye dayanan 

işsizlik hep bu dönemde gerçekleşmiştir.
122

 

Özet olarak, sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle ilgili 32 sayılı 

kararnamenin
123

 yürürlüğe girmesi, enflasyonu düşürme politikasına
124

 hız 

kazandırmıştır. Ancak 1992 yılına gelindiğinde politika değişikliği yapılarak TL’nin 

aşırı değerlendirilmesinden vazgeçilmiştir ve sıcak paranın ülkeye girişini devam 

ettirmek için faiz oranları yükseltilmiştir. Bu uygulama da 1993 yılı ortalarında 

değiştirilerek faiz oranlarını düşürme girişimi başlatılmıştır. İşte bu istikrarsız geçen 

süreç ve en son uygulanan faiz oranlarını düşürme girişimi, 1994 yılının Ocak ayında 

Türkiye’de bir döviz krizinin patlak vermesine neden olmuştur. İthalat arttığı için dış 

ticaret açığı yükselmiştir. Nitekim 26 Ocak 1994 tarihinde ülkede %13.6 oranında bir 
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devalüasyon yapılmıştır. 5 Nisan 1994 İstikrar Tedbirleri kapsamında 1$=32.053 TL 

olarak kabul edilmiştir.
125

  

Enflasyonu makul düzeylere indirmek amacıyla alınan önlemler kapsamında 5 

Nisan 1994 tarihli ekonomik istikrar programının başlıca hedefleri şunlardır:
126

 

 Ek vergi alınarak kamu gelirlerinin artırılması, 

 Kamu giderlerinin; ücret artışlarının enflasyonun altında tutulması da dâhil olmak 

üzere, çeşitli bütçe kısıntıları yoluyla düşürülmesi, 

 İlk iki maddede konu edilen önlemler sonucu konsolide bütçe açığının ve 

dolayısıyla kamu kesimi harcama gereğinin (PSBR) düşürülmesi, 

 TL’nin dolar karşısında değer kazanmasının önlenmesi, 

 Hazine borçlanmasını çekici hale getirebilmek için başlangıçta enflasyonun çok 

üstünde bir faizle kâğıt satılması ve zaman içinde bu faizin düşürülmesi. 

 Uygulanmaya konulan bu program kısa sürede hedeflerinin birçoğuna 

ulaşmıştır. İhracat artmıştır, ithalat daralmıştır ve dış ticaret açığı küçülmüştür. Cari 

işlemler dengesi pozitife dönmüştür ve faizler yeniden serbest bırakılmıştır, hatta çok 

yüksek faiz artışları başlangıçta teşvik edilmiştir. Bu tür bir maliye politikasının sonucu 

olarak da bir yanda GSMH gerilerken, diğer yanda da enflasyon yükselmiştir. Bu 

şaşırtıcı sonucun nedenleri olarak; öncelikle siyasal iktidara duyulan güvensizliği, 

kurumsal yapılanmaya ilişkin önlemlerin alınmamasını, sübvansiyonların daraltılması 

politikasının tam anlamıyla yapılamaması sayılabilir. Diğer nedenler olarak da kısa 

vadeli borçlanmanın sürdürülmesi sonucunda belirsizlik ortamının artmasını, faizlerin 

yüksek düzeyde kalmasını, ara seçim gibi nedenlerle siyasal istikrarın değişeceği 

düşüncesini ve bunun sonucu olarak da uygulanmaya çalışılan istikrar programının terk 

edileceği inancını sayabiliriz. Sonuç olarak 5 Nisan kararları, kamuoyunun gözünde 
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güvenirliği kalmamış bir siyasal iktidar tarafından alınan ve birçok eksik yönü olmasına 

rağmen yürütülmeye çalışılan kararlar olmuşlardır.
127

 

2.1.1.2.2. Kasım 2000-Şubat 2001 Para ve Bankacılık Krizi 

1997 Asya Krizi ve 1998 Rusya Krizi’nin etkileri sonradan ve dolaylı yollarla 

Türkiye’ye ulaşmıştır. Daha açık bir ifadeyle Türkiye, uluslararası sermaye 

piyasalarından borç alma konusunda sorun yaşamaya başlamıştır. Buna bağlı olarak da 

Türkiye’nin ödemeler dengesi bozulmuştur. Böylece 2000 yılına karamsar bir şekilde ve 

sorunlarla girilmiştir. Tarih tekerrür etmiştir: Türkiye ekonomisi küçülmüştür, yabancı 

sermaye ülkeden kaçmaya başlamıştır, kamu açıkları ve enflasyon artmıştır. Yüksek 

faiz oranları ise almış başını gitmiştir. Dışarıdan düşük faizle borç alarak ülke içinde 

yüksek faizle devlet kâğıtlarına yatırım yapılmıştır.
128

   

2000 yılında IMF ile bir stand-by anlaşması yapılmıştır. Üç yıllık bir ekonomik 

süreçte uygulanması düşünülen bu anlaşma, eşgüdümlü olarak hem maliye, gelir, kur ve 

para politikalarını hem de enflasyonu düşürme programını kapsamıştır. Yani klasik para 

ve maliye politikalarının yanındaki yardımcı araç, kur çapasını uygulamak olmuştur. 

2000 Enflasyonu Düşürme Programı üç temel unsur üzerine kurulmuştur:
129

 

 Bütçe ve bütçe dışındaki kamu kesiminde mali disiplinin sağlanması, 

 Önceden belirlenmiş bir sürünen sabit kur (crawling peg) uygulamasıyla döviz 

kurlarının belirlenmesi, 

 Yapısal reformların yapılması ve özelleştirmenin hızlandırılması. 

Programın asıl amacı sadece enflasyonu düşürmek olmamıştır. Bunun yanı sıra 

yeniden yapılanma kapsamında ulusal ekonomide kalıcı dönüşümler gerçekleştirerek, 

makroekonomik ve sosyal alanların etkilenmesini amaçlamıştır. Bu istikrar programının 

uygulanmaya başlamasından kısa bir süre sonra bazı olumlu gelişmeler yaşanmıştır. 

Faizler düşmüştür ve tüketime yönelik kredilerde büyük bir artış gözlenmiştir. Kur 
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çapası nedeniyle enflasyon oranının altında bir artış gösteren döviz kuru, TL’nin 

değerlenmesine yol açmıştır. Ancak cari işlemler dengesi açığı büyümüştür.
130

  

Tarihler Kasım 2000’i gösterdiğinde Türk mali piyasalarında likidite sıkışıklığı 

baş göstermiştir. Krizden önce ülkeye gelen sıcak paranın, (özellikle bankaların açık 

pozisyonlarını kapatmak için döviz talep etmeye başladıkları bir dönemde) ülkeden 

kaçmaya çalışması buna neden olmuştur. Buna bağlı olarak da döviz talebi ve faizler 

hızla artmıştır. Uluslararası piyasaların bozulması, ülkenin iç piyasasını da olumsuz 

etkilemiştir. Sonuç her zamanki gibi bellidir: Kriz!. Kasım 2000’de mali sektörde bir 

finansal kriz yaşanmıştır. Bu kriz, ancak IMF’den alınan 7.5 milyar dolarlık kredi ile 

önlenebilmiştir. Kriz sonucu olarak mali piyasalardaki güvensizlik artmıştır. Gecelik 

borçlanma yapmak zorunda olan bankaların mali yapıları daha da bozulmuştur, günlük 

likidite ihtiyaçları nedeniyle ödemeler sistemi kilitlenmiştir. Şubat ayında Başbakan ile 

Cumhurbaşkanı arasında yaşanan bir anlaşmazlık sonucunda ikinci bir spekülatif saldırı 

başlamıştır. 2000 Enflasyonu Düşürme Programı’na olan güven tamamen sarsılmıştır, 

TL’den aşırı bir kaçış başlamıştır ve yerli yabancı herkes dövize saldırmıştır. Sonuç 

olarak Şubat 2001 Krizi (döviz krizi) yaşanmıştır, programda öngörülen para ve kur 

politikaları terk edilerek, program sona erdirilmiştir. 22 Şubat 2001 yılında kur 

çapasından tamamen vazgeçilerek, dalgalı kur sistemine (serbest kur) geçilmiştir ve 

TL’nin devalüasyonu nedeniyle büyük kayıplar verilmiştir.
131

 

Ekonomide yaşanan krizler, buna bağlı olarak ortaya çıkan yüksek faizler, 

enflasyon, devalüasyon ve kur dalgalanmaları gibi nedenler sonucunda, ekonominin reel 

kesimi büyük bir darbe almıştır. Yüksek faizlerden reel ekonomiye kaynak aktarımı 

durma noktasına gelmiştir. Büyük bir belirsizlik ortamına giren ekonomide, yatırım 

yapma imkânı kalmamıştır. İç talepteki daralmalar ve döviz üzerinden borçlanan 

işletmelerin TL olarak borçlarındaki artışlar yurtiçinde bulunan birçok işletmeyi iflas ile 

karşı karşıya bırakmıştır. Nitekim 2001 yılı itibariyle Türkiye’nin GSMH’sı yüzde 9.5 
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oranında daralmıştır. Şubat 2001 Krizinden sonra enflasyonu düşürebilmek ve istikrarı 

sağlamak için yeni bir program hazırlanmıştır.
132

     

Önceden de belirttiğim gibi, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin temel 

nedeni olarak görülen kur çapasından tamamen vazgeçilmiştir ancak yapısal reformların 

yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Nitekim 14 Nisan 2001 gününde “Güçlü Ekonomiye 

Geçiş Programı” açıklanarak uygulamaya konmuştur. Bu programın temelini dört tane 

amaç oluşturmuştur:
133

 

 Krizlerle ortaya çıkan güven bunalımını aşmaktır, 

 İstikrarsızlığın hızlıca ortadan kaldırılarak eski alışkanlıklara bir daha geri 

dönülmesine imkân vermeyecek yeni ve çağdaş kurumsal yapıları oluşturmaktır, 

 İktisadi etkinliği sağlayacak yapısal reformları gerçekleştirmektir, 

 Makro ekonomik politikaları enflasyonla mücadelede etkin bir şekilde 

kullanmaktır.     

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın temel amaçlarından da anlaşılacağı 

üzere, bu süreçte bankacılık sektörünün yeniden yapılanması, sağlam bir kamu maliyesi 

oluşturulması ve mevcut ekonomik yapının dönüştürülmesi için yasal değişiklikler 

yapmak büyük önem taşımıştır. Yeniden yapılandırma kapsamında bankalar Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’na devredilmiştir ve sermaye yapıları güçlendirilmiştir. 

Devlet bankalarında ortaya çıkan görev zararları ise piyasa faizini taşıyan devlet 

tahvilleriyle ödenmiştir. Ayrıca özel bankaların da sermaye yeterlilik oranları yeniden 

sağlanıncaya kadar temettü ödemeleri ertelenmiştir ve sermaye artırımına gitmeleri 

zorunlu hale getirilmiştir. Avrupa Birliği standartlarına uyum sağlamak amacıyla 

Bankalar Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Mali alanda ise kamu açıklarının 

kapatılması için faiz dışı fazlanın GSMH’nın %6,5’ine çıkarılması amaçlanmıştır. Bu 

süreçte Merkez Bankası’nın asıl görevi enflasyonu aşağıya çekmek ve kur sisteminde 

önemli bir dalgalanma olmadıkça piyasaya müdahale etmemek olmuştur. Böylece 
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Merkez Bankası para piyasaları üzerindeki denetimini yitirmiştir ve edilgen bir konuma 

sürüklenmiştir.
134

 

2001 sonrası uygulanan politikalar kapsamında, TMSF’nin yanı sıra Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nun kurulması çok önemli bir politika 

uygulaması olmuştur.
135

 Acı bir sonuç olarak Türkiye, hatalı IMF politikalarının 

kurbanı olmuştur. Çünkü birbiriyle zıt olan her iki politika (sabit ve dalgalı kur 

politikaları) da IMF tarafından önerilmiş ve desteklenmiştir. Sabit kur, yüksek 

vergileme ve tedbirsiz mali politika uygulamalarını ödüllendirme gibi sayabileceğimiz 

birçok hatalı politika IMF tarafından uygulanmıştır. Şunu özellikle belirtmek gerekir ki, 

bu politikaların tek mağduru Türkiye olmamıştır. Daha açık bir ifadeyle, Meksika 

(1994), Güney Doğu Asya ülkeleri (1997-1998) ve Rusya (1998) ülkemizle aynı kaderi 

paylaşmıştır. IMF bu ülkelerin hepsinde para istikrarını sağlamak amacıyla sabit bir kur 

sistemini desteklemiştir, ancak nihai çöküntüyü görememiştir. Sonuç olarak Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı’nın uygulanmaya başlamasıyla Türkiye ekonomisinde 

olumlu gelişmeler yaşanmıştır. 2002 yılının başından itibaren reel ekonomide üretim 

artışları kendini göstermiştir.
136

   

2.1.1.2.3. 2007-2008 Küresel Finansal Kriz ve Türkiye  

ABD’de mortgage krizinin başladığı subprime krediler Türkiye’de 

kullanılmamıştır. Bu nedenle Türkiye, gayrimenkul piyasasında ABD’deki gibi bir 

sorunla karşılaşmamıştır. Ancak Küresel finansal krizin Türkiye’ye etkileri, 2008 yılının 

ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmıştır. İhracat oranının düşmesi, GSYİH’nın 

azalması, ekonominin küçülmesi gibi olaylar hep bu süreçte yaşanmıştır. 2009’un ilk 

yarısında Türkiye’de uygulanan KDV ve ÖTV indirimleri, ülke ekonomisinin küçülme 

hızını azaltmıştır. Bu dönemde en ağır darbeyi inşaat sektörü almıştır. Bu sektörde 

büyük çaplı bir daralma gerçekleşmiştir. Hem devlet gelirlerinin azalması hem de 

giderlerinin artması ile bütçe açığı da giderek artmıştır. Binlerce insan işsiz kaldığı için 

satın alma gücü düşmüştür ve borcunu ödeyemez duruma gelmiştir. Nitekim kanuni 
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takipteki kredi sayısı giderek artmıştır. İç talepteki ve enflasyondaki gerilemeler ise faiz 

oranlarının düşmesinde etkili olmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda 

yaşanan değer kayıplarının yanı sıra küresel likiditenin azalması, bankaları ve 

işletmeleri dış finansman konusunda sıkıntıya sokmuştur.
137

  

Kriz Türkiye’yi dört kanaldan etkilemiştir. Bunlar kredi kanalı, portföy 

yatırımı kanalı, dış ticaret kanalı ve ekonomik güven kanalıdır. Türkiye’deki bankalar 

ve işletmeler, yurt dışında bulunan ve bilançoları bozulmuş olan bankalardan kredi 

kullandıkları için bu kanalın kapanmasıyla kredi hacmi daralacaktır. Bu nedenle 

işletmeler ve bankalar bilanço küçültme yoluna başvurmak zorunda kalacaktır. Hedge 

fonlar ile özel yatırım fonları, Türkiye’ye aktarılan finansmanda büyük önem 

taşımaktadır. Kriz döneminde fonların azalması, Türkiye’ye döviz arzını önemli 

derecede azaltacağı için döviz likiditesi konusunda sorunlar yaşanacaktır ve Türk lirası 

değer kaybetmeye devam edecektir. Mali piyasalardaki kriz reel sektöre de yansımıştır. 

Küresel ticaret hacmindeki bu daralma Türkiye’nin ihracat hacminin azalmasında etkili 

olacaktır. Çünkü Türkiye ihracatının büyük bir kısmını Avrupa ülkelerine 

gerçekleştirmektedir. Dış piyasalarda meydana gelen daralma ile Türkiye’nin dış 

ticaretinde düşüş yaşanmıştır. Artan risk algılaması ve azalan ekonomik güven tüketici 

ve yatırımcı davranışlarını olumsuz etkilemiştir. Yaşanan belirsizlik ortamı, özel yatırım 

harcamalarında azalmaya neden olmuştur ve küresel likidite sıkışıklığına yol 

açmıştır.
138

  

Türkiye 1994 ve 2001 yıllarında yaşadığı krizler sonucunda elde ettiği 

tecrübelerin de etkisiyle, Küresel Finansal Kriz sürecinde sadece reel sektörde sorunlar 

yaşamıştır.
139

 Daha açık bir ifadeyle 2001 yılı krizi sonrası “Güçlü Ekonomiye Geçiş 

Programı” adı altında, öncelikle mali sektör yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca devlette 

şeffaflığın artırılması, kamu finansmanının güçlendirilmesi, ekonomide rekabet ve 

etkinliğin artırılması gibi konular başta olmak üzere genel bir ekonomik yeniden 
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yapılanma süreci yaşanmıştır. İstikrarı kalıcı kılma amacıyla yapılan bu reformların ve 

uygulamaya konulan bu düzenlemelerin büyük etkisi olmuştur.
140

 Bu krizin etkisini 

azaltan bazı nedenler olarak; türev ürünlerin fazla olmamasını, bankacılık sektöründe 

düzenlemelerin yapılmış olmasını ve mevduat bankalarının kontrolünü de sayabiliriz.
141

  

Türkiye’yi etkileyen bu kriz, ülke içinde açılan ve kapanan işletme sayılarında 

da kendisini göstermiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2009 

yılında 41 bin 550 adet limited işletme, 1.881 adet anonim işletme, 10 adet kolektif 

işletme ile 1031 adet kooperatif kurulmuştur. 2008 yılı verileri dikkate alındığında 2009 

yılında kurulan işletme sayısının azaldığı görülmüştür. Peki, ama kapanan işletme sayısı 

ne kadardır? 2008 yılında kapanan işletme sayısı 9 bin 578 olarak kaydedilmişken, 2009 

yılında bu sayı 10 bin 395’e çıkmıştır. Bu artış beraberinde işsizlik sorununu getirmiştir. 

Türkiye ekonomisinde işsizlik rakamları azaltılmaya çalışılırken küresel kriz süreci 

işsizlik rakamlarını önemli derecede artırmıştır. Bu olumsuzlukların yaşanmasında kredi 

kanalının kapanması ve küresel talepteki daralmalar sonucunda üretimin arz yönünün 

sorunlarla karşılaşması da etkili olmuştur. Büyük işletmelerin aldıkları kredilerin 

azalması, bu işletmelerin tedarik zincirini de etkilemiştir. Böylece kredi kanalıyla 

başlayan süreç mikro ve makro düzeyde birbirini etkileyerek ekonomik bir daralmaya 

neden olmuştur.
142

 Anlatılan bu makro ekonomik gerçekleri aşağıdaki Tablo:1’de daha 

net görebiliriz:
143
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Tablo 1: Türkiye Ekonomisinde Yıllara Göre Makro Değişkenler 

YILLAR 

GSYİH’daki 

Değişim (%) 

İşsizlik 

Oranı 

(%) 

İthalat(Milyon 

Dolar) 

İhracat(Milyon 

Dolar) 

Net Dış 

Ticaret 

İhracat/ 

İthalat 

(%) 

Enflasyon 

2002 6.2 10.3 51.554 36.059 -15.495 70 29.75 

2003 5.3 10.5 69.340 47.253 -22.087 68 18.36 

2004 9.4 10.8 97.540 63.167 -34.373 65 9.32 

2005 8.4 10.6 116.774 73.476 -43.298 63 7.72 

2006 6.9 10.2 139.576 85.535 -54.041 61 9.65 

2007 4.5 10.3 170.063 107.272 -62.791 63 8.39 

2008 0.9 11.0 201.964 132.027 -69.937 65 10.06 

2009 - 4.7 13.5 134.401 109.679 -24.729 82 6.53 

2010 6.8 11 185.5 113.9 -71.6 61 6.40 

 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr//ulusalhesapapp/hyontemgsyh.zul; http://www.tcmb.gov.tr, (E.T:01.11.2012). 

2.1.2. Finansal Kriz Tanımı 

Yurt içinde ve yurt dışında birçok araştırmaya konu olan finansal kriz 

kavramının çeşitli alanlarda tanımı yapılmıştır. Charles Mackay’ın “Olağanüstü Kitlesel 

Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı” ve Charles P. Kindleberger’in “Cinnet, Panik ve 

Çöküş-Mali Krizler Tarihi” adlı çalışmaları finansal krizlerin tarihi konusunda akla 

gelen ilk eserlerdir. Kindleberger’e göre, “Bazı finansal kurum veya varlıkların bir anda 

elinde bulunan değerlerin büyük kısmını kaybetmesine finansal kriz” denir. 19. yüzyıl 

ile 20. yüzyılın başlarında yaşanan bankacılık panikleri ekonomik krizleri doğurmuştur. 

Bu nedenle de gerileme dönemleri yaşanmıştır. Borsalarda gerçekleşen çöküşler, diğer 

ekonomik “balonların” patlaması, döviz sektöründe ortaya çıkan krizler ve devletin 

temerrüdü gibi durumlar da finansal kriz olarak adlandırılmaktadır.
144
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Finans piyasalarında fiyat ve/veya miktarlarda aşırı dalgalanmalar oluşur. 

Bazen de banka kredilerinde beklenen geri dönüşler gerçekleşmez. Kısa vadeli faiz 

oranları, varlık fiyatları, ödemelerin bozulması ve iflaslar gibi finansal göstergelerde 

bozulmalar oluşur. Bu nedenlerle finansal piyasalar fonları etkin yatırımlara 

dönüştüremez ve finansal krizler ortaya çıkar.
145

  

Mishkin’e göre, “Finansal kriz, verimli yatırım olanaklarına sahip finansal 

piyasaların ahlaki tehlike ve ters seçim problemlerinin gittikçe kötüleşmesi nedeniyle, 

fonları etkili biçimde kanalize edememesi sonucu ortaya çıkan doğrusal olmayan 

bozulmadır.”
146

 Mishkin tarafından yapılan diğer bir tanıma göre, “Finansal kriz, ters 

seçim (adverse selection) ve ahlaki tehlike (moral hazard) problemlerinin arttığı finansal 

piyasalardaki bir bozulmadır. Finansal piyasalardaki bu bozulma, yatırım fonlarının en 

üretken yatırım fırsatlarına aktarılmasını etkinsizleştirmektedir”.
147

  

Sermaye piyasalarında güven söz konusu olduğunda akla “asimetrik bilgi” 

gelir. Asimetrik bilgi, finansal bir sözleşmedeki tarafların sahip oldukları bilginin 

eşit olmaması durumunda ortaya çıkar. Çünkü borç alan, borç verenden daha çok 

bilgiye sahiptir. Asimetrik bilgi finansal sistemde ve reel ekonomide sorunlara yol açar. 

Bu sorunlardan biri ters seçimdir. Ters seçim, finansal işlem gerçekleşmeden önce 

ortaya çıkan bir sorundur. Borç alırken yüksek riske girenler, yüksek faizi de göze 

alırlar. Çünkü borcu ödeme konusunda isteksizdirler. Kendi olumsuz özelliklerini 

saklayabilirler ve farklı gösterebilirler. Bu durum da borç verenlerde bir önyargıya 

neden olur ve piyasada gerçekten iyi özelliklere sahip bir biçimde borç arayan kimseler 

kendilerini diğerlerinden ayıramadıklarından, hak etmedikleri halde söz konusu 

olumsuzluklardan etkilenirler.
148
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Asimetrik bilginin, ortaya çıkardığı diğer sorun ise ahlaki tehlikedir. Finansal 

işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ahlaki tehlikenin oluşma nedeni, borç alanın 

yüksek riskli projelere yatırım yapmasıdır. Sorun projenin başarısız olması durumunda 

oluşur. Çünkü borcu alan aldığı borcu kendi kişisel harcamaları için kullanabilir ya da 

proje kapsamında yapması gereken sorumluluklarını yeteri kadar gerçekleştirmeyebilir. 

Bu durumda da borç verenin zararı fazla olacaktır.
149

 

Finansal kriz konusunda birbirine benzeyen birçok tanım yapılmıştır. Örneğin 

finans sektörü krizleri; finans piyasalarında yaşanmakta olan fiyatlardaki ve 

miktarlardaki çeşitli dalgalanmalar ile bankacılık alanında geri dönmeyen kredilerin 

artmasına bağlı oluşan büyük ekonomik sorunlar olarak tanımlanmaktadır.
150

 Ani 

ataklar sonucunda oluşan özellikle döviz kurundaki aşırı değer kaybı, döviz 

rezervlerindeki büyük miktarlarda düşüşler ya da ikisinin bileşimi olarak da ortaya 

çıkan krizler finansal kriz olarak ifade edilebilmektedir. Finansal krizlerin içerdiği 

konuların bazıları şunlardır:
151

 

 Varlık fiyatlarındaki sert düşüşler, 

 Finansal ve finansal olmayan işletmelerin başarısızlıkları, 

 Deflasyon, 

 Döviz kuru piyasalarındaki bozulmalar,  

 Spekülatif amaçlı ataklar, 

 Piyasadaki likidite ihtiyacı nedeniyle döviz talebinin genişlemesi vb. 

Finansal istikrarsızlık, finansal düzensizlik, finansal kırılganlık ve sistemik risk 

gibi bazı kavramlar literatürde “finansal kriz” kelimesinin yerine kullanılmaktadır. 

Ancak bu kavramlar genellikle finansal krizlerin ortaya çıkma olasılığını ifade etmekle 

birlikte bazen de salt finansal piyasalarla sınırlı kalmamaktadırlar. Daha açık bir ifade 

ile ekonominin diğer kesimlerini etkileyen bütün yıkıcı nedenleri de içine almaktadırlar. 

                                                 
149

 Coşkun, s.40. 
150

 Kibritçioğlu, s.174. 
151

 Balı ve Büyükşalvarcı, s.3-4. 



49 

Finansal kriz kapsamına giren ve ortaya çıkış süreçleri, yayılması ve etkileri 

bakımından birbirine benzeyen kriz türlerini şöyle sıralayabiliriz:
152

  

 Bankacılık krizleri,  

 Para-döviz krizleri,  

 Dış borç-ödemeler dengesi krizleri  

 Borsa krizleri. 

İktisatçıların bazıları krizleri, “Eski tip kriz” veya “Yavaş hareket eden kriz” 

ve “Yeni tip kriz” olarak ikiye ayırmıştır. Buna göre eski tip krizler, harcamalardaki 

aşırı artışla başlamakta ve genellikle de devalüasyon ve aşırı sermaye kontrolleri ile 

sonuçlanmaktadırlar. Yeni tip krizlerde ise, liberasyon sürecinin hemen ardından bazı 

yatırımcılarda bilançoların kredibilitesi konusunda endişeler oluşur ve döviz kuru 

üzerinde baskılar artar, spekülatif ataklar oluşur. Finansal krizler nasıl gelişmiştir ve 

nasıl önlenebilir? Bu konuda çok sayıda teori vardır. Ancak ortak nokta sayısı çok azdır. 

Bilinen en önemli gerçek finansal krizler sonucunda doğrudan doğruya kayıtlı servetler 

kaybedilmektedir ve hala dünyanın birçok yerinde finansal krizler yaşanmaktadır.
153

 

2.1.3. Finansal Krizin Ortaya Çıkış Nedenleri 

Döviz kuru politikası, banka iflasları ve piyasadaki ödeme gücü yetersizlikleri 

konuları finansal krizlerin ana nedenleridir. Sabit kur politikası uygulanan bir ülkede, 

kuru sabit tutmak o ülkenin Merkez Bankası’nın görevi olup, Merkez Bankası riski 

yüklenerek piyasaya döviz verir. Bunun sonucu olarak da döviz ucuzlarken yerli para 

değer kazanır, ihracat düştüğü için de cari açık büyür. Devalüasyon baskısı ortaya çıkar. 

Tek çözüm yolu olarak kısa vadeli sermaye akımı yani dış borçlanma yolu seçilir. 

Böylece bankaların açık pozisyonları artar, döviz cinsinden krediler verilerek kur 

riskinden kaçmaya çalışılır (risk kredi verilen işletmelere yüklenir), devalüasyon baskısı 

artar, kredi vadeleri kısalır, işletmeler borçlarını yenilemeye çalışır. Diğer tarafta 

borsada değer düşüşleri yaşanır, faizler yükselir, işletmeler ödeme güçlüğü yaşar, 

bankalar kredi vermek istemez, ekonomi daralır, batık krediler çoğalır ve banka iflasları 
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hızlanır.
154

 Görüldüğü gibi çözüm yolu olarak seçilen dış borçlanma finansal krizlerin 

önemli nedenlerinden biri olur. Net gelirde gözlenen istikrarsızlık ise diğer bir nedendir 

ve bu ülkelerin finansal kriz saldırılarıyla başa çıkmasını zorlaştırır.
155

  

Kriz öncesi dönemde iyimser bir hava olarak spekülatif yatırımlarda büyük 

artışlara bağlı olarak malların fiyatları yükselir ve krediler de teminat olarak kullanılır. 

Ancak daralma yaşandığı andan itibaren malların likit değerleri düşmeye başlar. Bu 

nedenle de kredilerde olması gereken geri dönüşler gerçekleşmez. Bankacılık 

sektöründe ne kadar liberalizasyon yapılırsa yapılsın bankacılık denetlemelerinin zayıf 

olması, kanuni yaptırımların olmaması ve kanuni boşlukların olması nedenleriyle 

ülkeler banka krizleri yaşamaktadır. Bankalar boşaltılırken banka yöneticileri iki yol 

seçerler. Öncelikle yüksek riskli projelere yatırım yaparlar. Sonra da batması 

kesinleşmiş projelere yatırım yaparlar. Asıl amaç bu projelerden çıkar elde etmektir. 

Gelişmekte olan ülkeler uzun vadeli borçlanmalarını genellikle döviz cinsinden 

yapmaktadır. Herhangi bir krizle karşılaştıklarında, merkez bankalarının para 

politikaları yetersiz kalmaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerde bu durum daha farklıdır. 

Başka bir ifade ile uzun vadeli borçlanmalarda yerli para kullanılmaktadır. Bu ülkelerin 

merkez bankaları borç verirken açık piyasa işlemlerinden faydalanırlar ve likiditeyi 

arttırırlar. Bu da kriz için çözüm oluşturabilmektedir. Bu noktada akla gelen ilk soru 

şudur:  

“Gelişmekte olan ülkelerde finansal krizlere karşı alınabilecek önlemler 

nelerdir?”. Yanıt ise aslında çok basittir. Finansal liberalizasyon yapılmalıdır, döviz 

piyasalarındaki istikrarsızlık azaltılmalıdır, kısa vadeli sermaye akımları 

sınırlandırılmalıdır ve ahlaki risk engellenmelidir.
156

 Bu bölümde finansal krizin ortaya 

çıkış nedenleri 4 başlık (ekonomik nedenler, finansal nedenler, sosyal nedenler ve diğer 

nedenler) altında incelenecektir. 
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2.1.3.1. Ekonomik Nedenler 

Finansal krizlerin ortaya çıkmasındaki ekonomik nedenlerin en önemlileri 

kaynakların yetersizliği, enflasyonun yüksekliği, ekonomi politikalarındaki yanlışlıklar 

ve yapısal bozulmalar, aşırı borçlanma ve bütçe açıkları, sermayenin reel üretimde 

kullanılan payının azalmasıdır. Bu bölümde bu konular anlatılacaktır. 

2.1.3.1.1. Kaynakların Yetersizliği 

Gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamalarına dayalı genişletici maliye 

politikaları uygulanmaktadır ve bu politikalar finansal krizlere neden olmaktadır. 

Sürdürülemez ekonomik dengesizliklerin artması, finans kesimindeki katılık ve kısıtlı 

kaynaklar gibi sayabileceğimiz bazı nedenler tüm krizlerin ortak kökenlerini 

oluşturmaktadır. Kamu kesimi borçlanma gereğinde ortaya çıkan aşırılığa bağlı olarak, 

ülkelerde yatırım yapan kişi ve kurumların da geleceğe yönelik belirsizlik riski 

artmaktadır.
157

 Uygulanan aşırı para ve maliye politikaları nedeniyle kredi hacmi 

artmaktadır. Buna paralel olarak da borç miktarı ve gayrimenkul yatırımlarda spekülatif 

artışlar yaşanmaktadır. Bu gelişmeler özellikle hisse senedi fiyatlarının ve bina 

bedellerinin sürdürülmesine engel olmuştur. Bu nedenle krizde rol oynayan en önemli 

etken makroekonomik istikrarsızlık olmuştur. Türkiye dahil krize olan duyarlılığı 

arttırarak mevduatların yaratılmasına engel teşkil etmiştir ve kaynakların yetersizliği 

sonucunu doğurmuştur. 

2.1.3.1.2. Enflasyonun Yüksekliği 

Ülke ekonomileri güçlü bir para birimine sahip değilse enflasyon ile karşılaşma 

olasılığı çok yüksektir. Enflasyon ekonominin temel değişkenlerine zarar vererek ileriye 

dönük bekleyişleri güçlendirmektedir. Böylece ekonomiyi enflasyon sarmalına sokarak 

enflasyonun giderek kronik bir hal almasına neden olmaktadır. Diğer ülkelere kıyasla 

yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerde sabit kur sisteminin uygulanması, paranın dış 
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değerini reel olarak yükseltmektedir. Buna bağlı olarak da cari işlemler bilançosu 

olumsuz biçimde etkilenmektedir.
158

  

Enflasyonu kontrol altına alabilmek için uygulanan yollardan biri 

borçlanmadır. Kısa vadede borçlanma, enflasyonu baskı altına almak ve büyümeyi 

sağlamak konusunda işe yarar. Ancak reel üretime katkıda bulunmadığı zaman uzun 

vadede ülkeyi krize açık duruma getirir. Bu şartlar düşünüldüğünde, enflasyonu 

sermaye hareketleri ile baskı altına almak yerine ekonomik dengeleri birbiri ile uyumlu 

hale getirecek ve bu dengeleri sağlayacak tedbirler uygulamak önem kazanmaktadır.
159

  

2.1.3.1.3. Ekonomi Politikalarındaki Yanlışlıklar ve Yapısal Bozulmalar 

Ekonomi politikalarındaki yapısal bozulmanın esas nedenleri şunlardır: 

 Kamu açıklarının artması, 

 Cari işlemler açığının artması, 

 Tasarruf açığının artmasıdır. 

Bu açıkların sonucu olarak döviz kuru aşırı değerlenir veya reel faiz oranları 

aşırı yükselir. Açıkların sürdürülemeyecek boyutları ulaşmasıyla da ekonomide 

devalüasyon beklentisini arttırır. Artan bu beklentiler sonucunda da döviz talebi ve 

fiyatı yükselir ve finansal krizin ortaya çıkmasına neden olur.
160

  

2.1.3.1.4. Aşırı Borçlanma ve Bütçe Açıkları 

Gelişmekte olan ülkelerde parasal genişlemeye en önemli katkı bütçe 

açıklarının finansmanından kaynaklanmaktadır. Artan bütçe açıkları ek parasal 

finansman gerektirmektedir. Bu durumun enflasyonist baskıyı hızlandıracağı da açıktır. 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde iktisadi şartlardaki bozulmanın ve bu 

şartları düzeltmeye yönelik politikaların sonucunda açık finansman olgusu ortaya 

çıkmaktadır. Ekonomide gerçekleşen yapısal sorunlar nedeniyle gelişmekte olan 
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ülkelerdeki açıklar daha tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 

giderek büyüyen ve kronikleşen bütçe açıklarının nedenleri şunlardır: 

 Devlet gelirlerindeki istikrarsızlık, 

 Aşırı harcama baskısı, 

 Kaynak dağılımının bozukluğu, 

 Özel tasarrufların yetersizliği. 

Böylece söz konusu ülkeler, bütçe açıklarını finanse edebilmek için daha fazla 

borçlanma ağırlıklı politikalar uygulamaya yönelmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak 

da iç ve dış borç faiz ödemeleri açıkların giderek artmasına ve ilerleyen süreçte de 

finansal krizlerin oluşmasına neden olmaktadır.
161

  

Ülkeler için borç yönetimi bir zorunluluk haline gelmektedir. Borçlanma ile 

teknolojik altyapılarını geliştirmek isteyen ülkeler, borçlanmanın olumsuz etkilerinden 

korunmak için risk faktörlerini ölçebilecek profesyonel kadroları istihdam ederek ve 

teknolojik donanıma sahip uzmanlaşmış birimler kurarak borç yönetiminde başarılı 

olmayı hedeflemektedirler.
162

 

2.1.3.1.5. Sermayenin Reel Üretimde Kullanılan Payının Azalması 

Reel yatırımlarda azalan verimlilik ve faiz getiren sermayenin daha elverişli 

koşullarda değerlendirilmesi seçenekleri, toplam sermaye varlığının reel üretimde 

kullanılan payının giderek azalmasına neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde reel üretimde 

kullanılamayan sermayenin ulusal sınırlar ötesinde serbestçe dolaşım ihtiyacı ile birlikte 

sermaye hareketlerine ilişkin sınırlama ve kontrollerin aşamalı olarak kaldırılmasına 

ihtiyaç duyulmuştur. İktisat politikaları da bu olanağı sağlayacak şekilde 

düzenlenmiştir. Dünya ekonomisindeki gelişmeler, ülkelerin uyguladığı iktisat 

politikaları ve finans piyasalarının istikrarsızlık yaratıcı etkileri gibi birçok faktörün 

karşılıklı etkileşimi sonucunda, az gelişmiş ülkelerde sermaye spekülatif alanlara 

yönelmiştir. Sermayenin sadece reel üretim sürecinde kendini arttırabileceği ilkesinden 
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hareketle; ödünç alınan sermayenin faizi ile birlikte geri ödenebilmesi ancak reel 

üretimde değerlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bunun sağlanmaması ile 

yaşanan krizler, özellikle az gelişmiş ülkelerde borç krizi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Nitekim 1980’li ve 1990’lı yıllarda yaşanan finansal krizlerin temel nedeni de, hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sermayenin reel üretimde yeterli kâr oranı ile 

değerlendirilen bölümünün azalmasıdır.
163

   

2.1.3.2. Finansal Nedenler  

Finansal krizlerin ortaya çıkmasındaki finansal nedenlerin en önemlileri 

uluslararası sermaye hareketleri, döviz kuru politikası, kısa vadeli sermaye hareketleri 

ve finansal serbestleşmedir. Bu bölümde bu konular anlatılacaktır. 

2.1.3.2.1. Uluslararası Sermaye Hareketleri 

Finans piyasalarının teknik olarak birbirine bağlanmasını ve piyasaların 

globalleşmesini sağlayan en büyük nedenler; iktisat politikalarının uluslararası sermaye 

hareketlerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve iletişim ile bilgisayar 

teknolojilerindeki gelişimin sağladığı olanaklardır. Dünya ölçeğinde rant arayışı süreci, 

spekülatif sermaye hareketlerini olağanüstü arttırmıştır. Böylece büyük bir mali 

sermaye varlığı oluşmuştur. Dünya beklentilerindeki en küçük değişmeler dahi global 

bağlarla birbirine bağlanmış olan finans piyasalarını etkilemektedir. Döviz kuru ve faiz 

değişimi beklentilerinden kâr etmek üzere sermaye, ülkeler arasında hızla hareket 

etmektedir. Sermayenin reel üretim ve birikimde değerlendirme olanaklarının daralması 

sonucu girilen süreçteki gelişmeler, sermayenin reel üretim değerlendirilmesi 

olanaklarının giderek yeniden daralması ile sonuçlanmakta ve böylece kısır bir döngüye 

girilmektedir.
164

   

Uluslararası sermaye hareketlerinin ekonomik etkileri sonucunda gelişmekte 

olan ülkelerde ardı ardına birçok kriz yaşanmıştır. Daha açık bir ifade ile bu süreçte, 

ülkeye gelen finansal yabancı sermaye yatırımları öncelikle döviz birikimi 

sağlamaktadır. Döviz birikiminin ortaya çıkardığı ithalata ve para arzındaki artışa bağlı 

olarak tüketim ve yatırım harcamaları artmakta ve ulusal tasarruflar azalmaktadır. 
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Tüketim ve yatırım harcamalarındaki artış yurt içi hâsılayı arttırmaktadır. Ülkeye gelen 

sermaye akımlarının hızının yavaşlaması veya durması ve ithalattaki artışa bağlı olarak 

ülke büyük bir cari işlemler bilançosu açığı ile karşı karşıya kalmaktadır. Finansal 

liberalleşme süreci söz konusu etkiler sonucu genellikle büyük bir finansal kriz ve buna 

bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik krizlerle son bulmaktadır.
165

    

2.1.3.2.2.  Döviz Kuru Politikası 

Finansal krizleri tetikleyen en önemli nedenlerden biri de döviz kurlarındaki 

istikrarsızlıklardır. Döviz kurunun belli bir çapaya bağlanarak sabitlenmesi ya da reel 

değerinin altında baskıda tutulması, finansal sektörü krizlere karşı daha zayıf hale 

getirmektedir. Krizlerden korunma mekanizmalarından Merkez Bankasının son durak 

borç merci (nihai yüklenici) işlevini yerine getirmesi ve döviz kurunun baskı altında 

tutulması ile bankaların açık pozisyonları ve döviz riskleri artmaktadır. Böyle bir 

politika, gelişmekte olan ülkelerde enflasyonist ortamın da etkisi ile finans kurumları 

dışındaki işletmelerin borç portföylerinde döviz borçlarının önemli bir yer tutmasına 

neden olmaktadır. Nitekim döviz krizleri ile bankacılık krizleri arasındaki tetikleme 

mekanizması güçlenmektedir.
166

  

2.1.3.2.3. Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri 

Günümüzde ticaret ve yatırım ihtiyacından daha fazla miktarda sermaye, 

riskten korunmak ve döviz spekülasyonu yapmak üzere ulusal sınırlar dışında 

dolaşmaktadır.
167

 Kısa süreli sermaye hareketlerinin meydana getirdiği büyük fon 

birikimi ve büyük işlem hacminin gelişmekte olan ülke piyasalarına anlık giriş çıkış 

yapabiliyor olması büyük bir sorun kaynağıdır. Çünkü bu giriş ve çıkışlar neticesinde 

ilgili ülke piyasalarında büyük dalgalanmalar yaşanmakta ve bu dalgalanmalarla da 

finansal krizler ortaya çıkabilmektedir. Nitekim 1992 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması 

(ERM), 1994-1995 Meksika Peso, 1997 Güneydoğu Asya ve 1998 Rusya Ruble 
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Krizleri’nin kısa süreli sermaye hareketleri tarafından tetiklendiği konusu 

tartışılmaktadır. 20. yüzyıldaki sermaye hareketlerinin krizlere neden olma potansiyeli 

19. yüzyıla göre daha yüksektir. Çünkü 19. yüzyıldaki küreselleşme reel bir mal ile altın 

standardında düzenlenmişken; 20. yüzyıldaki küreselleşme ise ulusal paraların değişim 

değerlerine duyarlı olarak ve ulusal paraları değişim değerlerinin altın veya benzeri 

hiçbir mal tarafından desteklenmeyen, nominal büyüklüklerden ibarettir. Ulusal 

paraların değişim hadlerindeki belirsizlikle beraber finansal sisteminin işleyişi de büyük 

risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca 20. yüzyıldaki sermaye hareketlerinin 

nominal büyüklüklere duyarlı olması, reel ve mali sektör arasındaki ilişkilerin 

bozulmasına ve cari işlemler-sermaye hareketleri bağlantısının zayıflamasına neden 

olmuştur. Sonuç olarak söz konusu belirsizlik; spekülatif nitelikli kazançları ve finansal 

sermayenin hareketliliğini özendirse de, bu hareketlilik reel üretim dünyasından kopuk 

bir hareketlilik olmuştur.
168

    

2.1.3.2.4. Finansal Serbestleşme 

1980’li yılların başlarından 1990’lı yıllara kadar geçen süreçte gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler, mali sistemlerini serbestleştirmeyi amaçlayarak birtakım 

reformlar yapmıştır. Bu reformların en önemlileri şunlardır:  

 Faiz oranlarının serbest bırakılarak kredi tavanlarının kaldırılması, 

 Bankaların Merkez bankasında tutmak zorunda oldukları mevduat munzam 

karşılık oranlarının indirilmesi ya da tamamen kaldırılması, 

 Bankacılık sektörünün hem yabancı hem de yerleşiklere açılması, 

 Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesidir. 

Bu tür politikalara genel olarak finansal serbestleşme politikaları denilmiştir ve 

birçok ülkede uygulanmıştır. Ancak bu politikalar amaçlarına tam olarak ulaşamadığı 

için uygulandığı ülkelerin birçoğunda finansal krizlere neden olmuştur.
169

  

                                                 
168

 Balı ve Büyükşalvarcı, s.11-12. 
169

 Bülent Güloğlu ve Ender Altunoğlu, “Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin 

Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Dergisi, No:27, İstanbul, 2002, s.3. 



57 

Finansal liberalizasyon sonrasında sermaye akımları genişlemiştir ve böylece 

ülke ekonomilerinde verilen kredi miktarları da artmıştır. Bu süreç tamamıyla gerekli 

finansal düzenlemeler gerçekleşmeden gidilen finansal liberalizasyon sürecinin tehlikeli 

boyutlarını gözler önüne sermektedir. Daha açık bir ifade ile eğer kredi miktarındaki 

artışlar, para arzındaki artışlardan daha fazla ise merkez bankalarının döviz rezervleri de 

o ölçüde erimektedir. Böyle bir durumun yaratacağı etki, spekülatif bir saldırı anlamına 

gelmektedir.
170

 Finansal baskının kaldırılarak kurumsal düzenlemeler yapılmadan 

finansal liberalizasyon politikalarına ağırlık verilmesi, finansal piyasaları krize açık 

duruma getirmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin gerekli makro ekonomik koşulları 

sağlamadan, finansal serbestleşmeye geçmesi, ülkeye yarardan çok zarar 

getirebilmektedir. Kısa vadeli sermaye akımları, ancak yüksek faizler sunularak cazip 

duruma getirilmektedir. Bu durum da kriz riskini arttırmaktadır.
171

  

2.1.3.3. Sosyal Nedenler 

Ülkelerde ki sosyo-ekonomik yapı finansal krizlerin ortaya çıkış nedenlerinden 

bir tanesidir. Burada özellikle üretim biçimlerinden kaynaklanan krizler 

kastedilmektedir. Bilindiği gibi ekonomik krizlerin bir çeşidi olan finansal krizlerin en 

fazla yaşandığı ekonomiler çoğunlukla düşük verimlilik düzeyinde çalışan, geri üretim 

tekniklerinin kullanıldığı, sermaye ve bilgi yoğun üretim tekniklerinin çoğunlukla emek 

yoğun tekniklerle ikame edildiği ve katma değeri düşük ekonomiler olmaktadır. Zaten 

bu tekniklere sahip olan geri kalmış ekonomilerde üretim genellikle bölgesel ya da 

ulusal pazara yönelik olarak gerçekleşmekte; uluslararası pazara dönük olarak 

gerçekleştirilen üretim ise yok denecek kadar düşük seviyelerde kalmaktadır. Bu 

ekonomilerin güçlü olmaması, ekonomik sistemi spekülatif hareketlere açık duruma 

getirmektedir.
172

 Ayrıca siyaset kurumunun sağlıklı işleyememesi ve hatta sürekli sorun 

üretmesi, sosyo-kültürel yapıdaki farklılıkların iç çatışmalara dönüşmesine ve bu 
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çatışmaların ekonomi üzerinde bir yük oluşturmasına, buna bağlı olarak da kaynakların 

verimli kullanımının engellemesine neden olmaktadır.
173

  

2.1.3.4. Diğer Nedenler 

Finansal krizlerin ortaya çıkmasındaki diğer nedenlerin en önemlileri 

bankacılık sisteminin sorunlu olması, bankacılık sistemindeki yetersiz düzenleme ve 

denetim konuları ile banka panikleridir. Bu bölümde bu konular anlatılacaktır. 

2.1.3.4.1. Bankacılık Sisteminin Sorunlu Olması 

Yüksek faizler ve aşırı açık döviz pozisyonları bankaların aldığı riskleri 

arttırmaktadır. Bankacılık sisteminin düzenleme ve denetlenmesinde bazı boşlukların 

bulunması sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca bankaların yanlış mülkiyet yapıları ve 

yönetim politikalarının da etkisiyle bu durum spekülatif bir saldırı anında bazı bankaları 

iflas durumuna kadar getirmektedir.
174

  

2.1.3.4.2. Bankacılık Sistemindeki Yetersiz Düzenleme ve Denetim 

Mali sektör düzenleme, denetim ve gözetim sistemlerinin birçok ülkede 

yeniden gözden geçirilmesinin nedeni, son 20 yılda görülen bankacılık ağırlıklı mali 

sektör krizleridir. Mali sektör işletmelerinde görünen birleşmeler, mali sektör 

holdinglerinin sayısında ölçek ekonomisi argümanıyla oluşan artış ve evrensel 

bankacılık anlayışı ile birçok mali hizmetin doğrudan veya iştirakler vasıtasıyla dolaylı 

olarak aynı kurum çatısı altında verilmeye başlanması, mali sektörde düzenleme, 

denetim ve gözetim anlayışında sürdürülen sektörel bazlı sistemin birleşik sisteme 

dönüştürülmesi eğilimlerine hız kazandırmıştır. Ülkeler, bankaların sağlıklı işlemler 

yapabilmeleri için gereken düzenlemeleri yapmaktadırlar. Bu doğrultuda ülkeler, 

mevduat garantisi sistemini uygulamaktadırlar. Bu sistemin amacı, bir bankanın iflas 

etmesi durumunda diğer bankalardaki ve iflas eden bankadaki tasarruf sahiplerinin 

panik halinde hareket ederek tasarruflarını geri çekmelerini ve tüm ekonomiyi 

etkileyecek bir kriz oluşmasını engellemektir. Finans sektöründeki işlevselliği ve 

vazgeçilmez finansal aracılık görevleri nedeniyle bankalar, bu önemli pozisyonlarının 
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gerektirdiği şekilde yetkin kişi ve kurumlar tarafından denetlenmeli ve risk alma 

politikaları uluslararası standartlar doğrultusunda belirlenmelidir.
175

  

2.1.3.4.3. Banka Panikleri 

Finansal sistemde bir banka paniğinin başlamasının en büyük nedeni; bir 

bankanın mevduat sahiplerinin paralarını ödeyememesi ve bu durumun da kamuoyunda 

diğer bankaların da aynı durumda olduğu veya olacağı kuşkusunu yaratmasıdır. Bu 

koşullarda mevduat sahipleri, banka iflas etmeden “paramı kurtarayım” kaygısıyla 

mevduatlarını bankadan çekmek isterler. Nitekim sistemdeki diğer sorunsuz bankalar da 

bu davranıştan etkilenirler. Daha fazla mevduat sahibinin bankadan para çekmeye 

başlaması, bankanın daha fazla varlığını elden çıkarmasını gerektirir. Özellikle, 

bankanın bu varlıkları değerlerinin altında satmaya zorunlu kalması durumunda banka 

iflasa sürüklenebilir. Zira böyle bir durumda bankanın tüm varlıkları nakde dönüştürülse 

bile borçlarını karşılayamamaktadır.
176

 

Ticari bankacılığın iki özelliği vardır ki bu özellikler nedeniyle sağlıklı olan 

bankalar da paniklerden etkilenebilirler. Birinci özellik olarak, günümüz bankacılığı 

topladıkları mevduatın ancak bir kısmını rezerv olarak ellerinde tutarlar. Dolayısı ile 

mevduat sahiplerinin aynı anda paralarını çekmek istemeleri durumunda, kasasında bu 

taleplerin tamamını karşılayacak nakit hiçbir bankada yoktur. İkinci özellik olarak, 

banka yükümlülüklerinin büyük bir bölümü talep edildiğinde, ödenmesi gereken 

mevduatlardan oluşur. Çok sayıda mevduat sahibi aynı anda bu yükümlülüğün yerine 

getirilmesini istediğinde, bu ödemeleri gerçekleştirmek mümkün değildir. Sözü edilen 

bu iki özellik nedeniyle banka panikleri bir kartopuna benzetilmiştir. Daha açık bir ifade 

ile aslında “Banka Panikleri”nde sorun, tek bir bankanın iflas etmesi sorunu değildir. Bu 

kartopunun kısa bir sürede bir çığa dönüşme olasılığının yüksek olmasıdır.
177

 

2.1.4. Finansal Kriz Göstergeleri 

Erken uyarı sistemleri de diyebileceğimiz finansal kriz göstergeleri, mevcut 

teoriler ve modeller kullanılarak yaşanmış krizlerin incelenmesi sonucu 
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oluşturulmaktadır. Bazı krizlerin ortak belirleyici özellikleri bulunmaktadır. Kaminsky, 

Lizondo ve Reinhart’ın belirlediği göstergeler; borç profili, sermaye hesapları, 

uluslararası değişkenler, cari işlemler, finansal liberizasyon, reel sektör, bütçe 

değişkenleri, kurumsal-yapısal faktörler, politik değişkenler ve olabilecek diğer finansal 

değişkenlerdir ve bu göstergelerin kapsadığı konular şunlardır:
178

 

 Borç Profili (Debt Profile): Kısa vadeli borç, kamu kesiminin dış borcu, toplam 

dış borç, faiz ve kreditöre göre borcun dağılımı. 

 Sermaye Hesapları (Capital Account): Sermaye hareketleri, uluslararası 

rezervler, kısa vadeli sermaye hareketleri, doğrudan yabancı yatırım, yurt içi ve 

yurt dışı faiz oranları arasındaki farklar. 

 Uluslararası Değişkenler (International Variables): Faiz oranları, reel büyüme 

ve fiyat seviyeleri. 

 Cari İşlemler (Current Account): Cari işlemler dengesi, dış ticaret dengesi, 

ihracat ve ithalat, ihracat fiyat endeksleri, tasarruf ve yatırımlar. 

 Finansal Liberalizasyon (Financial Liberalization): Para çarpanındaki 

değişimler, kredi büyümesi, reel faiz oranları, banka borçlanmasındaki ve 

mevduat faizleri arasındaki yayılımlar. 

 Reel Sektör (Real Sector): Yıllık bazda reel GSMH (Gayri Safi Milli Hâsıla) 

artışı, üretim, ücretler, hisse senedi fiyatlarındaki değişmeler, istihdam ve işsizlik, 

üretim açığı. 

 Bütçe Değişkenleri (Fiscal Variables): Bütçe açığı, devlet harcamaları ve kamu 

sektörüne yönelik krediler. 

 Kurumsal – Yapısal Faktörler (Institutional – Structural Factors): Döviz 

kontrolleri, sabit döviz kurunun uygulandığı periyot, finansal serbestleşme ve 

açıklık. 

 Politik Değişkenler (Political Variables): Politik istikrarsızlık, seçim. 

 Diğer Finansal Değişkenler (Other Financial Variables): Para talebi ve arzı 

arasındaki açıklık, tahvil getirileri, enflasyon oranı, gölge döviz kuru, uluslararası 

rezervler, bankacılık sektörüne açılan merkez bankası kredi miktarı.  
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Erken uyarı sistemlerinin kullanılmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerin 

birçoğunda ve hatta ülkemizde finansal krizlerin olumsuz etkileri yaşanmıştır. Bu 

krizlerin etkileri finans sektöründe, ülkelerin ekonomik ve sosyal durumlarında köklü 

değişimlere neden olmuştur.
179

 

Finansal piyasaların küreselleşmesine yönelik gelişmelerle birlikte finansal 

piyasaların kırılganlığının artması, yüksek getiri, yüksek risk paylaşımının artması ve 

ortaya çıkan finansal krizlerin maliyetlerinin büyüklüğünden dolayı finansal krizlerin 

önceden tahmin edilmesine yönelik çalışmalar yoğunlaşmıştır. Krizlerin önceden 

öngörülmesinde kullanılan öncü göstergeler krize en çok hangi etkenlerin neden olacağı 

konusundaki inançlarla yakından ilişkilidir. Ayrıca, 1990’lardan sonra sanayileşmekte 

olan ülkelerde yaşanan krizlerin sıklığının ve yoğunluğunun artması da, krizlerin 

sebepleri, yayılmalarına yol açan faktörler, krizleri önlemek için yapılması gerekenler 

ve eğer kriz patlak vermişse, bu krizlerin diğer ülkelere bulaşmasını engellemek için 

neler yapılması gerektiği konusunda çeşitli görüşlerin ön plana çıkmasına neden 

olmaktadır. Hiçbir ekonomik gösterge tek başına kriz yaşanıp yaşanmayacağı 

konusunda sağlıklı bir tahminde bulunmaya yetmemektedir.
180

  

Sermaye hareketlerinin yoğun olduğu bir ekonomide dikkat edilmesi gereken 

önemli göstergelerin başında cari açıkların GSMH’ya oranı gelmektedir. Bu oranın 

%4’ü geçmesi, finansal bir krizin oluşabileceğini gösterir. Bir ülkede %4’ün üzerinde 

oluşan açık uzun vadeli yabancı yatırımlarla finanse ediliyorsa o ülkedeki finansal 

sistemin kırılganlığından bahsederken daha dikkatli olmak gerekmektedir. Ancak bu 

açık, kısa dönemli yabancı sermaye (sıcak para) ile finanse ediliyorsa o zaman ülke 

açısından “gelecekte bekleyen riskten” bahsetmek mümkün olmaktadır. Diğer bir 

gösterge ise bütçe açığının GSMH’ya oranıdır. Bir ülkede bu oran %3’den fazla ise o 

ülkenin muhtemel bir döviz krizine karşı kırılganlığının fazla olacağı ve bu durumun 

yabancı yatırımcılar üzerinde olumsuz etki yaratacağı söylenmektedir. Önemli 

göstergelerden bir diğeri de reel döviz kurundaki artıştır. Daha açık bir ifade ile ulusal 

paranın bir yıl içerisinde en azından %10 değer kazanması spekülatörler için 
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ekonominin fazla ısındığının bir göstergesi olmaktadır. Reel kurdaki aşırı yükselme 

sonucunda ithalat artarken, ihracat azalma eğiliminde olduğundan cari denge 

bozulmakta ve açık vermektedir. Bu ise ülkeye yönelik spekülatif saldırılara karşı, 

Merkez Bankasının elini zayıflatmakta olup finansal sistemin kırılganlığını 

arttırmaktadır. Özet olarak, ulusal paranın aşırı değerlenmesi sonucunda cari işlemler 

dengesi açık vermektedir. Kriz beklentisinde dikkate alınan diğer bir gösterge M2 para 

arzının uluslararası rezervlere olan oranıdır. Bu parasal büyüme tüketim üzerinde 

katalizör etkisi yaparak muhtemel bir krizin başlamasını hızlandırmaktadır. Gerek 

üretimin iyi olduğu bir yaz mevsimi geçirilmesi, gerekse ulusal paranın reel olarak 

önemli miktarda değerlenmesi neticesinde özellikle dayanıklı tüketim mallarında ve 

otomotiv sektöründe satışlarda önemli artışlar meydana gelebilmesi krizin tetikleyicisi 

olabilmektedir.
181

 

2.1.5. Finansal Krizin Özellikleri 

Reel ve likit olmayan varlıkları nakde çevirmeye çalışmak, hem varlık 

fiyatlarını düşürmektedir hem de faiz oranlarını yükseltmektedir. Bunun sonucunda da 

likidite krizi ortaya çıkmaktadır. Ekonomik ortamda yaşanacak değişiklikler de tüm 

beklentileri değiştirebilir. Örneğin bankacılık sektöründeki panikler para arzının 

düşmesine neden olabileceği gibi mevduatlar da düşer. Buna bağlı olarak da bankalar 

likit durumlarını iyileştirmek amacıyla, açılan kredileri azaltır ve rezerv oranlarını 

düşürürler.  

Para arzında gerçekleşen düşüş, para devir hızının da azalmasına neden olur. 

Bunları, reel ekonomik faaliyetler ve fiyatlar genel düzeyinde gerçekleşen düşüşler 

izler. Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ödeme güçlerini kaybedince banka iflasları 

ortaya çıkar. Özellikle kar ve servetlerdeki şiddetli azalmalar tasarrufları etkilemekle 

kalmaz, bu iflasların artmasına ve genel ekonomik düzende paniğin başlamasına neden 

olur. Bazı finansal kurumların yaşadığı likidite yetersizliği, kurum içinde korkuya neden 

olur. Aslında bu durum sistemin bütünüyle ilgilidir. Daha açık bir ifade ile ödeme 

gücünü kaybetme korkusu kötü yönetim, öngörü yetersizliği ve kırılgan borçlanma 

yapısına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Tamam, ama bu durum nasıl önlenebilir? 
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Örneğin kredi verirken cezai faiz oranı uygulanabilir ya da açık piyasa işlemleri gibi 

araçlarla zamanında müdahale yapılabilir.
182

 

Kurumsal bankacılık sektörünü gerektiği gibi kontrol edemeyen ve hatta 

dengesiz bir makro ekonomiye sahip ülkeler için finansal krizler kaçınılmaz bir sondur. 

Bu ülkeler batan bankalarını kurtarmak için fon aktarmaya başlayacaktır. Aktarılan bu 

fonlar ise mali dengeyi olumsuz etkileyerek bütçe açıklarına neden olacaktır. Her 

sektörde kriz yaşanabilir. Ancak bankacılık sektöründe yaşanan krizlerin 

ekonomiye etkileri, diğer sektör krizlerinden daha fazladır. Tek kurtuluş yolu ise 

yetkililerin zamanında müdahalesidir. Bu açıklamalardan sonra, finansal krizlerin temel 

unsurlarını ve özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
183

 

 Ekonomik ortamda değişimin olabilirliği beklentileri de değiştirir. 

 Finansal kurumlar likidite sorunu yaşamaktan korkarlar. 

 Kârlarda yaşanan düşüşler iflasları doğurur. 

 Reel ve likit olmayan varlıklar nakde dönüştürülmeye çalışılır, ancak bu durumda 

faiz oranları yükselir. 

 Ekonomik faaliyetler daralır. 

 Sağlam bankalar ve finansal kurumlar zorunlu varlık satışı yapar. Portföylerinin 

değerleri düşer ve ödeme güçleri tehlikeye girer. 

 Krizler, önceden tahmin edilemediği için bir anda ortaya çıkar. 

 Kriz kavramı genellikle “negatif” bir anlamda düşünülür. Ancak krizler bir tarafta 

tehlike oluştururken diğer tarafta da yeni fırsatlar doğurur. 

 Kısa ya da uzun olabilen kriz süreci, organizasyonun alacağı ve de uygulayacağı 

tedbirlere bağlı olarak değişiklik gösterir.  
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 Krizlerin en belirgin özelliği yayılma etkisidir.  

2.1.6. Finansal Kriz Türleri 

Finansal krizlerin ortak özellikleri olmakla birlikte, hepsinin kendine özgü ayırt 

edici özellikleri de bulunmaktadır. Hepsinin önemli maliyetler yaratması, ortak 

noktalarıdır. Bu maliyetlerin en önemlileri, çıktı kayıpları ve kırılgan finansal sektörü 

yeniden inşa etmek için harcanan önemli finansal kayıplardır. 1990’lı yıllarda oluşan 

krizlerin en belirgin ayırt edici özelliği bu krizlerin oluştuğu bölge başta olmak üzere 

dünya üzerinde yarattıkları global etkilerin artmış olmasıdır. Genel kabul gören 

yaklaşıma göre özellikle yükselen piyasalarda yaygın olarak görülen finansal krizler 

şunlardır:
184

 

 Para Krizleri, 

 Bankacılık Krizleri, 

 Dış Borç Krizleri, 

 Sistemik Finansal Krizler. 

Bu krizler genel olarak birbirlerini takip ettikleri için bunlar arasında kesin 

çizgilerle ayırım yapılamamaktadır. Etkiledikleri sektörler açısından bakıldığında 

ekonomik krizler; reel krizler ve finansal krizler olarak ikiye ayrılmaktadır. Reel krizler, 

üretimde ve/veya istihdamda önemli daralmalar şeklinde ortaya çıkarlar. Finansal 

krizler ise ekonominin reel kesimi üzerinde tahrip edici etkiler yaratabilen ve 

piyasaların etkin işleyiş gücünü bozan finansal piyasa çöküşleridir.
185

 Finansal krizler, 

özelde finansal yapıdaki olumsuzluk yansımasını ifade ederken; ekonomik krizler, genel 

anlamda üretimde geçici fakat büyük ölçekli düşüşler, gelirde azalışlar ve işsizlikte 

artışlar ile kendini göstermektedir.
186

 Krizleri ve bu krizlerin birbirlerini nasıl 

etkilediğini aşağıdaki şekilde açıkça görebiliriz.
187

 Bu bölümde, dört grupta toplanan bu 

krizler genel olarak açıklanacaktır.  
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Şekil 1: Finansal Kriz Çeşitleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Fatih Yücel ve Hüseyin Kalyoncu, “Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme 

Kanalları: Türkiye Örneği, Maliye Dergisi, S.159, Temmuz-Aralık 2010, s.55. 

2.1.6.1.  Para Krizleri 

Literatürde döviz krizi olarak da ifade edilen para krizi, döviz kurundaki ani bir 

hareket ve sermaye hareketlerindeki keskin bir değişme sonucu ortaya çıkmaktadır.
188

 

Bir ülke parasının üzerindeki spekülatif saldırı bir devalüasyonla veya şiddetli değer 

kaybıyla sonuçlanırsa veya Merkez Bankası büyük miktarlarda rezerv satmak veya faiz 

oranlarını önemli oranlarda yükseltmek suretiyle parayı korumaya zorlanırsa bir döviz 

veya para krizi ortaya çıkmaktadır.
189

 Para krizi, bir ülke parasına güvenin kaybolması 

dolayısıyla spekülatif fonların ülkeyi terk etmeye başlaması ve Merkez Bankasının tüm 
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destekleme çabalarına rağmen mevcut kurun sürdürülemeyerek ulusal paranın devalüe 

edilmesi veya tamamen dalgalanmaya bırakılması biçiminde de tanımlanmaktadır. 

Döviz krizleri genelde sabit kura dayalı dezenflasyon programları sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Yerli paranın değer kazanması sonucunda da cari işlemler dengesindeki 

açık büyümektedir. Buna rağmen sabit kurdan çıkamayan ülkeler, istemeseler de bir 

krizle karşı karşıya kalmaktadır.
190

  

Para krizlerinin belirleyici özelliklerini beş grup altında toparlayabiliriz:
191

  

 Zayıf makroekonomik göstergeler ve hatalı iktisat politikaları, 

 Finansal alt yapının yetersizliği, 

 Ahlaki tehlike ve asimetrik bilgi olgusu, 

 Piyasadaki kreditörlerin ve uluslararası kuruluşların hatalı önerileri, 

 Siyasal suikast ve terörist saldırı gibi beklenmedik olay ve tesadüfler.   

2.1.6.2. Bankacılık Krizleri 

Bankacılık krizlerini; bir ya da birden fazla bankaya olan güvenin sarsılması, 

halkın aniden ve yaygın olarak mevduatlarını çekmek için bankalara hücum etmesi 

olarak tanımlayabiliriz. Bankacılık krizlerinin nedenleri şunlardır:
192

 

 Geri ödenmeyen kredilerin artması, 

 Menkul değerler piyasasındaki dalgalanmalar, 

 Reel sektörün küçülmesi, 

 Bankaların aktif yapılarının bozulması, 

 Banka bilançolarının kötüleşmesi. 

Yukarıdaki nedenlerin yanı sıra bankacılık krizlerinin ortaya çıkmasına neden 

olan faktörleri makroekonomik ve mikro ekonomik faktörler olarak ikiye ayırabiliriz. 

Makro ekonomik faktörler; faiz hadlerindeki değişimler, arz ve talepteki ani değişmeler, 

enflasyon, büyüme, kurlardaki dalgalanmalar, dış ticarette değişim ve finansal 
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serbestleşmedir. Mikro ekonomik faktörler ise; yetersiz denetleme ve düzenlemeler, 

yönetim hataları, şeffaflığın olmayışı, yetersiz sermaye, bankalara devlet müdahalesi, 

mevduata verilen yüksek güvenceler, iştiraklere kullandırılan krediler ve türev ürünler 

yoluyla aşırı risk almadır.
193

  

Bankacılık krizlerinde önemli olan hususlardan bir tanesi sorunun bir tek 

bankaya mı yoksa az sayıda bankaya mı ilişkin olduğunu ve hatta sistematik denilen 

bütün piyasayı ilgilendiren bir sorun mu olduğunu anlamaktır.
194

 Tek bir bankanın 

başarısızlığı her zaman tüm bankacılık sistemini sarsmayabilir. Ancak krizdeki 

bankanın, bankacılık sistemi içindeki payı ne kadar büyükse o krizin sistemik bir krize 

dönüşmesi olasılığı o kadar artacaktır.
195

 

Kriz öncesi dönemde uygulanan sabit döviz kuru rejimi terk edilmeden önce 

spekülatif saldırılar sonucu uluslararası rezervlerin büyük ölçüde kaybolması, para 

stokunda ve kredi arzında ani düşüşlere yol açabilmektedir. Azalan kredi hacmi üretim 

üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir ve geri dönmeyen kredilerin artması bankacılık 

krizleriyle sonuçlanabilmektedir. Ayrıca döviz krizi ile birlikte gelen ulusal paranın aşırı 

değer kaybı sonucunda, bankalar arasında büyük miktarlarda olan ve kur riskine karşı 

korunmamış döviz cinsinden borçların geri ödenme problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu 

problem de bankacılık sisteminin zayıflamasına yol açabilmektedir. Bu bilgilerde göz 

önüne alındığında, döviz krizlerinin bankacılık krizlerine neden olduğu iddia 

edilmektedir. Nitekim 1970’lerden 2000’lere uzanan dönemde yapılan araştırmaların 

sonuçları, para ve bankacılık krizlerinin birlikte gerçekleştiğini göstermektedir. Bu tür 

krizler, ikiz kriz (twin crises) olarak adlandırılmaktadır.
 196

 

2.1.6.3. Dış Borç Krizleri 

Bir ülkenin kamu ve/veya özel sektöre ait dış borçlarını ödeyememe durumu 

olarak ifade edilen dış borç krizleri, özellikle hükümetlerin dış borçlarını çevirmek ve 

yeni dış kredi bulma konusunda sıkıntıya düşmesi nedeniyle yükümlülüklerini 
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ertelemesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kamu sektörünün geri ödeme yükümlülüklerini 

yerine getiremeyeceği şeklindeki risk algılamaları özel sermaye girişlerinde şiddetli bir 

düşüşe ve bir para krizine yol açabilir.
197

 

Dış borç krizleri birçok konuda para krizlerinden ayrılmaktadır. Daha çık bir 

ifade ile bir dış borç krizi, dış borç geri ödeme, miktar ya da vadelerindeki 

yükümlülüklerini tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getir(e)meyeceği beyanı ile 

başlamış kabul edilmektedir. Dış borç krizlerinin en önemli özelliği krizlerin sürekli 

değil geçici olmasıdır. Bu krizler sadece bir döneme aittir. Ayrıca, tek bir ülkedeki para 

krizi bile tüm dünya finansal sistemine önemli derecede olumsuz etkide bulunurken, dış 

borç krizine düşen bir ülkenin olumsuz etkileri yalnızca alacaklı taraf(lar)la sınırlı 

kalmaktadır. Bu durum geciken ödemenin miktarına bağlı olarak değişmemektedir. 

Başka bir ifade ile aksayan ödemenin miktarı önemli derecede büyük olsa da dış borç 

krizinin sınırları değişmemektedir.
198

  

2.1.6.4. Sistemik Finansal Krizler 

Sistemik finansal krizler, finansal sistemde ortaya çıkan ve finansal sistemin 

varlık değerlemesi, kredi tahsisi ve ödemeler gibi önemli işlevlerini bozan bir şok 

biçiminde tanımlanır. Bu tür krizler ekonomik, politik, sosyal yaşamın yapısından ve 

değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda tüm finansal piyasalar ile bu 

piyasalarda işlem gören finansal varlıkların tamamını etkilemektedir.
199

 

Sistemik finansal krizlerde çoğu zaman bir yayılma süreci bulunmaktadır. Bir 

ülke, kurum veya işletmedeki sorunlar, diğer bir ülke, işletme veya kurumlarda 

çözümsüzlüğe yol açabilmektedir. Örneğin Güneydoğu Asya Krizi’nde başlangıçta 

işletme iflasları Kore ve Tayland’da gözlenirken, bu durum kısa bir süre sonra bölge 

ülkelere de yayılmıştır. Sistemik kriz dönemlerinde, ülkede üretim kayıpları meydana 
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gelir. Buna bağlı olarak milli gelir düşer ve ekonomik kayıplar büyüdüğü için ülke 

ekonomik etkinlikten uzaklaşır.
200

 

Sistemik finansal krizlerin oluşumunu ve gelişim sürecini aşağıda bulunan 

şekil ile daha açık gösterebiliriz. Buna göre, gelişmekte olan ülkelerde başlatılan 

finansal serbestleşme süreci ve kredi genişlemesi, devamında iyi bir şekilde 

düzenlenmezse ve yönetilmezse finansal sistemin zayıflamasına neden olacaktır. 

Yaşanacak spekülatif ataklarla birlikte, faizler yükselecektir ve devalüasyon 

gerçekleşecektir. Mali bünyeyi bozacak olan bu iki süreç sonucunda da hem üretim 

kaybı hem de enflasyon artacaktır. Nitekim oluşan bu güvensizlik ortamında finansal 

sistem zayıflamaya devam edecektir ve işletmelerin mali bünyeleri olumsuz etkilendiği 

için finansal krizler yaşanabilecektir.
201

 

Şekil 2: Sistemik Finansal Krizlerin Oluşumu Ve Gelişimi 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Kaynak: İlker Parasız ve Bildirici M., Modern Konjonktür Teorileri, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2006, 

s.181. 
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2.1.7. Finansal Krizlerin Ortak Ve Farklı Yönleri 

Bir ülke parasına veya bankacılık sistemine olan güvenin kaybolmasına neden 

olan bazı unsurlar vardır. Örneğin; sürdürülemez ekonomik dengesizliklerin artması, 

finans kesimindeki katılıklar altında varlık fiyatları ve döviz kurlarındaki eşitsizlikler, 

krizler vb. Varlık fiyatlarındaki ani değişmeler, ülkenin ekonomik ve finansal 

yetersizliklerinin altında yatan nedenler sonucu, ülkeye olan dış kaynak girişi azalır ve 

iç kredi genişlemesi ile de sisteme bir güvensizlik başlar. Krizler varlık fiyatlarındaki 

ani düşüşler şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, finansal ve finansal olmayan 

kuruluşlardaki yaygın iflaslar biçiminde de olabilir. Asya krizinde ve 1994-95 Meksika 

krizinde olduğu gibi, para, bankacılık ve borç krizleri aynı anda ortaya çıkabilir. 1992-

Nitekim 1993 ERM krizi temelde bir döviz krizi iken, 1994, 2000 ve 2001 yıllarında 

ülkemizde ortaya çıkan krizlerde, para ve döviz krizleri birbirini takip etmiştir.
202

 

Çeşitli krizler arasında benzerlikler olmasının yanı sıra belirli konularda önemli 

teorik farklılıklar da bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: krizin teşhis 

edilmesi, krize neden olan temel mekanizma, öngörülmesi, önlenmesi ve çözümüdür. 

Örneğin bir panik anında politika yapıcıları ani ve temelde gereksiz olan bir kredi 

çekilmesi sonucu, ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde zarar gördüğü bir durumla karşı 

karşıya gelebilirler. Bu durumda yapılması gereken, ekonomiyi en son kredi merci 

rolünü üstlenen kurumun katkılarıyla korumak olacaktır. Buna karşılık eğer kriz bir 

baloncuğun sönmesi ile veya ahlaki tehlikeye dayalı bir borç faaliyeti sonucu 

oluşmuşsa, bu durumda uygun politika en son merci olma yetkilerinin kullanılmaması 

olacaktır.
203

 

2.2. MUHASEBE KAVRAMI 

Ticari ve ekonomik faaliyetleri inceleyen bir bilim dalı olarak muhasebenin 

tarihi insan ile başlamış olup; yazılı bulgularına ancak ilkçağlarda rastlanılmıştır. İlk 

çağlarda kendini kilden tabletler üzerinde hesaplaşma, komisyon ve ortaklık 

sözleşmeleri, makbuzlar vb. olarak gösteren muhasebe, daha sonraki süreçte devlet 

hazinelerine ayın (mal) ve para olarak yapılan teslimler, işçi ve memur ücretleri, ambar 
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giriş ve çıkışlarının sayılması, tahsilât ve tediye işlemlerini içeren yazıtlar olarak ortaya 

çıkmıştır. Defter tutma tekniğinin gelişimi, kredili işlemler ve işletmelerin ortaya 

çıkması ise ortaçağda gerçekleşmiştir. Özellikle çift taraflı kayıt usulünün kullanılması 

ve Luca Paciola’nın Summa Arithmetica adlı eseri muhasebenin gelişim sürecini 

hızlandırmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde muhasebe altın çağını yaşamaya başlamıştır. 

Çünkü bu dönemde planlama, kontrol ve karara dönük bilgiler üretilmeye başlamış 

olup, maliyet muhasebesi, muhasebe denetimi ve raporlama teknikleri gibi konular 

önem kazanmıştır ve hatta 1200 civarında eser yayınlanmıştır. Bilgi ve belge düzeni ile 

kayıt düzeni de büyük gelişim göstermiştir. Bilgisayarların da sürece katılmasıyla 

birlikte muhasebeden beklenen tüm görevler yerine getirilmeye başlanmıştır ve böylece 

işletme ilgililerinin
204

 bilgi gereksinimi giderilerek mali tablolara ve kayıtlara duyulan 

güven artmıştır.
205

  

Bu bölümde çalışmanın temel kavramlarından biri olan muhasebe kavramının 

tanımı, anlam ve önemi, fonksiyonları ve temel ilkeleri, bölümleri, yardımcı muhasebe 

faaliyetleri, muhasebe denetimi ve muhasebenin finansal kriz ile ilişkileri incelenmiştir. 

2.2.1.Muhasebenin Tanımı 

İşletmelerin sahip ve yöneticileri aynı kişiler olduğunda, bilgilerin kayıt ve 

iletişiminin fazla önemi yoktur ki bu durumlarda, birçok bilgi işletme sahibi tarafından 

akılda tutularak gerektiğinde kullanılabilir. Ancak işletmeler büyüdükçe, faaliyetleri 

genişledikçe, işletmenin sahiplik ve yöneticilik yetkileri farklı kişilerde olunca düzenli 

ve nitelikli bilgiye olan ihtiyaç artar.
206

 İşte bu noktada işletmeler, para ile ölçülebilen 

faaliyetlerini kontrol altında tutabilmek, izleyebilmek ve sonuçlarını çıkarabilmek için 

muhasebeden faydalanırlar. Çünkü bu parasal faaliyetlerini muhasebe defterlerine kayıt 

etmeleri, aynı özelliklere sahip işletmeleri sınıflandırmaları, işletmeden bilgi edinmek 

isteyen taraflara bilgi vermeleri ve bu bilgileri özetleyerek raporlamaları, analize tabi 

tutarak yorumlamaları gerekir. Muhasebenin tanımı çeşitli şekillerde yapılmaktadır:  
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“Mali nitelik taşıyan mübadele işlemleri ile kısmen de olsa benzeri ekonomik 

olayları para cinsinden sistemli bir biçimde teşhis, toplama, kaydetme, sınıflandırma ve 

anlamlı olarak özetleme işlemleri ile ulaşılan sonuçları yorumlayarak ticari kişiliğin 

sahip ve ortaklarına, yöneticilere ve bu kişilikle ilişkisi bulunan diğer kimselere 

amaçlarına uygun faydalı bilgileri sağlayan sanat bilim ve tatbikattır.”
207

 

“Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları (sermayesi ve borçları) 

üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen (mali) işlemlere ait bilgileri; 

kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi 

ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.”
208

 

“Muhasebe, işletme eylemlerinin kontrolünü olurlu kılmak, geleceğe ilişkin 

işletme eylemlerini planlamak, işletme içi ve dışındaki kişilere işletmeye ilişkin etkin 

kararlar alınabilmesi için, mali olaylarla ilgili bilgilerin toplanması ve iletilmesi 

işlemidir.”
209

 

“Muhasebe, finansal (mali) özellik taşıyan ticari işlemler ile kısmen de olsa 

benzeri ekonomik olayları, para cinsinden sistemli bir biçimde, saptama, toplama, 

kaydetme, sınıflandırma ve anlamlı olarak özetleme işlemleriyle, ulaşılan sonuçları 

yorumlayarak ticari kişiliğin sahip ve ya da ortaklarına, yöneticilere ve bu kişilikle 

ilgisi, ilişkisi bulunan diğer kimselere, gereksinme duydukları uygun ve yararlı bilgileri 

sağlayan sanat, bilim ve uygulama düzenidir.”
210

 

2.2.2. Muhasebenin Anlam ve Önemi 

İşletmeler öz kaynaklarını ve borçlanarak elde ettikleri fonları aktiflerinde yer 

alan kalemlerin finansmanında kullanırlar. Faaliyet dönemi içinde meydana gelen mali 

nitelikteki olaylar, işletmelerin sahip oldukları varlıklar ve bu varlıkların edinilmesinde 

kullanılan kaynaklar üzerinde değişmelere yol açmaktadır. Bir işletme yöneticisi, 

işletmenin kâr veya zararla çalışıp çalışmadığını, mali sorumluluklarını yerine getirip 

getiremeyeceğini muhasebe verilerine dayanarak öğrenir. Muhasebe bugünkü 
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faaliyetlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde de yöneticilerin en büyük 

yardımcısıdır. Yönetimin gelecekle ilgili faaliyetlerinde ve özellikle çeşitli seçeneklerle 

ilgili kararların alınmasında da muhasebenin önemli bir role sahip olduğu 

görülmektedir. Muhasebeden gelen bilgiler veya muhasebe verilerinin analizi yoluyla 

geliştirilen bilgiler çeşitli işletme kararlarının temelini oluşturmaktadır. Muhasebe 

sistemi artık yönetime, planlama ve karar almada ihtiyaç duydukları verileri sağlayan 

bir işlev olarak ele alınmaktadır. Bilgisayara dayalı enformasyon sistemine dönüşen 

yönetim bilgi sisteminin bir alt sistemi olarak muhasebe bilgi sistemleri kurulması söz 

konusu olmaktadır.
211

 

Teknik olarak; muhasebe sisteminden sağlanan raporların veya diğer bilgilerin 

bir değere sahip olabilmesi için yönetim tarafından kullanıldığında, kullanmamaya göre 

daha iyi sonuç vermesi ve artı bir değer oluşturması gerekir.
212

 

2.2.3. Muhasebenin Fonksiyonları ve Temel İlkeleri 

Günümüzde muhasebeden sadece yapılmış olan işlemlerin kaydedilmesi, 

gruplanması ve özetlenerek raporlanması olarak bildiğimiz muhasebenin klasik 

fonksiyonlarının yerine getirilmesi beklenmemektedir. Yöneticiler işletme faaliyetlerini 

kontrol altında tutabilmeleri, karar alabilmeleri için muhasebenin kendilerine yardımcı 

olmasını istemektedirler. Böylece, muhasebenin klasik fonksiyonlarına; yapılan 

işlemlerin sonuçlarının analizi ve yorumlanması da eklenmiş bulunmaktadır.
213

  

2.2.3.1. Muhasebenin Fonksiyonları 

Muhasebe kendisinden beklenen görevleri yerine getirmek için bazı 

fonksiyonlara sahip olup bu fonksiyonları şunlardır:
 214

 

 İşletme yöneticilerine alacakları kararlarda yardımcı olmak, 

 İşletme ile ilgili olan taraflara işletme hakkında gerekli bilgileri sunmak, 

 İşletme varlıklarını korumak, 

                                                 
211

 Sabuncuoğlu ve Tokol, s. 372. 
212

 Canan Çetin, Temel İşletmeciliğe Giriş, İstanbul: Beta Yay., 2012, s.207. 
213

 Dinçer ve Fidan, s. 304.  
214

 Ahmet Kızıl, Genel Muhasebe: Vergi Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi, İstanbul: Bahar Yay., 

2006, s.6-7. 



74 

 Performans ve verimlilik ölçümlemelerine yardımcı olmak.  

Muhasebe tanımına göre, muhasebenin başlıca fonksiyonları para ile ifade 

edilen işlemleri toplama, sınıflandırma, raporlama, analiz etme ve yorumlamadır.
215

 

2.2.3.2. Muhasebenin Temel İlkeleri 

Ülkemizde muhasebe uygulamaları, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri ile 

Maliye Bakanlığı’nın Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri ile gerçekleştirilmekte 

olup Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)’ne göre; muhasebenin 

temel kavramları şunlardır:
216

 

Sosyal Sorumluluk İlkesi: Bu kavram, muhasebenin işlevini yerine getirme 

hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve 

amacını göstermektedir. Sosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin organizasyonunda, 

muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve 

sunulmasında; belli kişi ve grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve 

dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini 

ifade eder. 

Kişilik İlkesi: Bu kavram; işletmenin sahip veya sahiplerinden, 

yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve 

o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini 

öngörür. 

İşletmenin Sürekliliği İlkesi: Bu kavram, işletmelerin faaliyetlerini bir süreye 

bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da 

hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet 

esasının temelini oluşturur.  

Dönemsellik İlkesi: Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı 

uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin 

faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. 
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Parayla Ölçülme İlkesi: Bu kavram, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve 

işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. 

Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır. 

Maliyet Esası İlkesi: Bu kavram; para mevcudu, alacakların ve maliyetlerinin 

belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından 

edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde etme 

maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.
217

 

Tarafsızlık ve Belgelendirme İlkesi: Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı, 

muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş 

objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin 

seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder. 

Tutarlılık İlkesi: Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, 

birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. 

İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların 

karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturur. 

Tam Açıklama İlkesi: Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve 

kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır 

olmasını ifade eder.  

İhtiyatlılık İlkesi: Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin 

karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu 

olarak, işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar; muhtemel gelir 

ve karları için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi 

yapmazlar.  

 Önemlilik İlkesi: Bu kavram, bir hesap kalemi veya mali bir olayın nisbi 

ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak 

kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri, finansal 

olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması zorunludur. 
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Özün Önceliği İlkesi: İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin 

değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini 

ifade eder. 

2.2.4. Muhasebenin Bölümleri 

Tüm gerçek ve tüzel kişilere ait işletme ve teşebbüslerde muhasebenin genel 

sınırları değişmemekle birlikte sadece faaliyetlere bağlı olarak hesap ve hesaplamalar ile 

kayıt ortamlarında değişiklik görülmektedir. Muhasebenin bölümlendirilmesi de 

faaliyetin türüne ve muhasebeden beklenen amaçlara göre yapılır. Örneğin tüm işletme 

ve teşebbüslerde maliyet hesaplaması söz konusu olmakla birlikte maliyet 

muhasebesinin tam anlamıyla uygulandığı işletmeler endüstri işletmeleridir. Muhasebe 

çeşitli şekillerde bölümlendirilebileceği gibi genel olarak muhasebe organizasyonu 

içinde şu şekilde bölümlendirilir:
218

  

 Genel muhasebe, 

 Maliyet Muhasebesi, 

 Yönetim Muhasebesi, 

 Muhasebe Denetimi, 

 Yardımcı Muhasebe Faaliyetleri. 

2.2.4.1. Finansal Muhasebe 

Ticari Muhasebe, İşlem Muhasebesi ve Genel Muhasebe olarak da adlandırılan 

Finansal Muhasebe dalında, finansal bilgiler hiçbir analize ve değişime tabi 

tutulmaksızın kaydedilir. İşletmenin kaynakları ve bu kaynakların hangi varlıklar için ne 

şekilde kullanıldığı açıkça gösterilir. Diğer bir ifadeyle, temel işletme faaliyetlerinden 

mal ve hizmetlerin satın alınıp mal ve hizmetin satılmasını, aynı zamanda işletmenin 

ekonomik ve finansal yapısındaki değişmeleri konu alan muhasebeye finansal muhasebe 

denir.
219

 Finansal muhasebe bu faaliyetleri gerçekleştirirken Maliyet Muhasebesi ve 

Yönetim Muhasebeleri ile işbirliği içindedir. Muhasebe Denetimi ile ise denetimin 

türüne göre gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak denetimin kolayca ve sürekli bir 
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biçimde yapılabilmesi için muhasebe kayıtları ve bu kayıtlardan elde edilen bilgilerin 

gerçek, doğru ve güvenilir olmasına önem gösterir.
220

 

2.2.4.2. Maliyet Muhasebesi 

Etkin bir maliyet muhasebesi sisteminin varlığı, işletmede üretilen mal ve 

hizmetlerle ilgili olarak ortaya çıkan maliyetlerin oluşumunun belirlenip izlenmesini 

sağlar. Maliyet muhasebesi işletmelere şu konularda yardımcı olmaktadır: 
221

 

 Birim maliyetlerinin hesaplanması, 

 Giderlerin kontrolü, 

 Geleceğe yönelik kararların alınması, 

 İşletme lehine hızlı kararların alınması. 

Maliyet geniş bir kavramdır. Ancak maliyet muhasebesi denildiğinde, 

genellikle, bir işletmenin üretim maliyetlerinin ölçülmesi, kontrol edilmesi ve ilgililere 

raporlanması ve analizi gibi işlemler aklımıza gelmektedir. İşletmede yapılan tüm 

işlemlerin bir maliyeti vardır. İşte bu nedenledir ki; maliyetlerin ölçülmesi, kontrolü ve 

raporlanması işlemleri yalnız üretim maliyetlerini değil, aynı zamanda pazarlama 

maliyetlerini de kapsar. İşletmelerde kullanılan üretim faktörü sayısı ve miktarı arttıkça, 

üretim süreci uzadıkça ve üretimde yer alan aşamalar fazlalaştıkça maliyet 

muhasebesinin rolü ön plana çıkmaktadır.
222

 

Maliyet muhasebesi her iş kolunda uygulanmaktadır ve tam anlamıyla 

uygulandığı işletmeler ise endüstri işletmeleridir. Bu işletmeler değişik biçimlerde 

sağladıkları maddelerin biçim ve özlerini çeşitli yöntemlerle (kimyasal ve fiziksel) 

değiştirerek faydalarını arttırırlar ya da faydalanılır hale getirirler. Bu nedenle üretilen 

mamuller aracılığı ile tüketilen kaynakların bedellerinin saptanması endüstri 

işletmelerinde maliyet muhasebesince yapılmaktadır. Maliyeti belirli bir hedefe ulaşmak 

için tüketilen kaynakların bedeli olarak tanımlayabiliriz ki; bu bedelin de para ile ifade 

edilmesi zorunludur. Ayrıca maliyet muhasebesi tüketilen kaynakların bedelini parasal 
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olarak belirlerken işletme içinde oluşan değer akımını önce miktar olarak, daha sonrada 

tutar olarak saptayarak işletme ya da teşebbüsün ihtiyaç duyduğu bilgilerin raporlar 

halinde işletme ilgililerine sunulmasına yardımcı olur. Maliyet muhasebesinin 

amaçlarını şematik olarak şöyle gösterebiliriz:
223

 

Şekil 3: Maliyet Hesaplamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Mehmet Özkan, Sigorta İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi, 

1998, s.462. 
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Şekil 4: Maliyet Muhasebesinin Amaçları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Mehmet Özkan, Sigorta İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi, 

1998, s.463. 

2.2.4.3.Yönetim Muhasebesi 

Bir muhasebe dalı olarak Yönetim Muhasebesi, işletme yöneticilerinin 

alacakları kararlar için her düzeyde ihtiyaç duydukları bilgileri hazırlar, yorumlar, yıllık 

bütçeler ve diğer planlama ve kontrol teknikleriyle etkin bir kontrol sürecinin verilerini 

sunar.
224

 Gelişen ekonomilerdeki artan rekabet, yönetim kararları için muhasebeden 

beklenen bilgilerin kapsamını genişletmiş ve muhasebeye yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Yönetim muhasebesi anlayışı, muhasebe bilgilerinin işletme faaliyetlerinin planlanması 

ve denetlenmesi için bir araç olarak kullanılmasını ifade eder. Yönetim muhasebesi, 

muhasebe sisteminden elde edilen bilgileri, istatistikî yöntemlerle birleştirerek geleceğe 

dönük karar almaya yol gösterecek verileri elde ederek planlama, bütçeleme, 
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programlama faaliyetlerine temel hazırlar. Faaliyet dönemi içindeki çalışmaların 

yürütülmesi ve denetlenmesini mümkün kılar. Bu çerçevede yönetim muhasebesi ileriye 

dönük olarak kararlar alma, planlama ve denetim işlevlerine veri hazırlayan bir bilgi 

toplama ve raporlama sistemi olarak tanımlanabilir.
225

 Özet olarak işletme 

yöneticilerinin sağlıklı kararlar alabilmeleri için ihtiyaç duydukları sayısal bilgileri 

kendilerine sağlamayı amaçlayan muhasebe dalına yönetim muhasebesi denir.  

İşletme muhasebesinin birtakım dış standartlara uygun bir biçimde (tekdüzen 

hesap planları v.b.) yürütülme zorunluluğuna karşılık, yönetim muhasebesini 

yönlendiren odak noktası yöneticilerin sahip olmak istedikleri bilgilerdir. Yönetim 

muhasebesi ile işletme muhasebesinin üstlendiği defter tutma, kayıtlama gibi işlemlerin 

çok ötesinde, işletme yöneticilerinin karar almalarında faydalanacakları bilgiler 

derlenmekte ve yorumlanmaktadır. Yönetim muhasebesine daha çok büyük işletmelerde 

ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü çok az faaliyetin yapıldığı küçük işletmelerde gerekli 

olan bilgiler işletme muhasebesi verilerinden sağlanabilmektedir.
226

  

2.2.4.4. Yardımcı Muhasebe Faaliyetleri 

Teşebbüslerde başlangıçta kurulan, 

Varlıklar=Sermaye 

Mevcutlar + Alacaklar=Öz Sermaye + Yabancı Sermaye 

denkliği, faaliyetler değiştikçe ve geliştikçe denge noktasını da değiştirir. Çünkü 

muhasebenin temel kavramlarından süreklilik kavramının da bir gereği olarak 

faaliyetler sürmektedir. Varlıklar gibi sermaye de kendi içinde değişim göstermektedir 

ve varlıklar daha dinamik bir yapıya sahip olduğu için varlıklarda oluşan değişimlerin 

hızı ve sayısı daha fazladır. Ancak sermaye de oluşan değişimler pasif karakterli olduğu 

için bu değişimlerin hızı ve sayısı çok azdır. Varlıklar=Sermaye denkliği kendisini 

bilançoda daha net bir biçimde gösterir. Çünkü bilançonun aktif tarafı işletmenin sahip 

olduğu mevcutlar ve alacak toplamını yani ekonomik yapıyı ifade ederken; pasif tarafı 

da işletmenin sahip olduğu öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar toplamını yani finansal 
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yapıyı ifade eder. Gelirler ve giderler de bu iki yapı üzerinde oluşan değişimler sonucu 

ortaya çıkar. Ayrıca bilanço denkliğinin sağlanması, diğer faaliyetlerin düzenli bir 

biçimde gerçekleştirilmesi ve işletme ilgililerinin bilgi gereksinimlerinin giderilmesi 

için Devlet bazı yasal düzenlemeler (Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları, Vergi Usul 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu) yapmıştır. Burada anlatılanlara bağlı olarak da 

ortaya çıkan yardımcı muhasebe faaliyetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
227

 

 Stoklarla ilgili faaliyetler, 

 Cari hesaplarla ilgili faaliyetler, 

 Ücretlendirme ile ilgili faaliyetler, 

 Bankalarla ilgili faaliyetler, 

 Dış alım ve dış satım ile ilgili faaliyetler, 

 Teşvik ve yatırımlarla ilgili faaliyetler, 

 Sermaye artırımı ve azaltımı ile nevi değiştirmeyle ilgili faaliyetler. 

2.2.4.5. Muhasebe Denetimi 

Muhasebe denetimi; işletmelerin finansal tablolarında yer alan bilgilerin 

doğruluğunun ve güvenilirliğinin saptanmasına ilişkin olarak bağımsız denetici kanı ve 

yargılarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri esas alınarak, genel kabul görmüş 

denetim standartları ışığı altında oluşmasına olanak sağlayan çalışmaların tümüdür.
228

 

Muhasebe denetiminin tanımını yaparken tüm işlevlerini bu tanımda bir araya getirmek 

oldukça zordur. Bu nedenle genel olarak kabul görmüş muhasebe denetimi tanımını 

aşağıdaki gibi yapmak daha doğru olacaktır:
229

 

“Muhasebe denetimi, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin önceden 

belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir rapor 

düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve 

değerlendirme sürecidir.” 
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Bir karşılaştırma süreci olan muhasebe denetimi, belli bir ekonomik birime ait 

bilgileri kapsar ve toplanan belgeler ve bilgiler bir değerleme sürecine tabi tutulur. 

Denetim genel olarak bir uzman ve bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmakta olup, 

yapılan denetim çalışmaları bir raporla ifade edilir. Muhasebe denetimi çalışmaları beş 

farklı yönden sınıflandırılmaktadır:
230

 

 Amaçlarına göre denetim çeşitleri: Mali tablolar denetimi, uygunluk denetimi, 

faaliyet denetimi, özel amaçlı denetimler olarak ayrılmaktadır. 

 Kapsamlarına göre denetim çeşitleri: Genel denetim, özel denetim olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

 Yapılış nedenine göre denetim çeşitleri: Zorunlu denetim, isteğe bağlı 

denetimlerdir. 

 Uygulama zamanına göre denetim çeşitleri: Devamlı, ara ve son denetim 

şeklindedir.  

 Denetçilerin statüsüne göre denetim çeşitleri: Bağımsız, iç ve kamusal denetim 

olarak incelenmektedir.  

2.2.5. Finansal Kriz ve Muhasebe İlişkileri 

Finansal kriz işletme yazınında iki açıdan değerlendirilmektedir. Krizin 

Muhasebesi ve Muhasebenin Krizi olarak incelenerek de özellikle şu sorular 

sorulmuştur:
231

  

 Acaba yaşanan finansal krizlerde muhasebenin ve denetimin bir suçu var mıdır? 

 Örneğin bugün içinde bulunduğumuz küresel finansal krizin ortaya çıkmasında ve 

kısa süre içinde tüm dünyaya yayılmasında muhasebe ve denetimin bir kusuru 

veya ihmali söz konusu mudur? 

 Muhasebe temel kavramlarının, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin, yaygın 

muhasebe yaklaşım, yöntem ve uygulamalarının, muhasebe standartlarının, 

muhasebe mevzuatının, muhasebe denetiminin, muhasebe ve denetim ile ilgili 
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yapılan her türlü mesleki ve yasal düzenlemelerin, muhasebe kültür ve 

değerlerinin (küresel) finansal krizin nedenleri veya sonuçları ile ilişkilendirilmesi 

mümkün müdür? 

Her şeyden önce bugün var olan ekonomik sistemler ve finansal uygulamalar 

şayet kriz üretiyorlar ise; muhasebe ve denetim sistem ve uygulamaları da bu 

sistemlerin ayrılmaz bir parçası (alt sistemi) olarak bu krizlerden sorumlu tutulmalıdır. 

Ekonomik sistemlerin muhasebe ve denetim sistem ve uygulamalarının omuzlarında 

yükseldiği bilindiği için ekonomik ve finansal krizlerin altında yatan nedenlerin biraz da 

muhasebe ve denetim sistem ve uygulamalarıyla bağdaştırılması doğru bir yaklaşımdır. 

Ayrıca finansal sistemin aşırı risk alınmasına izin veren yapısı nedeniyle, varlıklar 

doğru fiyatlandırılamamakta ve şeffaflık konusunda aşırı bir zafiyet gösterilmektedir. 

Bunun sonucunda da mali piyasalarda çöküşler ve finansal krizler yaşanmaktadır. 

“Muhasebenin krizi” olabilecek başlıca olaylar kısaca şunlardır:
232

 

 Genel anlamda muhasebenin temel kavramlarından uzaklaşma, 

 Muhasebe standartları ve düzenleme yetkisine sahip kurumların tam bağımsız 

olamamaları, 

 Yaratıcı muhasebe (creative accounting) uygulamaları, 

 Yanıltıcı finansal raporlar ve denetim raporları, 

 İhtiyatlılık ve muhafazakârlık kavramlarından uzaklaşma, 

 Gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerleme, 

 Şeffaflık sorunu ve denetim zafiyeti. 

Muhasebe kural ve standartlarının tanıdığı seçenekler ve sahip olduğu 

esnekliklerin yol açtığı yaratıcı muhasebe uygulamaları ile yanıltıcı finansal raporlar da 

krizin nedenleri arasında sayılabilir. Bu sayede finansal bilgi kullanıcılarının işletmeyi 

gerçekte olduğundan daha farklı algılaması ve genellikle zarar görecekleri kararlara 

imza atmaları sağlanmaktadır. Ayrıca piyasa değerleri ile değerleme yaklaşımlarının, 

taşıdığı riskler nedeniyle (mali gerçekleri yansıtmaktan uzaklaşması), çoğu zaman kredi 
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verenleri ve sermaye sahiplerini koruması mümkün olmamaktadır. Hedge Muhasebesi 

ve türev ürünlerin muhasebeleştirilmesi halen muhasebenin en sorunlu olduğu 

alanlardandır. Hesap verilebilirliği ortadan kaldıran büyük şeffaflık sorunları, denetim 

süreçlerinde ortaya çıkan zafiyetler krizi tetikleyen sebepler arasında görülmektedir.
233

 

Şu halde finansal krizler muhasebe uygulamalarını etkilediği gibi muhasebe 

uygulamaları da finansal krizleri kısmen olsa dahi etkilemektedir. Bunun sonucunda 

karşılıklı etkileşim söz konusu olup ağırlık finansal krizlerdedir.   
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3. FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Krizler, ortaya çıktıkları ülkelerde normal durumu bozarak, olumsuz 

gelişmeleri tetikleyen, istikrarsızlığa yol açan, ekonominin gidişini, gündelik yaşamın 

akışını değiştiren karmaşa ve belirsizlik ortamlarıdır. Son dönemde yaşanan ve etkileri 

sürmekte olan 2008 finansal krizi de hala tartışılmakta ve ne zaman sona ereceği 

bilinememektedir. ABD’de konut finansmanından kaynaklanan ve diğer finansal 

enstrümanları da etkileyerek büyük ölçekli bankaların iflasına neden olan bu kriz 

Türkiye’yi de etkilemiştir.
234

  

3.1. FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERDE OLUŞUM SÜRECİ 

Bir işletme için kriz; uzun ve kısa vadeli amaçlarına, çalışanlarına, ününe ve 

mali durumuna, ani ve ciddi zarar verme olasılığı olan herhangi bir olay olabilir. 

Ekonomik kriz; ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan olayların makro açıdan 

ülke ekonomisini, mikro açıdan da işletmeleri sarsacak sonuçlar ortaya çıkarmasıdır. 

Bunun en belirgin örneklerini üretimde, fiyatlarda, ücretlerde, borsada yaşanan 

düşüşlerde ve hatta iflaslarda ve işsizlik oranında yaşanan ani artışlarda görmekteyiz.
235

 

3.1.1. Finansal Krizin İşletmelerde Ortaya Çıkış Nedenleri 

Krize yakalandığı anda işletmelerin finansal yapısı, krizden etkilenme 

dereceleri hakkında belirleyici rol olmaktadır. Özellikle yeniden borçlanma 

imkânlarının daralması, daha önce verilmiş olan kredilerin geri çağırılması, belirsizlik 

ortamının getirdiği ek finansal yükler işletmeleri iflasa kadar sürükleyebilmektedir. 

Finansal yapı oluşumunda ise, etkili olan işletmenin finansman kararlarıdır. İşletmeler 

finansman kararlarını verirken, ya öz kaynakla ya da yabancı kaynakla finansmanı 

tercih etmektedirler ya da her ikisini birlikte kullanmaktadırlar. Gelişmekte olan 

ekonomilerde yabancı kaynak ile finansman imkânlarının kısıtlı olması ve özellikle 

uzun vadeli yabancı kaynak sağlamanın zor olması işletmelerin finansman kararlarını 
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 Mehmet Gençtürk, Hüseyin Dalğar ve Tayfun Yılmaz, “Finansal Krizlerin İşletmelerin Finansman 
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İdari Bilimler Dergisi, C.12, S.1, 2011, s.188. 
235

 Danacı ve Uluyol, s. 



86 

alırken rahat davranmalarına imkân vermemektedir.
236

 Finansal krizin işletmeler 

üzerindeki genel etkileri şunlardır:
237

 

 Talep azalması, 

 Kısa vadeli kaynak bulma zorluğu, 

 Uzun vadeli kaynak bulma zorluğu, 

 Üretimin azalması, 

 Alacakların tahsilinde yaşanan sıkıntılar, 

 Kâr marjının daralması, 

 Maliyetlerin artması, 

 İhracatın azalması, 

 Rekabetin artmasıdır. 

3.1.2. Finansal Krizin İşletmelerde Oluşumu 

Finansal sistemde yaşanan düzensizlik, reel ekonomiyi istihdam, üretim ve 

satış gücü açısından ciddi ve oldukça sert bir biçimde etkilemektedir. Bunun yanı sıra 

aile kurumu, işletmeler ve hatta devlet kurumları zorunluluklarını yerine getiremez hale 

gelmektedirler. Finans alanında krizin tanımı; “Açık ya da gizli bir şekilde spekülatif 

saldırılar sonucunda ülke parasının değerinin hızla düşmesi, ülkenin uluslararası 

rezervlerinde hızlı bir gerilemenin oluşması veya bu iki durumun aynı anda 

gelişmesidir.” biçiminde yapılabilmektedir
238

 ancak finansal krizler nitelik açısından 

farklılık göstermektedir.
239

 Krizin ülkeden ülkeye etkileme derecesi, her ülkenin içinde 

bulunduğu şartlara göre farklı olacaktır. Ancak ihracat gelirlerinin azalması, cari 

işlemler dengesinin bozulması, yatırım ve büyüme oranlarının düşmesi, işsizlik 

oranlarının artması ve bu gelişmelere bağlı olarak oluşan sosyal sorunların hepsi, genel 
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Alparslan, s. 70. 
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olarak (etki derecesi bilinmemesine rağmen) beklenen olumsuz gelişmelerdir. Burada 

dikkat edilecek husus, finansal krizlerin ekonomiyi nasıl etkilediği ve bunların 

sonuçlarının işletmeye nasıl yansıdığıdır. Finansal krizler ekonomik faaliyetleri 

birbirinden farklı yedi kanaldan etkilemektedir. Bunlar;
 240

  

 Parasal kanal,  

 Kredi kanalı,  

 Sermaye kanalı,  

 Banka sermaye kanalı,  

 Refah etkisi kanalı,  

 Belirsizlik kanalı ve  

 Döviz kuru oynaklığı kanalıdır.  

Ülkemizdeki işletmelerin karşılaştıkları belli başlı sorunlar şunlardır:
241

 

 Kolay büyüme (Türkiye koşullarında dünya standartlarına göre daha rahat 

büyüme sağlama),  

 Rekabete ayak uyduramama, 

 Daha çok faaliyet dışı alanlarda kâr sağlama, 

 Verimlilik kaygısı gütmeden üretme ve satma alışkanlığıdır. 

Ayakta kalabilmek için örgütün hem iç hem de dış çevre faktörlerini sürekli 

olarak uyumlaştırması gerekmektedir. Hiç beklenmedik dış çevre faktörleri yüzünden 

işletmeler zor anlar yaşamaktadırlar.
242

 Türkiye’de ortalama onar (10) yıllık aralarla 

ekonomik krizler yaşandığına göre; işletmeler yaşadıkları krizleri tümüyle genel 
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ekonomide yaşanan krizlere bağlamamaktadırlar. Buna rağmen genel ekonomide 

yaşanan olumsuzluklar kriz faktörleri arasında öne çıkmaktadır. Ayrıca genç işletmeler, 

yaşlı işletmelere göre genel ekonomideki olumsuzluklardan daha fazla 

etkilenmektedirler.
243

  

3.2. FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Finansal krizler genellikle işletme faaliyetleri üzerine olumsuz etki yapmakla 

beraber zaman zaman da olumlu etkiler yapmaktadırlar. Bu bölümde finansal krizin 

işletmeler üzerine etkileri, işletmelerin faaliyet yapısı, yönetim yapısı, örgüt yapısı ve 

finansal yapısı dikkate alınarak ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 

3.2.1. Finansal Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

Bir krizin bir işletmeye tehdit mi, yoksa bir fırsat mı sunduğu krizin sonucunda 

görülen olumlu veya olumsuz sonuçlara dayanılarak yapılacak değerlendirmelerle 

ortaya çıkmaktadır. Finansal krizlerin işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerine şu 

örnekleri verebiliriz:
244

 

 Yetkinin merkezileştirilmesi, 

 Karar verme mekanizmasının bozulması, 

 Üretim sistemlerinin aksaması, 

 Maliyetlerin artması, 

 Çalışanların işi bırakması veya yavaşlatmak zorunda kalması, 

 Yönetici ve çalışanların fiziksel veya ruhsal olarak yaralanması, 

 Borçların ödenememesi,  

 Acil yeni kaynaklara gereksinim duyulması ve hatta yeni kaynakların 

bulunamaması, 

                                                 
243

 Örnek, s.230-235. 
244
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 Yatırımların durdurulması ve buna bağlı olarak işletmenin kapanması veya el 

değiştirmesidir. 

Yukarıdaki bilgilere ek olarak değinilmesi gereken husus, küçük işletmelerin 

(büyük işletmelere oranla) finansal krizlerden olumsuz olarak daha fazla etkilenmekte 

olduğudur. Çünkü bu tür işletmelerin profesyonel olarak yönetilmedikleri, çoğu zaman 

tek ve dar bir alanda faaliyet gösterdikleri için riski dağıtamadıkları, finansal güçlerinin 

yetersiz olduğu ve kredi bulmakta zorlandıkları ifade edilmektedir.    

3.2.2. Finansal Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Olumlu Etkileri 

Krizler işletmeler üzerine her zaman olumsuz etki yaratmamaktadır. Çoğu 

zaman da işletmelere önemli fırsatlar sunmanın yanında işletmeler için faydalı 

olabildiği de görülmektedir. Finansal krizlerin işletmeler üzerindeki olumlu etkilerine şu 

örnekleri verebiliriz:
245

 

 Yeni pazarlara açılma, 

 Yeni ürünler üretmek zorunda kalma, 

 İşletme yöneticilerinin ortaya çıkan krizleri kullanarak veya onları neden 

göstererek kendi işletmelerinde küçük veya büyük yapısal ve kültürel değişimler 

yapmaları,  

 Önemli maliyet tasarruflarını kolay ve hızlı bir şekilde uygulamaya koyabilmeleri, 

 Yaşanan krizlerden yöneticilerin bilgi ve tecrübe kazanmalarıdır. 

3.2.3. Faaliyet Yapısı Üzerine Etkileri 

Finansal krizler işletmelerin faaliyet yapılarını en çok finansman, üretim, satış 

ve pazarlama yönünden etkilemektedir. 
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3.2.3.1. Finansman Faaliyetleri Üzerine Etkileri 

Kısa sürelerde arka arkaya finansal krizlerle karşılaşan ülkemiz, her defasında 

daha fazla borç yükünün altına girmektedir. Ülke ekonomilerinin temel yapı taşları olan 

işletmeler de her zaman bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Kamu çok 

yüksek reel faizler ödeyerek borçlanma ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Örneğin 

2001 finansal krizinde reel faizler kaldırılamaz boyutlara ulaşmıştır. İşte bu nedenle de 

kuruluşların karlılığı faiz yükü altında ezilmiş, özkaynakları erimiş ve borçlanma 

ihtiyaçları hızla artmıştır. İşletmeler yapmış oldukları birikimleri gittikçe artan oranda 

üretim dışı faaliyetlere yönlendirmiştir. Yetersiz öz sermayesi olan işletmeler de daha 

çok yabancı kaynak kullanarak faaliyetlerini sürdürmeye çalışmıştır.
246

   

Kaynak kullanımında etkinlik ölçüsü olan alacak, stok, işletme sermayesi, 

varlık (aktif) devir hızlarının genellikle yavaş olması, işletmelerin hem faaliyet yapısını 

hem de mali yapısını zayıflatmaktadır.
247

 Yetersiz işletme sermayesi, işletmelerin boş 

kapasite ile çalışmasına, üretimde aksamaya, siparişlerin zamanında teslim 

edilememesine ve maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır.
248

  

Devir hızlarının yavaşlığı bir yandan kaynak gereksinimini arttırırken, diğer 

yandan karlılık üzerinde de olumsuz etki oluşturmaktadır. İşletmeler kar artışını, 

verimlilikten ve kaynak kullanımındaki etkinlikten çok kar marjlarını yükseltmede (zam 

yapmakta) görmektedir. Sürekli zam, satış devir hızlarını yavaşlatıcı ve satış artışını 

sınırlayıcı bir etki yarattığı için de işletmelerin faaliyet yapılarında bozulmalar 

olmaktadır. Ayrıca daha düşük bir kar marjı ile devir hızları arttırılabildiği sürece, 

karlılığın yükselebileceği göz ardı edilmektedir. Örneğin stok devir hızının artış 

göstermesi maliyetlerin azaltılabilmesi anlamında olumlu bir gelişmedir. Böylece 

sürümden kazanılmaktadır.
249
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3.2.3.1.1. Bütçe ve Kontrol Faaliyetleri Üzerine Etkileri 

Günümüz işletme yazınında çok sık kullanılan kavramlardan birisi olan işletme 

bütçeleri; gerek uzun süreli, gerekse orta süreli planlarda hedef alınan amaçlara ulaşma 

aracı olarak değerlendirilmektedir. Bütçe, “Belirli bir gelirin sağlanması ile saptanan 

amaçların gerçekleştirilmesi için işletmenin çeşitli bölümlerinin en çok bir yıla kadar 

olan çalışmalarını kontrol etmek üzere düzenlenen bir plandır”. Diğer bir tanımda ise, 

“Bütçe, belirli bir zaman aralığında kaynakların nasıl elde edileceğini, ne şekilde ve 

nerede kullanılacağını gösteren bir plandır”.
250

  

Özellikle finansal kriz dönemlerinde işletmelerde bütçe ve kontrolünün 

olmayışı şu sorunların yaşanmasına neden olur:
 251

  

 Beklentiler belirtilemez ve buna bağlı olarak da işletme amaçlarına tam olarak 

ulaşamaz, 

 Yönetimde mantıklı kararlar alınamaz,  

 Ayrıca hem bölümler arasında hem de alt kademe çalışanlarının diğer üretim 

öğeleri ile uyumlaştırılması sağlanamaz, 

 Faaliyetlerin dönemsel analizi ve değerlemesi yapılamayacağından verimliliğin 

tespit edilmesi de güçleşir. 

3.2.3.1.2. Maliyetlerin Mali Başarısızlıktaki Rolü 

Maliyetler işletme faaliyetlerini ölçmede, planlamada, yönetsel karar almada, 

rakiplerle rekabet etmede önemli bir etkendir. Kriz dönemlerinde alacakları tahsil 

edememe, ham madde ve kredi bulmadaki zorluklar gibi maliyetleri arttırıcı birçok 

olumsuz durumla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu olumsuzluklardan etkilenmemek 

ise, maliyetlerin azaltılması, gereksiz maliyetlerin elenmesi, gerekli maliyetlerin ise 

dengelenmesi ile olur. Buradaki amaç, işletmenin ürettiği ürünlerin kalitesini ve piyasa 

değerini düşürmeden kaynakların en etkin şekilde kullanılarak gereksiz faaliyetlerin 
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yarattığı maliyetlerin ortadan kaldırılmasıdır. İşletmeler gereksiz maliyetleri elemek 

istiyorlarsa öncelikli olarak mal ve hizmet üretimi için yapılan maliyetleri üç kaleme 

ayırmalıdırlar:
252

 

 Yok edilmesi gereken maliyet kalemleri, 

 Kaçınılabilir maliyet kalemleri, 

 Fayda yaratması nedeniyle fazlalaştırılacak maliyet kalemleridir. 

3.2.3.2. Üretim Faaliyetleri Üzerine Etkileri 

İşletme için kriz genel olarak üretim ve ürettiğini satamama sorunudur. Bu 

nedenle işletmeler kriz dönemlerinde özellikle üretim konusunda değişik çıkış yolları 

denerler. Piyasadaki değişimleri görebilmek ve hızlı çözüm yolları bulabilmek daha 

açık bir ifade ile daha esnek olabilmek gerekir. Bunun yanı sıra kapasite kullanımı da 

dikkat edilmesi gereken diğer önemli husus olup, krizin üretim faaliyetleri üzerinde 

etkisinin bu iki yönden (üretim sistemleri ve kapasite) değerlendirilmesi daha doğru 

olacaktır. 

3.2.3.2.1. Esnek Üretim Açısından Krizin Etkileri 

Küreselleşme olgusu işletmelerin geleneksel fonksiyonlarından olan üretim ve 

pazarlamanın da global ölçekte ele alınması ve davranması gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Finansal krizler sık sık tekrarlandığı, teknolojinin sürekliliği değiştiği, zevk ve moda 

algılama biçimleri farklılık gösteren geniş tüketici kitlelerinin egemen olduğu 

günümüzde işletmelerin süratle değişen bu koşullara uyum gösterebilecek esnek bir 

yapıda olmaları gerekmektedir. İşletmelerin artık klasik üretim sistemleri yerine çağdaş 

esnek üretim sistemlerini uygulama yeteneğine sahip olmaları aranmaktadır. Özellikle 

kriz dönemlerinde esnek üretim sistemine geçişe yatkın olan işletmeler bölgelerinde bir 

güç olabilme yolunda büyük mesafeler kaydetmişlerdir. Kriz dönemi öncesinde sistemi 

esnek üretim sürecine uygun olarak kuran ve işleten işletmeler kriz dönemlerinden 

güçlenerek çıkmayı başarabilmişlerdir.
253
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Kriz dönemlerinde üretimde bulunan işletmelerin dikkat etmeleri gereken bazı 

önemli hususlar vardır. Daha açık bir ifade ile bu dönemlerde işletmelerin yaşadıkları 

krizlerden korunma ya da krizi fırsata dönüştürebilme çabaları süresince 

gerçekleştirdikleri yeniden yapılanma faaliyetleri önemlidir. Yeniden yapılanma 

faaliyetlerinden bazıları; “esneklik”, “esnek üretim sistemleri”, “esnek 

uzmanlaşma” olarak sayılabilir. İşletmelerin üretim sistemlerindeki değişme, 

endüstriyel ilişkiler, teknolojik yapıları, çalışan-üretim ilişkilerindeki gelişmeler, mikro 

ve makro düzeyde yeniden biçimlenmektedir. Özellikle üretim ve pazar kaynaklı 

krizlerin aşılması konusunda etkili çözümler üretebilmek için esnek uzmanlaşmaya 

dayalı üretim sistemleri kullanılmalıdır. Çünkü işletmeler, çevrelerindeki belirsizlikler 

ve değişikliklerden dolayı, sürekli beklenmedik tehlike veya fırsatlarla karşılaşmakta 

olup, varlıklarını sürdürebilmeleri bu tehlikelerden korunmaya ve fırsatları 

değerlendirebilmelerine bağlıdır. Sürekli değişen çevre şartları karşısında stratejik 

üretim faaliyetlerine önem vermeyen işletmelerin başarılı olma şansları azdır.
254

 

Esneklik, üretim sisteminin piyasadaki değişikliklerle hızlı ve etkili bir şekilde 

uyum sağlayabilmesi ile ilgili olup, operasyon ihtiyaçlarına ve değişen etmenlere uyum 

sağlamayı başaran işletme kapasitesinin ölçümü şeklinde tanımlanmaktadır. Esneklik 

yaygın olarak “Yalın Üretim”, “Esnek Üretim”, “Esnek Uzmanlık”, “Esnek 

İşletme”, “Toyotaizm”
255

, gibi kavramlar çerçevesinde kullanılmaktadır. Esneklik ile 

“kitlesel üretim ve kitlesel tüketim” yerine, “esnek talep ve esnek pazar koşullarına göre 

sıfır stokla çalışma, sıfır hatalı üretim, tam zamanında üretim (just in time) ve kalite 

yarışında öne geçmek” gibi hedefler ortaya çıkmaktadır.  
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Bu dönüşümü kısaca fordist üretimden
256

 esnek üretime geçiş olarak 

tanımlamak mümkündür. Gelişen ve değişen dünyada işletmeler teknolojideki 

değişimlere uyum sağlayarak verimliliklerini daha kolay arttırmaktadırlar. Günümüzde 

pazarın yapısı tüketiciler tarafından belirlenmektedir ve müşteri istek ve gereksinimleri 

sürekli olarak değişmektedir. İşte, bu nedenledir ki; klasik üretim sistemlerinin yerini, 

otomasyona dayalı, daha esnek sistemler almaya başlamıştır. Buna bağlı olarak; farklı 

ürünlerin üretilebilmesi rekabetin temelini oluşturmaktadır. Üretilebilen parça 

çeşitliliğinin fazla olması ve üretimin miktar olarak değiştirilmesi, üretimde esneklik 

kavramını gündeme getirmiştir. Günümüzde işletmeler, ürün çeşidinin fazlalığı, yüksek 

kalite, müşteri odaklı olma gibi nedenlerden dolayı, düşük, orta hacimli ve orta çeşitte 

üretim yapan esnek üretim sistemlerine yönelmişlerdir.
257

 

İşletme için kriz genel olarak bir üretim ve ürettiğini satamama sorunudur. 

Buna bağlı olarak da kriz dönemlerinde üretim maliyeti çok önemli hale gelir. Kaliteden 

ödün vermeden maliyetleri azaltmak çok zordur. Ayrıca ürettiğini satıp nakde çevirme 

ve işletmedeki nakit akışını sürekli hale getirme önemli bir konudur. İşletmeler kriz 

dönemlerinde mali başarısızlığa uğramak istemiyorlarsa şu hususlara dikkat 

etmelidirler:
258

 

 Yeterli bir yönetime sahip olmalı, 

 Yeterli nakit akışı sağlayabilmeli, 

 Maliyet, üretim ve satışlarına dikkat etmeli, 

 Mali kaynakları çok iyi seçmeli ve kullanabilmeli, 

 Değişikliklere ve yeniliklere anında uyum sağlayabilmeli ve gerektiğinde 

küçülmeli veya bir başka işletme ile birleşebilmeli, 
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 Muhasebe bilgi sistemine gereken önem verilmeli ve muhasebe sinyalleri göz ardı 

edilmemelidir. 

3.2.3.2.2. Kapasite Kullanım Oranı Açısından Krizin Etkileri 

Türkiye’de birçok sektörde faaliyet gösteren işletmeler açısından en büyük 

sorun, düşük kapasite kullanım oranlarıyla çalışılması ve talebin yetersiz olmasıdır. 

İşletmeler, bu sorundan kurtulmanın yolunu ihracatta bulmuşlardır. Finansal krizi aşma 

amacıyla iç talebin daralması bu gerekliliği daha ön plana çıkarmıştır. İhracatı arttırmak 

için kaliteli mala, zamanında teslimata ve uygun fiyat eksenine odaklanmak gerekir. 

Kaliteli üretim yapabilmenin en önemli yolu da, modern teknoloji yatırımlarından 

geçmektedir. Kapasite genellikle “bir üretim oranı veya belli bir zaman içindeki üretim 

miktarı olarak tanımlanmaktadır”.
259

 Tanımı genişletirsek kapasite, bir işletmenin 

elindeki üretim faktörlerini en iyi şekilde kullanarak belirli bir zaman içinde 

yapabileceği üretim miktarıdır. Başka bir ifade ile kapasite, “işletmelerin belirli bir mal 

ve hizmeti üretebilme yeteneğinin belirli bir ölçü ile ifadesidir”.
260

 Kapasite esnekliğine 

sahip olmak işletmeleri olası talep dalgalanmalarına karşı rekabet ortamında en iyi 

koruyacak etken olarak görülmektedir. Maliyetlerde çok fazla bir artışa yol açmadan 

üretim kapasitesini azaltıp arttırabilen bir işletmenin rakipleri karşısında sağlayacağı 

rekabet avantajı açıkça ortadadır.
261

 

3.2.3.3. Satış, Pazarlama Ve Dağıtım Faaliyetleri Üzerine Etkileri 

Ülke ekonomilerinin temel yapı taşları olan işletmeler ve işletmelerin önemli 

bir fonksiyonu olan satış, pazarlama ve dağıtım bölümlerinin çabaları da finansal 

krizlerin yaratmış olduğu durgunluk ortamından fazlasıyla etkilenmektedir.
262

 Bu 

ortamda pazarlama yöneticilerinin uygulayacağı stratejilere bağlı olarak,  işletmelerin iç 

ve/veya dış pazardaki konumları da etkilenmektedir. 
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3.2.3.3.1. Durgunluk Dönemi Ve Satış, Pazarlama Ve Dağıtım Faaliyetleri 

Hammadde, ürün ve hizmetlerin talebinde azalmanın gerçekleşmesi olarak 

tanımlanabilen durgunlukların teknik olarak başlangıcı, gelişimi ve sonu farklı 

araştırmacılar ve/veya kurumlar tarafından kullanılan operasyonel ölçümlere bağlı 

olarak, farklı boyutlarda ölçülmektedir.
263

 Kriz, tüm sektörlerdeki işletmelerin toplam 

müşteri sayısının azalmasına yol açmıştır. Ancak aylık yeni müşteri sayısının azalması, 

müşteri başına ortalama satın almaların azalması, tüketicilerin satın almalarının 

seyrekleşmesi ile işletmelerin faaliyet gösterdiği sektörler arasında anlamlı farklılıklar 

vardır. Bu farklılıklar sektörlerin konjonktürel olup olmamasıyla ilişkilidir. Örneğin en 

son ortaya çıkan küresel finansal kriz ilaç sektörü gibi konjonktürel olmayan sektörleri 

daha az etkilerken, otomotiv ve yan sanayi, inşaat-yapı ve turizm gibi konjonktürel 

sektörleri daha fazla etkilemiştir.
264

 

Ekonomik krizlerin farklı sektörleri farklı şekillerde etkilemesi sektörlerin 

özellikleri ele alındığında daha kolay anlaşılabilir. Sektörler, işletmelerin satışları 

üzerinde durgunluğun etkilerine göre üç şekilde sınıflandırılabilir:
265

 

 Konjonktürel sektörler: Krizin gelişimine paralel bir şekilde etkilenen sektörleri 

ifade etmektedir. Otomobil üreticileri, giyim ve diğer tekstil ürünleri üreticileri, 

kağıt ve mukavva üreticileri, bilgisayar üreticileri, inşaat sektörü gibi dayanıklı 

ürün üreticileri ile emlak, seyahat, medya ve elektronik gibi sektörler konjonktürel 

sektörlerin örneklerini oluşturmaktadır. Kriz dönemlerine bağlı olarak, bu 

sektörlerde yer alan işletmelerin ürünlerinin fiyatları artmamakla birlikte azalış 

göstermektedir. Bu duruma ek olarak bu sektörlerdeki işletmelerde harcamalar 

azalır, kazançlar düşer, üretim kapasitesinde fazlalıklar oluşur ve işten çıkarılan 

kişilerin sayısı artar. 

 Konjonktürel olmayan sektörler: Bunlar ekonominin durumu ile ilişkisizdir. 

Bunun en önemli nedeni, kriz dönemlerinde de tüketicilerin gıda ve sağlık bakımı 

gibi zorunlu ürünlere ve hizmetlere olan harcamalarını sürdürmek zorunda 
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olmalarıdır. Kriz esnasında iyi performans gösteren diğer konjonktürel olmayan 

sektörleri muhasebe, denetim hizmetleri ile sabun, sıvı ya da toz deterjan ve 

tuvalet malzemeleri gibi ürün ve hizmetleri sunan işletmelerin bulunduğu 

sektörler olarak sıralayabiliriz. 

 Konjonktür karşıtı sektörler: Kriz esnasında satışlarında artış yaşayan 

sektörlerdir. Az olmakla birlikte bu sektörler; sigorta, ev bakımı/düzenlemesi ile 

alkollü içecek işletmelerinin bulunduğu sektörleri içermektedir. 

3.2.3.3.2. Pazarlama Stratejileri  

İşletmeler için, özellikle kriz dönemlerinde, pazarlama faaliyetleri çok önemli 

duruma gelmektedir. Çünkü bu dönemlerde pazarlama yöneticilerinin uygulayacağı 

stratejiler (tüketici talebini uyaracak stratejiler) işletmelerin iç ve/veya dış pazardaki 

konumlarını etkileyecektir. Bu stratejiler, ürün hatalarının daraltılmasını, daha ucuz 

ürünlerin veya miktar indirimlerinin sunulmasını, promosyonların arttırılmasını ve 

ürünlerin doğrudan (aracı kullanmadan) tüketicilere sunumunu kapsayabileceği için 

işletme açısından çok önemli olmaktadır. İşletme faaliyetleri üzerinde çeşitli 

değişimlere neden olan şey durgunluklardır. Bu değişimler iş döngüsü kavramı ile ifade 

edilebilir. İş döngüsü, ekonomik faaliyetlerin artması veya azalması olup, durgunluklar 

iş döngüsünün azalması esnasında meydana gelmektedir.
266

 Yine bu dönemlerde benzer 

bir şekilde tüketici harcamalarında ve işletme yatırımlarında bir düşüş yaşanmaktadır.
267

 

Genel olarak tüketiciler satın alımlarında daha temkinli davranarak ürünlerin fiyatlarına 

karşı daha duyarlı olurlar. Bu süreçte kişisel gelir durumları konusunda kaygı arttığı için 

tüketiciler ya satın almalarını geciktirirler ya da satın almaktan vazgeçerler.
268

 Bu 

duruma benzer olarak işletmeler de nakitlerini korumak amacıyla kesintiye giderler ve 

yatırım harcamalarını ya ertelerler ya da geciktirirler.  

Durgunluk zamanlarında endüstriyel ve son tüketiciler daha önce ürün ve 

hizmet aldıkları işletmelere karşı da daha az sadakat göstererek sözleşme şartlarını 

yeniden yapılandırmayı, satın alma kalıplarını değiştirmeyi talep ederler. Yine bu 
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dönemde işletmelerin kar oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşanırken diğer taraftan 

da maliyet açısından verimlilikleri azalır. Fiyatla ilişkili olarak işletmeler, müşteriler ve 

tedarikçiler karşısında uygun bir pozisyon alarak kendi nakit akışını arttırmayı isterler. 

Durgunluk sürecinde işletmeler, ürün ve hizmetlerinin fiyatlarını indirirler.
269

 

Kriz dönemlerinde yaşanan durgunluklar hem tüketicilerin satın alma 

davranışlarını değiştirmektedir hem de işletmelerin yaşamlarını devam ettirmesini de 

tehdit etmektedir. İşte bu nedenlerle, işletmeler de kriz zamanlarında yeniden 

yapılanmaya eğilimli olurlar. Kriz sonrası oluşan işletme çevresi, düşük performans 

gösteren işletmeler için işleri daha zor hale getirmektedir. Daha açık bir ifade ile zayıf 

bir ekonomi tüketicilerin ürün talebinde azalmaya neden olacağından bu, işletmelerin 

kredi alımlarını da zorlaştıracak veya kredi almayı daha maliyetli bir hale getirecektir. 

Bunların sonucu olarak da daha fazla işletme başarısız olacaktır ve hatta 

kapanacaktır.
270

 

Kriz nedeniyle ortaya çıkan durgunluktan kurtulmanın en önemli yardımcısı 

“bilgi”dir ve işletmeler bu süreçte fırsatları yakalayabilmek ya da tehditleri ortadan 

kaldırabilmek için hızlı ve doğru bilgiye ihtiyaç duyarlar. Eğer bir işletme “pazar 

yönelimli” ise çevresindeki değişiklikleri daha çabuk fark ederek bu değişikliklere daha 

hızlı cevap verir. Belirsizlikle basan “sis” ortamında işletmeler, stratejik esneklik 

(tüketicilerin ve iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak) uygulayarak faaliyetlerine 

devam edip, bu süreçten daha az zararla ve daha hızlı kurtulabilirler.
271

 

Sonuç olarak işletmelerin çoğu durgunluk döneminde pazarlama faaliyetlerini 

azaltırken, proaktif işletmeler daha fazla pazar payı kazanmak, mevcut müşterileri elde 

tutmak ve yeni müşteriler kazanmak için pazarlama faaliyetlerini arttırmaktadır. Bu tür 

işletmeler, kriz zamanında da güçlü oldukları konusunda tüketicilere güven veren 

iletişimlerde bulunarak, tüketicilerin rakip işletmeleri veya markaları değiştirmeleri 

konusunda teşvik etmektedirler. Ayrıca durgunluk zamanlarında azalan talep nedeniyle 
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bazı girdilerin maliyetleri de (reklam, insan kaynakları, hammadde) azaldığından, bu 

işletmeler buralardan elde edecekleri tasarrufları pazarlama etkinliğini arttırmak için 

kullanmakta ve sonuçta işletme performanslarını arttırmaktadırlar.
272

 

3.2.4. Yönetim Yapısı Üzerine Etkileri 

Kriz dönemlerinde işletmeler mali başarısızlığa uğramak istemiyorlarsa krizi 

yönetmede yeterli bir yönetime sahip olmak zorundadırlar. Bu yeterli yönetim de krizi 

önceden tahmin edip krizden kaynaklanan mali başarısızlığa engel olmak için erken 

uyarı sistemleri geliştirmelidir.
273

 Krizin uyarıcı sinyallerini önemsemeden, senaryolar 

geliştirmeden faaliyetine devam eden yönetim, belki de işletmenin hayatına son verecek 

aşamaları hazırlayacaktır. Kriz öncesi oluşturulan verilerle gerçekleştirilen senaryolar 

ve yapılan değerlendirmeler, yöneticilerde oluşacak paniği, stresi ve baskıyı azaltacağı 

gibi, doğru karar verme sürecini de kısaltarak isabetliliğini de arttıracaktır.
274

 

3.2.4.1. Kriz Yönetimi Süreci 

Günümüzde çok az işletme farkında olsa da şüphe götürmez bir biçimde kriz 

yönetimi yaşamımızın en göze çarpan, kalıcı olma yolunda ilerleyen yönetim 

biçimlerinden/tekniklerinden biri haline gelmektedir. Pek çok işletmede önünü 

görmekte zorlanan, stratejiden yoksun yönetimler bulunmakla beraber; bu yönetimlerin 

bir de kriz yönetimine ayıracak ne zamanları ne de kaynakları vardır. Oysa kriz 

yönetimi sadece işletmelerin başına dert olan sorunların çözümünü sağlamaz. Kriz 

yönetimi uygulayan işletmeler olabildiğince hızlı, kolay karar verme yeteneğini 

kazanmanın yanında; yeni küresel ekonomide başarı sağlamanın yollarını öğrenirler. 

Onlar 21. yüzyılın gereği olan benzersiz ve çok önemli yönetim becerileri ve yeni 

yönetim tipleri edinirler. Kriz yönetiminin bir parçasını oluşturan sinyallerin izlenmesi 

geleceğe yönelik yol gösterici işleve sahiptir. İşletmelerde değişmeyen eylem ve 

örgütsel paradigmaların varlığı stratejik kaymalara neden olur. Değişen çevre 
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koşullarıyla, var olan değişmezlik arasında stratejik boşluklar yaratır ve krizlere 

önderlik ederler.
275

 

3.2.4.2. Erken Uyarı Sistemi 

Günümüzde, ekonomik hayatta yaşanan hızlı değişmeler işletmeleri içerden ve 

dışarıdan gelebilecek krizlere karşı, yöneticileri sürekli değişik yöntemler geliştirmeye 

ve kullanmaya zorlamıştır. Bu yöntemlerin başında gelen ve krize karşı işletmeleri 

başarılı kılan yöntem, krizi önceden sezme ve gerekli tedbirleri geliştirme çabalarını 

içine alan erken uyarı sistemidir. Bu sistem işletmenin, kriz ortamını yaşamadan 

muhtemel sorunları algılayarak kriz yönetim eylemleri çerçevesinde gerekli tedbirleri 

almaya yönelik yönetimi yönlendiren hareketlerin tümünü içerir. Bu hususta krizin 

etkileri Şekil 5’te gösterilmiştir.
 276

 

Kriz yönetimi süreci, yöneticilerin olası tehlike durumunda, kendi amaçlarını 

kabul edilebilir maliyetlerle karşılama çalışmalarını içerir.
277

 Bu süreç diğer işletme 

süreçleriyle eş zamanlı ve kesintisiz sürdürülmesi gereken eylemler döngüsüdür. 

Yöneticilerin verecekleri kararlar, paydaşları üzebilir. Kaynaklarını boşa harcayan 

yöneticiler, yeni batık maliyetlerle karşılaşabilirler. Araştırmacılar çalışma alanlarına 

uygun biçimde farklı kriz yönetimi tanımı yapmaktadırlar. Özellikleri bakımından kriz 

yönetimi (KY);
278

 

 İşletmelerin bilgiye ulaşma ve işleme süreçlerinde değişimler meydana getirme 

olasılığına sahip, zamanı ve tipi belli olmayan, 

 İşletmenin varlığını tehlikeye sokabilecek, ancak içinde çeşitli fırsatları da 

barındırabilen, 

 Çabuk karar almayı acil eyleme geçmeyi zorunlu kılan, 

 Paydaşlarla olan ilişkileri ve örgüt psikolojisini derinden yaralayabilecek olay 

ve/veya olguların etkin biçimde planlanarak izlenmesi,  

 Kriz yönetim ekibinin örgütlenmesi,  
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 Gereken önlemlerin alınarak oluşabilecek kayıpların azaltılması,  

 Sürekli eğitim, iletişim ve eşgüdümün sağlanarak olası senaryoların sınanması 

sürecidir. 

Şekil 5: Krize Karşı İşletme Yönetimince Geliştirilebilecek Çevre Adaptasyon 

Modeli ve Kriz Yönetimi Süreci Aktiviteleri 

 Kriz Yönetim Bilgisi 

 Kriz Modelleri Kriz Senaryosu 

         

   Eğitim Materyal 

  Kriz Tecrübesi  

  Çevre ve Örgütsel Kaynak Bilgileri 

        Eğitimli Kriz Ekipleri 

         Erken Uyarı Sinyalleri 

 

    Emirler 

    Kaynaklar 

    Statüsü 

 

 

 

 

 

 

 
  Kriz Planlama İsteği, 

  Birleşik Kriz Tecrübesi    Kriz Kaydı 

 

Kaynak: İsmet Titiz, “Kriz Dönemi Yönetsel Kararların Kriz Sonrası İşletme Stratejileri Üzerine 

Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F., C.8, S.2, 2003s.113. 
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3.2.4.3. Stratejik Analiz 

İşletme yöneticilerinin stratejik düşünmesi ve hareket etmesinin en önemli 

nedeni,  geleceğin doğasında olan belirsizlikler ve bu nedenle çıkabilecek olan 

krizlerdir. İşte bu belirsizliklerle mücadele etmek yöneticiler açısından en zor ve en 

riskli uğraştır. Belirsizliklerle mücadele edebilmenin en etkin yöntemlerinden birisi 

stratejik düşünebilmek ve mevcut durumu doğru analiz edebilmektir. Stratejik 

analizlerin gerekliliğini gösteren ikinci önemli neden ise; işletmelerin çok şiddetli bir 

rekabet ortamında faaliyet göstermek zorunda olmalarıdır. Bir işletme küçük ya da 

büyük olsun mutlaka stratejik analizler yapma ihtiyacı duyar. Stratejik analizler 

çevredeki değişmeleri izlemeyi (özellikle kriz öncesi ve sonrası süreçte) ve işletmelerin 

yapısal unsurlarını bu değişmelere göre geliştirmeyi ve değiştirmeyi öngördüğünden 

yöneticiler açısından doğru bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir.
279

 

Yukarıdaki bilgiler de dikkate alındığında işletme yöneticilerinin analizde 

kullanabileceği bilgiler şunlardır:
280

 

 Kaynak harcama ve tüketimlerinin maliyetleri, 

 Sermaye kullanımı, ek sermaye (yabancı sermaye) kullanım ve maliyeti, 

 Çevresel koşullar, 

 Satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri ve rekabet koşulları, 

 Sektörü etkileyen ekonomik koşullar, 

 Sermaye kaynakları ve maliyeti 

Kriz dönemlerinde işletme yöneticilerinin dikkat etmeleri gereken kritik 

faktörler vardır ki; bunlardan en önemlileri yönetim, kaynak (finansman), yatırım, 

üretim, maliyet ve rekabet faktörleridir. İşletmelerin kaynakları yetersiz ise veya 

kaynaklar yeterli ancak etkili şekilde kullanılamıyorsa bu durumdan işletme yönetimi 

sorumludur. Kaynakların etkin kullanılamaması birçok soruna neden olabilir. Üretim 

maliyetlerinin yükselmesi ve işletmelerin rekabet anlayışını kaybetmesi bu sorunlara 

                                                 
279

 İsmet Titiz ve H. İlker Çarıkçı, “Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri Ve Küçük İşletme 

Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce Ve Analizleri”, C.Ü. İktisadi ve İdari 

Bilimler Dergisi, C.2, S.1, 2001, s.210-211. 
280

 Titiz ve Çarıkçı, s.212. 
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örnektir.
281

 Peki, o zaman işletme yönetimi nasıl bir stratejik analiz yapmalıdır? Bu 

noktada işletme yönetimi öncelikli olarak işletmenin misyonunu ve amaçlarını yeniden 

gözden geçirmeli, çevrenin ve işletmenin detaylı analizini yapmalı, işletmenin güçlü ve 

zayıf yönlerini tespit etmelidir. Bunu yapmak için de hem çevre analizi hem de içsel 

analiz uygulamalıdır.
282

 

3.2.4.4. Çevre Analizi 

Çevre analizi, işletmenin uzak ve yakın çevresinde gerçekleşen ve işletmeleri 

yoğun bir şekilde etkileyen olayları içerir. Bu nedenle işletmeler de pazarı veya sektörü 

veya genel olarak ekonomik yapıyı etkileyen ve etkilemesi muhtemel olan ekonomik, 

teknolojik, politik, sosyal ve hukuki olayları yakından izlemek ve analiz etmek 

zorundadırlar. Eğer işletmeler sağlıklı ve düzenli bir çevre analizi yaparlarsa, kendi 

çevrelerinde meydana gelen değişimlere daha kolay uyum sağlayabilirler ve buna bağlı 

olarak da etkinliklerini arttırabilirler. İşletmenin iç faktörlerinin analizi olarak da ifade 

edilen iç analizi aşamasında işletmenin yönetim yapısı gözden geçirilmekte, örgütsel 

yapısının güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilmekte ve son olarak işletmenin mali yapısı 

analiz edilmektedir. Yönetim bölümü işletmenin hem en güçlü hem de en zayıf yönü 

olabilmektedir. Daha açık bir ifade ile; yönetim bölümü veya yöneticiler yalnızca güçlü 

yönleriyle işletmeyi başarıya götürebildiği gibi; zayıf yönleriyle de (kişisel zayıflıkta 

dâhil) işletmenin başarısız olmasına neden olabilmektedir. İşletme yöneticisi iyi bir 

gözlemci ve yetenekli bir girişimci değilse vereceği kararların yerinde olmaması 

ihtimali yüksek olmaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde tüm amaç ve öncelikler 

yöneticiler tarafından belirlenmelidir. Dolayısıyla, yöneticinin tecrübeleri, teknik ve 

idari bilgisi gibi özellikleri işletmenin bu tür sorunları aşabilmesi açısından çok 

önemlidir.
283

  

3.2.5. Örgüt Yapısı Üzerine Etkileri 

Kriz, örgütün değer, amaç ve kaynaklarını tehdit ederek, tüm örgütü varlığını 

sürdürememe tehlikesi ile baş başa bırakan, belirsizlik ve zaman baskısı nedeniyle örgüt 

üyeleri arasında gerilim yaratan, gerekli önlemlerin zamanında alınmasıyla ortadan 

                                                 
281

 Karacan ve Savcı, s.41. 
282

 Titiz ve Çarıkçı, s.211. 
283

 Titiz ve Çarıkçı, s.212-214. 
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kaldırılabilecek veya etkileri en aza indirilebilecek sınırlı zamanı kapsayan plansız bir 

değişim sürecidir.
284

 Krizden daha az zararla çıkmak isteyen işletmeler örgütsel 

yapılarının getirdiği olumsuzlukların ve avantajların farkında olmaları gerekmektedir. 

Bu nedenle yapılması gereken içsel analizlerde ikinci aşamayı örgütsel yapının gözden 

geçirilmesi oluşturmaktadır. İşte bu aşamada stratejik üstünlük sağlayabilen veya 

stratejik zayıflığa neden olabilen örgütsel özellikler yeniden belirlenmelidir.
285

  

Tüm karar birimleri, işbirliğiyle başa çıkılabilecek büyük sorunlara, birlikte 

çözüm aramalıdırlar. Ancak işbirliğinin hem örgüt hem de toplum düzeyinde, pek kolay 

olmadığı ortadadır. Kurumlar birbirlerini suçlamak yerine kendilerine dönerek, ne 

derecede krizleri yönetmeye hazırlıklı olduklarının analizini yapmalıdırlar. Bunu 

yapabilmek için de öncelikle kriz yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. 

İşletmenin kendi varlığı, sektörün dinamik dengesi ve sonuçta ülkenin krizlere olan 

dayanıklılığı için, krizleri başarıyla yönetme bilgi ve becerisi geliştirilmelidir. 

Yaşayarak öğrenme, öğrenmenin bir yoludur, ancak bu yolla kriz deneyiminin artması, 

çoğu zaman büyük maliyetler ve kayıplar doğuracaktır. Ortaya çıkan ya da çıkma 

olasılığına sahip krizlerle baş edebilmek için ilgililerin önemli bileşenleri analiz 

etmeleri gerekir. Örgütler krizleri sistematik biçimde analiz etmeleri için dört temel 

soruyu yanıtlamalıdırlar:
286

  

 Kriz nedir ya da ne tür bir kriz söz konusudur? 

 Ne zaman başladı? 

 Niçin oldu? 

 Kim etkilendi? 

3.2.5.1. Kriz ve Örgütsel Kültür 

Krizler; doğal afetler dışında, teknoloji, insan davranışları ve örgütsel kültürün 

etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kriz dönemlerinde öncelikle bu 

sistemlerin üçünün karşılıklı olarak yönetilmesi gerekmektedir. Örgütsel gelişme, 

                                                 
284

 Mahmut Özdevecioğlu, “Krizin İşletmelerin Yönetsel ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

ve Kayseri Sanayi İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, S.19, 

Temmuz-Aralık 2002, s.94. 
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örgütleri ortaya çıkaran unsurların (fiziki, mali, beşeri) karşılıklı etkileşiminin, 

uyumunun ve etkinliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı gibi, örgütsel kriz de bu 

unsurların tümünün karşılıklı ve bağımlı etkileşiminin sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle krizin analiz edilmesinde örgütü oluşturan tüm unsurların aynı anda ve bir 

arada göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Krizin hemen hemen her türü insan, 

teknoloji ve örgütün diğer unsurları arasındaki etkileşimin eş zamanlı olarak 

bozulmasına sebep olur. Her şeyden önce kriz, beklenmeyen ve örgüt tarafından kolay 

sezilemeyen bir durumdur. Krizle ilgili bazı belirtiler olabileceği gibi, burada önemli 

olan örgütün bu belirtileri sezmiş olması ve çevresel değişimlere karşı büyük bir 

duyarlılık göstererek, örgütü krize sokmayacak tedbirler almasıdır.
287

  

3.2.5.2. Kriz ve Örgütsel Değişim 

Büyük ya da küçük bütün işletmelerde krizler bazı değişikliklerin yapılmasını 

gerektirmektedir. Değişimin olduğu durumlarda ise; değişime tepki de kaçınılmaz 

olarak ortaya çıkmaktadır. Örgütlerde değişime karşı tepkinin temel nedeni kişilerin 

değişimi güvenlik ve statüsüne dönük bir tehdit olarak algılamasından 

kaynaklanmaktadır. Değişim girişimleri, örgütün yeni şartlara uyum kabiliyetini 

sınırlamayı amaçlayan bazı etkili güç merkezleriyle karşılaşabilmektedir. Ayrıca, 

değişim krizin çalışanlar üzerindeki zaman baskısını da arttırıcı etki yapmaktadır. Bu 

çerçevede değişimin gerekliliği ve önemi bütün çalışanlara açık ve net bir şekilde 

iletilmelidir. Değişim söz konusu olduğunda analizler doğru biçimde yapılmalıdır ki 

işletme yeni bir krize sürüklenmesin.
288
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 Barış Safran, “Biyoteknoloji Alanında Sektörel Kriz Kaynakları”, Muğla Üniversitesi Sosyal 
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3.2.5.3. Krizleri Ortaya Çıkaran Faktörlerin Örgüt Yapısına Etkileri 

Krizleri ortaya çıkaran faktörler farklı ve çok çeşitli olduğundan, bu faktörlerin 

krizlerdeki ağırlığı da farklı boyutlarda olup bu faktörleri işletme dışı faktörler, işletme 

içi faktörler ve diğer faktörler olmak üzere üç temel grupta toplamak mümkündür:
289

 

3.2.5.3.1. İşletme Dışı Faktörler 

Arz talep dengesizliği, teknolojik gelişmeler, toplumun değer, beklenti ve 

yaşam tarzlarındaki değişmeler, hukuksal ve siyasi sınırlamalar, uluslararası rekabet, 

savaş, deprem veya sel gibi doğal afetlerin sonucunda ekonomik dalgalanmalar ve bir 

düzensizlik ortamı ortaya çıkar. İşte bu ekonomik dalgalanmalar ve düzensizlik, 

istikrarsızlık, arz-talep dengesini bozarak örgütün kullanacağı girdilerin ve satacağı 

ürünlerin fiyat ve miktarını, yatırım kararlarını, kar marjlarını etkiler ve gerekli özen 

gösterilmezse krize yol açabilir. Genel ekonomik faktörlerdeki olumsuz değişmelerin 

işletmeler üzerindeki yıkıcı etkilerinin yanı sıra, yeni sektörlerde faaliyet gösteren 

işletmeler, sektör toplanırken genellikle değişen zorluk derecelerinden sınırlamalar ve 

sorunlarla karşılaşırlar. Kur, faiz oranı, kredi ve likidite riskleri, ek mali kaynaklara 

ihtiyaç duyulan kriz dönemlerinde işletmelerin en çok karşılaştıkları olumsuzluklar 

olarak sayılmaktadır.
290

 Ayrıca ülke ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuz durumlar 

işletmeler açısından da önemli bir kriz nedeni olabilmektedir. Döviz darboğazları, dış 

borç ödeme sıkıntıları, yeterli yabancı sermayenin ithal edilememesi, uluslararası finans 

çevrelerinde ülke kredi notlarının düşmesi, işsizlik problemleri vb. süreçler hem kriz 

sonucu ve hem de kriz nedenleri arasında sayılabilmektedir.
291

 

Günümüzde teknolojik değişikliklere uyum sağlamak; varlığını sürdürmek ve 

gelişmek zorunda olan işletmeler için ön koşuldur. İşletmenin kullandığı teknik ve 

yöntemlerde hızlı bir değişme söz konusuysa, bunun işletmenin temel amaçlarını 

etkileyeceği açıktır. Krizin ortaya çıkmasında teknolojik değişikliklerin hızı, değişikliğe 

uyum süreci ve teknolojiye bağımlılığın oranı önemli ölçüde etkili olacaktır. Özellikle 

gelişen bir teknoloji, işletmenin arz ettiği mal ve hizmetin yerine ikame edilebilecek 
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yeni mamuller ve faaliyet alanları ortaya çıkarmışsa örgüt için kriz kaçınılmaz 

olabilir.
292

 Emek yoğun teknolojiden makine yoğun teknolojiye geçiş pahalıdır ve bir 

işletmede teknoloji üretilemiyorsa satın alınmak zorunda kalınır. İşletmeleri dışa 

bağımlı hale getiren bu durum, teknolojinin çok kısa sürede demode olması nedeniyle 

işletmelerde sıkıntı yaşanmasına neden olur. Belirtilen bu tehlikeler nedeniyle, mali 

gücü yetersiz olan işletmeler gerek işletme içindeki AR-GE faaliyetlerine gerekse 

teknoloji satın almaya yeteri kadar önem veremezler. Bunlara bağlı olarak da işletmeler 

rakipleriyle mücadele edemeyecek duruma gelirler ve bir süre sonra piyasadan çekilerek 

iflas ederler.
293

  

Belirli bir coğrafik alanda yaşayanların tutumları, değerleri, normları, inançları, 

davranışları ile görgü ve geleneklerinden oluşan sosyokültürel çevre, örgütün 

hedeflerinin başarılmasında etkili olmaktadır. Toplumdaki insan ilişkilerinin değer 

yargılarının değişmesi, toplumsal ve kültürel sorunlar işletmeleri krize götüren nedenler 

arasında yer alır.
294

 Hükümetlerin devlet müdahalesi ile ekonomik sistemi 

düzenlemesinden işletme faaliyetleri hem doğrudan hem de dolaylı yönden etkilenir.
295

 

Faaliyette bulunulan ülkedeki hukuksal ve politik düzenlemeler ve politik risk 

durumları işletmeler için önemli bir kriz kaynağıdır. Bunlara ek olarak dış pazarlarda 

oluşan fiyat dalgalanmaları, savaşlar, arz-talep dengelerindeki değişiklikler işletmeyi 

krize götürebilir.
296

 

3.2.5.3.2. İşletme İçi Faktörler 

İşletme içi faktörler ise koordinasyon, kontrol ve iletişimin yetersiz olması, 

işletmenin içinde bulunduğu hayat safhası, örgüt yapısının katılığı ve yönetimin 

merkezileşme derecesi, işletmenin büyüklüğü ve yönetimin yetersizliği olarak 

sıralanabilir.  
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3.2.5.3.3. Diğer Faktörler 

Hızlı çevresel değişmeler, örgütün bilgi kaynaklarının yetersizliği, bilgilerin 

güncel olmaması, gereksiz bilgi, yetersiz haberleşme ve koordinasyonsuzluk, plansızlık, 

farklı değer sistemlerinin varlığı ve buna bağlı olarak gelişen örgütsel çatışma gibi 

olumsuzluklar, örgütlerde krize kaynaklık eden unsurlar arasında yer almaktadır. 

3.2.5.4. Finansal Kriz Dönemlerinde İşletmelerdeki Uyum Mekanizmaları 

Yukarıda açıklanan işletme içi ve işletme dışı faktörlerin ve de diğer faktörlerin 

yetersizlikleri nedeniyle yönetsel ve örgütsel yapı üzerinde bir tehdit oluşturan krizin 

etkilerini azaltmak amacıyla işletmelerde uyum mekanizması kullanılır. İşletmelerde 

görülen en önemli uyum mekanizmaları, erken uyarı sistemleri, sürekli iç ve dış çevre 

analizi, dinamik planlama, esnek organizasyon yapısı, örgüt geliştirme ve tutum 

araştırmalarıdır. Erken uyarı sistemi (önceden de açıklandığı gibi), işletmede krizin 

önceden sezilmesini sağlayıcı sistemlerdir. Sürekli iç ve dış çevre analizi, işletmenin 

krize karşı hazırlıklı olmasını ve rakipler hakkında bilgi toplamasını sağlar. Yapılan iç 

ve dış çevre analizleri işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine de yardım 

eder. Dinamik planlama, işletmedeki planların değişen iç ve dış çevre faktörlerine 

bağıntılı olarak değiştirilmesidir. Esnek organizasyon yapısı da; yine değişen çevre 

koşullarına uygun olarak işletmenin organizasyon yapısında değişiklikler 

yapılabilmesini ifade etmekte olup, örgüt geliştirme, örgüt yapısının iyileştirilmesi, 

insan gücü geliştirme çabaları, teknik süreçlerin iyileştirilmesi ve yöneticilerin yetenek 

ve becerilerinin geliştirilmesi konularını kapsar. Son olarak tutum araştırmaları ise, tüm 

örgüt sistemi hakkında, sistematik olarak bilgi toplama ve analiz için tekrar örgüte 

yansıtma sürecidir.
297

  

3.2.5.5. Finansal Krizlerin İşletmelerde Yönetsel ve Örgütsel Yapı 

Üzerindeki Etkileri  

Krizlerin işletmelerde yönetsel ve örgütsel yapı üzerindeki etkisi, işletme içi ve 

işletme dışı bazı faktörlere göre değişmekte olup, etkileri şu sonuçları doğurmaktadır:
298
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 Kriz dönemlerinde örgüt içi iletişimin niteliği ve iletişim süreci bozulur. Bunun 

nedeni örgüt dışından gelen bilgilerin yetersizliği ve buna bağlı olarak örgüt içi 

iletişimde yaşanan kopukluklar veya eksikliklerdir. Kriz dönemlerinde örgüt dışı 

bilgi girişi yetersiz olduğunda ya da hiç olmadığında, örgüt karar vericileri ile 

personel ve bilgi işlem süreci arasında sorunlar çıkabilir. Bu sorunun diğer bir 

ifadeyle bu kaos ortamının düzeltebilmesi için iletişim konusunda merkezi bir 

yapı oluşturulmalıdır. 

 Kriz dönemlerinde örgüt açısından hızlı ve doğru karar verme gerekliliği arttıkça 

örgüt içerisinde yetkilerin merkezileşmesi ihtiyacı ortaya çıkar. Bu durum 

kararların merkezde toplanmasını, karar verme sürecini hızlandırabilir ancak, eğer 

işletmenin çeşitli şubeleri varsa karar vermede gecikmeler olabilir. Yetkilerin 

merkezde toplanmasının en önemli nedeni, krizin işletmelerde normal karar alma 

süreçlerini bozmasıdır. İşletmenin tepe yöneticileri, merkezden alacakları 

kararlarla tüm gelişmelerden haberdar olmak isterler. 

 Kararların hızlı ve tek merkezden alınıyor olması kararların kalitesini bozar. Bir 

diğer ifade ile işletme için gerekli bilgilerde eksiklik ya da yanlışlık olabilir. 

Çünkü kriz öncesinde, yönetici, farklı birimlerde görevli yöneticilerine veya 

uzmanlara danışarak karar verirken kriz dönemi özelliği gereği en yakınındaki 

birkaç yöneticisine veya patronuna sorarak karar verir. 

 Kriz döneminde yaşanan belirsizlik ortamı bir “sis” gibi işletmelerin üzerine 

çöktüğü için işletmeler anlık olarak veya geçici bir süre faaliyetsiz kalabilir. Bu 

hareketsizlik eğilimi, işletmenin yeni girişimlerde bulunmasını engellemekle 

kalmaz, bunun yanı sıra o anki sabit durumu en azından sabit bir halde sürdürme 

gayretini ortaya çıkarır. Bu durumun işletmeyi olumsuz etkileyeceği kesindir. 

İşletme ile çevresi arasındaki uyumsuzluk krizin etkisini şiddetlendirecektir ve 

işletmede değişimin yeni sorunlara yol açacağı endişesi hâkim olacaktır. 

 Yetkinin merkezde toplanmış olmasının da etkisiyle kriz dönemlerinde 

koordinasyon gereksinimi büyür. Çünkü işletmedeki bilgi eksikliği birimler ve 

bireyler arasında koordinasyon yetersizliğini ortaya çıkarır. Koordinasyon 
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yetersizlikleri, birimler arasındaki ilişkilerin kopmasından da kaynaklanabilir. 

Birimlerin yetkilerinin merkezde toplanması, birimler arasındaki ilişkileri de 

asgari seviyeye indirecektir. 

 Kriz döneminde örgütsel ve yönetsel olarak yapılan değişikliklerin başında 

personel sayısının azaltılması vardır. Personel sayısının azaltılmasının en önemli 

nedeni daralan talep karşısında, üretimin de azaltılmasıdır. Girdi maliyetlerinin 

artması buna karşılık satışların azalması işletmelerde tasarruf tedbirlerinin 

uygulanmasına neden olur. Yöneticilere göre, tasarruf edilecek en önemli kaynak 

da insandır. Personel sayısının azaltılması işletmelerde yöneticilere yeni ek 

görevler verilmesini gerektireceği gibi hem yetki ve sorumluluklarda bir artış 

meydana getirir hem de personel üzerindeki psikolojik baskıyı arttırır.  

 İşletmeler; krizi ortadan kaldırmak amacıyla çalışanların bir kısmını gönülsüz 

olarak işten çıkartırlar. Ancak bu yöntem örgüt içi dengeler açısından son derece 

olumsuz etkiler yaratır. Örgüt üyeleri arasında işine son verilmesi korkusuna 

panik de katılınca işletme bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya kalır. Krizin 

işletmeyi ciddi derecede etkiliyor özellikte olması işletme çalışanları arasında da 

ciddi endişeler doğurabilmektedir. 

 Kriz dönemlerinde hem bireysel düzeyde hem de örgütsel düzeyde zihinsel 

performans azalır, karmaşık problemlerin üstesinden gelme becerisi zayıflar ve 

buna bağlı olarak da karar süreci bozulur. Belirsizlikler ve yetkinin merkezde 

toplanması gibi nedenlerle bozulan karar süreci, daha önce bazı konularda karar 

almamış olan tecrübesiz yöneticileri, bu durumlar karşısında karar almaya zorlar 

ve bunun sonucu işletmede bazı yeni sorunlar oluşabilir.  

 Kriz dönemlerinde ortaya çıkan ağır şartlar, zaman baskısı ve panik, bireylerin 

moralini bozabilir. Nitekim kriz dönemlerinde genellikle moral düşüşünün 

yaşandığı ve bu durumun örgüt iklimini olumsuz etkilediği görülmektedir. Düşen 

moral ortamı işletmelerde çalışanlar arasında çakışmaların yaygınlaşmasına ve 

hatta birbirlerine karşı güvensizliğin doğmasına neden olur. 
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 Kriz süreci olumsuzluklarından bir diğeri de psikolojik çöküntüdür. Kriz ortadan 

kalksa bile sonuçtan tam emin olunamaması, yeni fikirlerin ortaya atılmasına 

çekingenlik duyulması, küçük problemlerin bile kriz habercisi gibi algılanması 

gibi sayılabilecek daha birçok durum, kriz ortadan kalksa bile işletme üyeleri 

üzerinde uzun bir süre etkili olabilmektedir. 

 Kriz dönemlerinde çalışanların işletmeye olan bağımlılığının azaldığı da bir 

gerçektir. Daha açık bir ifade ile krize maruz kalmış bir işletmede kalmak 

risklidir. Bu yolla işletme, bazı kalifiye personelini kaybedebilir ve zaten zor olan 

koşullar işletme için daha da zor hale gelir.  

İşletmelerde kriz dönemlerinde ortaya çıkan bazı yönetsel ve örgütsel sorunlar, 

örgütün diğer bölümlerini de olumsuz etkiler. Örneğin pazarlama, üretim ve halkla 

ilişkiler. Koordinasyon ve bilgi eksikliği, karar sürecinin ve kararların niteliğinin 

bozulması, sistem anlayışı çerçevesinde diğer tüm bölümlerin kararlarını ve 

faaliyetlerini etkiler.  

3.2.6. Finansal Yapı Üzerine Etkileri 

Kriz dönemlerinde işletmelerin üzerindeki en ciddi olumsuz sonuçlar finansal 

yapı ile ilgili olarak ortaya çıkmakta olup, bu çerçevede işletmelerde finansal yapının 

yeniden analiz edilmesi gerekmektedir. Finansal yapı analizinde kullanılan oran analizi 

tek başına yeterli olmamaktadır. Sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için bu analizin 

yanında işletmenin analizi yapılan dönemlerde ne ürettiğinin, ürününü kimlere, hangi 

şartlarda sattığının ve piyasaların o dönemdeki durumunun da göz önüne alınması 

gerekmektedir. Kaynakların az olması riskli bir ortamda çalışılmasına neden olmaktadır. 

Kriz dönemlerinde en çok ihtiyaç duyulan finansman kaynaklarının nereden ve nasıl 

bulunacağı, öncelikle nerelere kullanılacağı vb, kararlar önem taşımaktadır. Krizin 

finansal boyutunu asgari düzeyde dengelemenin en iyi yolu kriz eğilimli finansal 

planların hazırlanmasıdır.
299

  

Bir işletmede kriz dönemlerinde, yönetimin yeterliliği, kaynak sağlanması ve 

kullanılmasındaki etkinlik ve kaliteden ödün vermeden maliyetlerin en aza indirilmesi 
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çok önemlidir. Çünkü işletmelerin bu dönemlerde, mali başarısızlığa uğramadan karlılık 

ve yaşamlarını sürekli kılmaları;
300

 

 Örgüt geliştirmeye, 

 Etkin bir muhasebe sistemine, 

 Sağlam kaynak yapısına, 

 Değişime ve yeniliklere açık olup, geleceğin öngörülebilmesine, 

 Tüketicilerin isteklerini kaliteden ödün vermeden istenilen maliyet, zaman, miktar 

ve yerde üretmesine, 

 Mal veya hizmete değer katmayan tüm faaliyetlerin elenmesine, 

 Riskleri yönetme becerisine, 

 Kriz dönemlerinde oluşabilecek tehditleri fırsatlara dönüştürebilmesine,  

bağlıdır.  

Ayrıca dikkat edilmesi gereken husus, kriz dönemlerinde en az zararla 

çıkabilen işletmelerin en güçlü işletmeler değil de, her konuda uyum yeteneği en fazla 

olan işletmeler olduğudur. Krizle mücadelede uyum yeteneğinin geliştirilmesi ancak 

stratejik düşünebilmek ve bu düşünce ekseninde analizler yapmakla mümkün 

olabilmektedir.
301

 

İşletmelerde yönetim hatasından kaynaklanan ve mali başarısızlığa yol açarak 

işletmeleri krizler karşısında güçsüz duruma düşüren en önemli nedenler şunlardır:
 302

 

 İşletmenin satışlarının arttırılamaması, 

 İşletmenin giderlerinin aşırı yükselmesi, 

 Alacakların zamanında tahsil edilememesi, 

 Duran varlıklara aşırı yatırım yapılması, 

 Sermayeden büyük işlere ve yapılamayacak projelere girişilmesidir. 
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Yukarıda açıklanan nedenlerle işletmeler nakit akışı sorunuyla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu koşullar altında bir tarafta işletmenin borç yükü artarken diğer tarafta 

da işletmenin ödeme gücünü kaybetme riski ortaya çıkabilmektedir. İşletmelerde nakit 

akışının iyi belirlenememesi işletmeleri olumsuz yönde etkiler. Kredi bulma 

olanaklarının zorlaşması, faiz oranlarının artması, nakit sıkıntısı yüzünden işletmelerin 

satıcılar karşısında ikinci sınıf müşteri muamelesi görmesi, alış iskontosundan 

yararlanma imkânının ortadan kalkması, işletmenin varlığının tehlikeye düşmesi gibi 

sayılabilecek daha birçok nedenle işletmeler kriz ortamında büyük kayıplar 

vermektedir.
303

 

3.2.6.1. İşletme Sermayesi Üzerine Etkileri 

Kriz dönemlerinde işletmelerin elini güçlendiren diğer önemli husus da işletme 

sermayesidir. Eğer bir işletmenin yetersiz sermayesi varsa, o işletme şu zorluklarla 

karşılaşır:
304

  

 Yetersiz işletme sermayesi işletmelerin boş kapasite ile çalışmasına, üretimde 

aksamaya, siparişlerin zamanında teslim edilememesine ve maliyetlerin 

yükselmesine neden olmaktadır. 

 Yetersiz işletme sermayesi, işletmenin süresi gelmiş yükümlülüklerini yerine 

getirememesine yol açmaktadır. Böyle bir durum işletmeleri önce teknik açıdan 

yükümlülüklerini yerine getiremez duruma düşürmekte, gerekli önlemler 

alınmadığı takdirde işletme sermayesi yetersizliği işletmenin nihai olarak 

tasfiyesine neden olmaktadır.  

 Yetersiz işletme sermayesi işletmenin piyasadaki itibarını ve değerini 

düşürecektir.  

 Yetersiz işletme sermayesi, işletmelerin gelişme ve büyümeye yönelik 

bütçelerinin kısılmasına neden olacaktır.  

                                                 
303

 Karacan ve Savcı ,s.45. 
304

 Karacan ve Savcı ,s.45-46. 



114 

3.2.6.2. Kaynak Yapısı Üzerine Etkileri 

İşletmeler, finansman ihtiyaçlarını karşılamak için üç yoldan (içsel kaynaklar, 

işletmeler arası krediler (ticari krediler)
305

 ve mali sistem
306

) birini seçerler. Genel 

olarak sermayenin kaynaklarına göre; işletmelerin finansman türleri ise öz kaynaklardan 

finansman, yabancı kaynaklardan finansman ve oto finansman olarak üçe ayrılır. Ayrıca 

öz kaynaklardan finansman ve oto finansman içsel finansman kaynaklarını; yabancı 

kaynaklardan finansman da dışsal finansman kaynağını oluşturmaktadır.
307

  

3.2.6.2.1. Öz Kaynaklardan Finansman Üzerine Etkileri 

İçsel finansman kaynaklarından biri olan öz kaynaklardan finansmanı, 

işletmenin sahip ve ortakları tarafından, gerek kuruluş aşamasında gerekse daha sonra 

işletmeye sermaye sağlanması olarak tanımlayabiliriz. İşletmenin öz sermayesi, 

işletmeye açılacak krediler için bir ölçü olmakla birlikte alacaklıların alacaklarına 

karşılık da bir güvence oluşturmaktadır.
308

 

Finansal kriz nedeniyle alacaklarını tahsil edemeyen işletmeler, ödemelerini 

yapabilmek için ve hatta aldıkları kredi borçlarını ödeyebilmek için ek finansman 

kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Bu süreçte işletme sahiplerinden ve ortaklarından temin 

edilebilecek olan içsel finansman kaynaklarından biri olan öz kaynaklardan finansman 

yoluna başvurulur. Finansal kriz koşullarında hem piyasa hem de piyasanın yapı taşları 

olan işletmelerin sahipleri ve ortakları da finansman sıkıntısı yaşadığı için bu yöntem 

genellikle amacına ulaşamaz.   

3.2.6.2.2. Oto Finansman Üzerine Etkileri 

Oto finansman, sağlanan gelirlerin işletme bünyesinde bırakılmasıyla oluşur ve 

bir işletmenin kendi gücüyle sermaye yaratması anlamına gelir. Ayrıca oto finansman 

kredi verenler için güvence oluşturarak, işletmelerin finansal bağımsızlıklarını 

arttırmaktadır. Oto finansman ikiye ayrılır: açık oto finansman ve gizli oto finansman. 
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Faaliyetler neticesinde elde edilmiş olan kârların işletmede bırakılması yoluyla yapılan 

finansman olan açık oto finansman kapsamına dağıtılmayan karlar, yedekler, karşılıklar, 

amortismanlar, şüpheli alacaklar karşılığı ve stokların değer kaybı karşılığı girmektedir. 

Gizli oto finansman ise gizli yedek akçe ayrılmasıyla olmaktadır. Gizli yedekler, 

genellikle aktif değerlerin olduğundan düşük, amortisman oranlarının yüksek, şüpheli 

alacakların kabarık gösterilmesinden veya pasifteki borçların şişirilmesinden 

doğmaktadır.
309

 

Finansal kriz dönemlerinde işletmelerin kâr oranlarının yanı sıra gelir oranları 

da düşer. Oto finansman kaynaklarını oluşturan kârlar ve gelirlerdeki bu azalma, 

işletmenin piyasadaki itibarının sarsılmasına ve yapmayı planladığı yatırımlar için 

gereken kredileri alamamasına neden olur. Bu durumda işletmeler de diğer bir çözüm 

yolu olan yabancı kaynaklardan finansmana başvurarak kriz ortamından kurtulmaya 

çalışırlar. 

3.2.6.2.3. Yabancı Kaynaklardan Finansman Üzerine Etkileri 

Yabancı kaynaklardan finansman, işletmenin faiz karşılığında mali sistemden 

sermaye bulmasıdır ve bu finansman türünde, işletmeye sermaye sağlayanlar, işletmenin 

alacaklısı durumuna gelmektedirler. Ticari krediler, geniş finansman olanaklarına sahip 

olmayan işletmelere ödemelerini erteleyebilme imkânı sağlayan en önemli araç 

durumundadır. Bunların giderek banka kredileri yerine ikame edildiği ve satışlarla 

birlikte kullanımının arttığı görülmektedir. Kredi kısıtlamaları nedeniyle büyük 

işletmeler küçük işletmelere olan ticari kredilerini arttırmıştır. Böylece, büyük 

işletmeler daha çok banka kredileri, küçük işletmeler ise daha çok ticari kredileri 

kullanmaktadırlar. 1980 ve 1990’lı yıllarda Türkiye’de ki işletmelerin çoğu artan bir 

biçimde içsel kaynaklara ve ticari kredilere yönelmiştir. Ayrıca, Türkiye’de sermaye 

piyasası araçları (banka kredileri dışında) işletmelere finansman sağlamada yeterli bir 

büyüklüğe ulaşamamış olup, menkul kıymetler borsası işletmelerin finansman 

ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili bir konuma gelememiştir. Bu dönemde, yeni 
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finansman yöntemleri ve araçları geliştirilmeye çalışılmıştır ancak, bunların 

kullanımından beklenen sonuç elde edilememiştir.
 310

 

Finansal piyasalarda yaşanan aksaklıklar, dışsal finansman kaynaklarının 

işletmelere olan maliyetinin, içsel finansman kaynaklarının maliyetine göre daha yüksek 

olmasına neden olmaktadır. İçsel finansman kaynaklarının işletmelere olan maliyeti, 

daha çok alternatif bir maliyettir ve bu kaynakların alternatif kullanım alanlarında 

değerlendirilmesi sonucunda elde edilmesi olası kazançlara karşılık gelmektedir.
311

 

İşletmelerin planladıkları yatırımları gerçekleştirebilme derecelerindeki artış, 

dışsal finansman kaynaklarının elde edilebilirlik derecesinin artışıyla paralellik gösterir. 

Dışsal finansman kaynakları ile içsel finansman kaynaklarının maliyetleri arasında 

görülen farklılıkların temel nedenleri şunlardır:
312

 

 Dışsal finansman formlarının sağlanmasında ortaya çıkan işlem maliyeti,  

 Farklı finansman seçeneklerinin tabi oldukları vergilerin farklı oluşu,  

 Finansmanı istenilen projenin geleceği hakkında finansman sağlayan kuruluşun 

bilgisinin farklı/eksik oluşu (asymmetric information) vb. sayılabilir.  

İşletmelerin sahip oldukları ve bünyelerinde sakladıkları sermayeleri, finansal 

kriz dönemlerinde hızlı bir şekilde erimeye başlar. Kriz sürecinin ne kadar devam 

edeceği ve işletmelere ne kadar zarar vereceği önceden belirlenemez. Bu nedenle 

işletmeler tarafından sıkı tedbirler alınarak, işletmenin itibarı, gelişmesi ve devamlılığı 

garanti altına alınmaya çalışılır. Bu süreçte uygulanan çözüm yollarından biri olan 

yabancı kaynaklardan finansman yöntemi genellikle başarılı olur. Finansal krizler 

nedeniyle sarsılan piyasalar ve işletmelerin talep ettikleri kredilerin reddedilmesi bir 

kaos ortamını başlattığı için, bu yöntemin uygulanmasında da karşılıklı bir güven 

ortamının sağlanması gerekir.    
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3.2.6.3. Finansman Kararları Üzerine Etkileri 

Finansal krizlerin yaşandığı dönemlerde işletmelerin finansman kararları 

değiştiği için finansal yapıları da buna bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Örneğin, 

1994-1995 kriz döneminde, krizin olmadığı döneme kıyasla kısa vadeli finansmanla 

borçlanmak yerine özkaynak ile finansman tercih edilmiştir. Ayrıca işletmelerin kriz 

döneminde bir önceki döneme göre dönem net karları yükselmiştir. Kasım 2000 ve 

Şubat 2001 krizinin yaşandığı dönemde işletmelerin finansman kararları değişmiştir ve 

1994 krizindeki durumun tersine kısa vadeli borç ile finansman artmış, özkaynak ile 

finansman azalmıştır. Uzun vadeli finansal borçlar ve ticari borçlardaki artış ise daha az 

bir oranda gerçekleşmiştir. Ödenmiş sermaye ve değer artış fonları oransal olarak aşırı 

bir değişme göstermezken 1994 krizinin tersine bu dönemde dönem net karları 

öncesindeki krizsiz döneme göre azalmıştır. İşletmelerin finansman kararlarındaki 

üçüncü değişiklik 2008-2009 kriz döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki fark, 

işletmelerin uzun vadeli borç ile finansmana karar vermiş olmasıdır. Yine bu dönemde 

kısa vadeli ticari borçlar azalmıştır. Dönem net karlarındaki azalmayla orantılı olarak 

özkaynak değerleri de azalmıştır.
313

  

3.2.6.4. Varlık Yapısı Üzerine Etkileri 

Finansal krizler işletmelerin varlık yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Örneğin, 2001 finansal krizi sürecinde, imalat işletmelerinin genel olarak alacak ve 

devir hızları kriz yılı ve izleyen yıllarda kriz öncesine göre artmıştır. Sermayenin ve 

toplam varlıkların karlılığının kriz yılı ve sonrasında azalma gösterdiği görülmüştür. 

Ayrıca likidite oranlarında kriz yılında bir azalma görülmüş, ardından kriz öncesi 

dönemdeki seviyelerine dönmüştür.
314

 2008 yılında yaşanan finansal kriz, üretim 

işletmelerinin üzerinde büyük etkiler yaratmış olup, bu etkiler finansal oranlardaki 

değişimle şöyle sayabiliriz:
315

  

                                                 
313

 Gençtürk, Dalğar ve Yılmaz, s.200-202. 
314

 Aşıkoğlu ve Ögel,s. 9; Ali Uyar ve Ersin Okumuş, “Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel Ekonomik 

Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: İMKB’de Bir Uygulama”,Muhasebe Ve Finansman 

Dergisi, S.46, 2010, s.148. 
315

 Uyar ve Okumuş, s.146, 155-156. 
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 Kriz dönemi olan 2008 yılında önceki yıllara göre işletmelerin likidite oranlarında 

düşme gözlenmiştir. Bu durum işletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme güçlüğü 

çekebileceğine işaret etmektedir. Kriz dönemlerinde üretim işletmelerinin likidite 

oranlarının düşme eğiliminde olduğu söylenebilir. 

 Kriz dönemlerinde stok ve alacak devir hızlarında önceki dönemlere göre anlamlı 

bir fark bulunmamıştır, ancak varlık devir hızlarında düşme görülmüştür. 

Dolayısıyla, kriz döneminde varlıklar yeterince gelir üretememiştir ve 

kapasitelerinin altında kullanılmıştır. 

 2007 yılına göre 2008 yılında işletmelerin karlılığı düşmüştür ve kardan daha çok 

zarar yapma eğiliminde oldukları görülmüştür. Kriz yılında işletmelerin öz 

sermaye ve aktif karlılıkları negatif görünmektedir.   

 Likidite oranlarının düşmesi kısa vadeli borç ödeme kabiliyetinin zayıfladığını 

göstermektedir, 

 Varlıkların devir hızlarının düşmesi işletmelerin gelir üretme kapasitelerinin 

düştüğünü göstermektedir, 

 Karlılık oranlarının negatif olması işletmelerin çoğunluğunun kriz döneminde 

zarar ettiğini göstermektedir, 

 Mali yapı oranları işletmelerin genel anlamda borçlanmanın arttığını 

göstermektedir. 

3.2.6.5. Entelektüel Sermaye Üzerine Etkileri 

Bilgi alanında ortaya çıkan ilerlemeler, beraberinde birçok kavramın da ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Entelektüel sermaye de bu kavramlardan biridir. Bir 

işletmenin gerçek değerinin bulunmasında yol gösterici olmasının yanı sıra onu 

yönetme konusunda da önemli bilgiler sunmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra 

önem kazanan bir kavram olan entelektüel sermayenin ortaya çıkmasıyla yönetim 

anlayışında da değişiklikler olmuştur. Daha açık bir ifade ile insan artık her şeyin 

merkezinde ve çok önemli bir unsur olarak hak ettiği yeri almaya başlamıştır. İnsan 
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sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi işletmelerin değer ve ömürlerini 

belirlemede üç temel unsur olarak yerini almıştır.
316

 

Entelektüel sermaye; insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri 

sermayesinin ayrı ayrı toplanmasından değil bunların karşılıklı etkileşimi ve birlikte 

oluşturdukları sinerjik etki ile ortaya çıkar. Eğer bu üç sermaye türü birbirini 

tamamlamıyorsa ve birlikte etkin olarak çalışamıyorlarsa entelektüel sermayeden söz 

etmek mümkün değildir.
317

 Entelektüel sermayenin üç boyutuna ilişkin kullanılabilecek 

göstergeler Şekil 6’da açıkça gösterilmiştir.
318

  

İnsan sermayesi, bireylerin sahip olduğu ve geliştirdiği bilgi olarak 

açıklanabileceği gibi işletmede çalışanların sahip olduğu bilgi birikimi, yaratıcılık, 

problem çözme yeteneği, girişimcilik ve liderlik becerilerini kapsamaktadır. 

İşletmelerin bireyleri çalıştırabilmeleri, işletme varlıklarına dâhil edebilmeleri için insan 

sermayesinin yapısal sermayeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Yapısal sermaye, 

işletmelerin müşterileri için mal üretmesi ve teslimini sağlayan strateji, yapı, sistem ve 

süreçlerin toplamını ifade etmektedir. Kısaca, piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla geliştirilen örgütsel kapasitedir. Yapısal sermaye, işletmenin pazar 

ihtiyaçlarını karşılayabilmeye yönelik örgütsel yetenekler toplamı olarak ifade 

edilebilir. Örgütsel yetenekleri oluşturan elemanlar Şekil 7’de gösterilmiştir.
319

                                                 
316

 Karacan, s.177. 
317

 Şebnem Arıkboğa, Entellektüel Sermaye, İstanbul: Derin Yay., 2003, s.75. 
318

 Semih İşevi ve Burçin Çelme, “Bilgi Çağında Yeni Hazine: Enelektüel Sermayeyle Rekabeti 

Yakalamak”, ÜNAK Genel Konferansı, ÜNAK 2002 19 Mayıs Üniversitesi Samsun, 10-12 Ekim 

2002, s. 15.  
319

 Ayşe N. Yereli ve Gülşen Gerşil, “Entelektüel Sermayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri”, Yönetim 

ve Ekonomi, 2005, C.2, S.2, s.19-20.  
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Şekil 6: Entelektüel Sermayenin Üç Boyutuna İlişkin Kullanılabilecek Göstergeler 

İnsan Sermayesi Yapısal Sermaye Müşteri Sermayesi 

Ortalama hizmet süresi 

Ortalama eğitim süresi 

Yüksek eğitim sahiplerinin 

yüzdesi 

İşe alma maliyeti 

ET okuryazarlığı 

Çalışan başına eğitim süresi 

Çalışan memnuniyeti 

Çalışan önerileri 

Programlarının başarısı 

Çalışan devri (ayrılmalar) 

Çalışan başına katma değer 

Çeşitli buluşçuluk ölçütleri: 

 Yeni ürünlerin getirdiği 

satışlar, 

 Yeni ürünlerin brüt 

karı, 

 Ar-Ge faaliyetlerinin 

yoğunluğu, 

Ar-Ge verimliliği (yeni 

ürünlerin karı/Ar-Ge 

harcamaları) 

Meslektaşlar arası ilişkiler 

İdari giderler/ücretler 

Bilginin yeniden kullanımı 

 İntranet sitelerine 

ziyaret sayısı, 

 Tekrarlanan en iyi 

uygulamalar, vb. 

Kalite ölçüleri: 

 Hatalar 

 Yeniden başarılı bir 

sürecin tekrarlanması, 

vb. 

Yeni teçhizata ve yeni 

fikirlere bağlı üretkenlik 

kazanımları 

ET yatırımları 

Çevrim ve süreç süreleri 

Başkaları tarafından atıfta 

bulunulan patentler ve 

yayınlar 

Pazar payı 

Müşteri sadakati 

Müşteri ilişkilerinin ortalama 

ömrü 

Müşteri memnuniyeti 

Satış temaslarının kapatılan 

satışlara oranı 

Brüt karlar 

Alacakların yaşı 

Elektronik veri değiş tokuşu 

ve otomatik stok yenileme 

gibi işbirliği düzenlemelerinin 

artışı 

Müşteri kazanma maliyeti 

Müşteri tutma maliyeti 

Kaynak: İşevi ve Çelme: 15. 
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Şekil 7: Örgütsel Yetenek 

 

Kaynak: Ayşe N. Yereli ve Gülşen Gerşil, s.20. 

İnsan sermayesi ve müşteri sermayesi değişken olabilir, ancak yapısal sermaye 

kalıcıdır. Çalışanlar ve tüketiciler kendilerine daha fazla değer sağlayan başka 

işletmelere yönelebilirler. Bu nedenle, entelektüel sermaye yönetiminde temel amaç, 

insan ve müşteri sermayesinin sürekliliğini sağlayabilen yapısal sermayenin 

oluşturulması, kullanılması, yenilenmesi ve geliştirilmesidir. Bir işletmenin müşteri 

sermayesi, güvenilir, kaliteli hammadde, ara mal tedarikçileri ile vefalı ve aynı zamanda 

doyum sağlamış tüketicilerden oluşan örgütsel değer olarak tanımlanabilir. İşletmeler 

çalışanlarına ve örgütlenmelerine nasıl yatırım yapıyorlarsa, müşterilerine de yapmak 

zorundadır.
320

 Müşterisi olan her işletmenin müşteri sermayesi vardır ve entelektüel 

varlıkların içinde değeri en belirgin olan müşterileridir.
321

 Bu açıdan bakıldığında 

işletme, değerini göz ardı edemeyeceği müşterilerini en iyi şekilde tatmin etmek 

zorundadır. Müşteri tatmini, müşterilerin işletmenin mal veya hizmetlerine olan 

                                                 
320

 Yereli ve Gerşil, s.20. 
321

 Thomas A. Stewart, Entelektüel Sermaye: Kuruluşların Yeni Zenginliği, (Çev. Nurettin 

Elhüseyni), İstanbul: Kontent Kitap, 2000, s.203. 
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talepleriyle ölçülebilir. Bu talepler daha sonra işletmeye insan ve örgütsel sermaye 

olarak geri döner ve tüm kanallar ile hizmet düzeyinde de ilişkilere neden olurlar.  

Bugüne kadar üzerinde hemfikir olunan tek bir entelektüel sermaye tanımı 

bulunmadığı için farklı yazarların tanımlarını gözden geçirmek faydalı olacaktır. 

Webster’s Sözlüğü entelektüel kelimesini “rasyonel veya akıllıca düşünce” olarak 

tanımlarken, sermaye kelimesini “toplanmış mal stoku” olarak ifade etmektedir. 

Buradan yola çıkarak konuşma dilinde entelektüel sermayeyi düşünce birikim kapasitesi 

olarak ifade etmek mümkündür.
322

 Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) 

ise entelektüel sermayeyi, maddi olmayan varlıklar olarak ele almış ve marka, ticari 

marka, bilgisayar yazılımları, lisanslar, telif hakları, patentler, imtiyaz anlaşmaları, 

hizmet ve üretim hakları, prototipler ve formüllerden oluşan bir bütün olarak 

açıklamıştır. Geleneksel muhasebe anlayışına göre; entelektüel sermayenin karşılığı 

şerefiye olarak görülebilir. Yabancı bilançolarda bu “goodwill” kavramına karşılık 

gelmekte ve bu da işletmenin pazardaki ününü simgelemektedir. Ancak işin özü, 

entelektüel sermayenin sadece defter değeri ile piyasa değeri arasındaki fark olmadığı, 

onun, spekülatif faktörler de dahil, görünmeyen değerlerden oluştuğudur.
323

 Bilançoda 

görünmeyen varlıkları kapsayan entelektüel sermaye, ölçülmeyeni ölçmektedir ve 

kişiler, fikirler ve bilgi arasındaki ilişkileri ortaya koymak için yapılan bir 

araştırmadır.
324

 

En basit şekliyle entelektüel sermayeyi, “bir organizasyonun bilgi değeri”
325

 

veya duyumsanmayan ve görünmeyen varlıklar olarak bir işletmenin sahip olduğu 

kayıtlı bilgiler ve işletmedeki çalışanların bilgi, beceri ve deneyimleri şeklinde 

tanımlayabiliriz.
326

 Guthrie
327

 entelektüel sermayeyi, işletmenin faaliyetlerini 

                                                 
322

Arıkboğa, s.73; Karacan, “Entelektüel Sermaye ve Yönetimi”, s.180. 
323

 Şule Kutlu, “Entelektüel Sermayenin Hesaplanmasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı: Katılım 

Bankalarında Bir Uygulama”, (Yüksek Lisan Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Anabilim 

Dalı), 2008, s.7-8. 
324

 Arzum Eken Çelik ve Selçuk Perçin, “Entelektüel Sermayenin İşletme Bazında Ölçülmesi ve 

Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, S.2, 2000, s.112. 
325

 Ali Talip Akpınar, “Entelektüel Sermaye Kavramı”, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, S.1, 2000, s.52. 
326

 Gülçin Büyüközkan, “Entelektüel Sermaye Yönetimi”, Kalder Forum, (2), Nisan-Mayıs-Haziran 

2002, s.35. 
327

 James Guthrie, “Measuring up to Change”, Financial Management, 2000, December 1, p.11. 
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gerçekleştirebilmesi için kullandığı maddi olmayan varlıkların tümü olarak; Yalama ve 

Coşkun
328

 ise işletmenin gerçek değerini belirleyen en önemli etken olarak ifade 

etmektedir. Bu tanımlardan hareketle entelektüel sermayeyi, işletmenin finansal 

tablolarında görülemeyen, fakat işletmenin değerini arttıran, diğer işletmelere karşı 

rekabet avantajı sağlayan, işletmenin gelecekte alacağı değeri belirleyen bilgiye dayalı 

maddi olmayan duran varlıklarının yanı sıra, işletmenin sahip olduğu bilgi, 

enformasyon, entelektüel mülkiyet, deneyimler ve işletme kültürü gibi değerler 

topluluğu olarak tanımlayabiliriz.
329

 

Entelektüel sermaye ile finansal performans arasında çok güçlü bir ilişki vardır 

ve artık bilgi üretimi, değer oluşturma süreçlerinin bir parçası olarak ele alınmaktadır. 

Dünyanın değişik yerlerindeki çok sayıdaki işletme entelektüel sermaye yönetim 

stratejilerini benimseyerek başarılarını arttırmıştır. Ayrıca entelektüel sermayeye 

yapılacak yatırımların, fiziksel sermaye yatırımlarına nispeten verimliliği iki kat daha 

fazla arttıracağı düşünülmektedir. Örneğin Toshiba, entelektüel sermaye yönetim 

sistemini uygulamaya başladıktan sonraki her yıl verimliliklerini %20 

arttırabilmişlerdir. Maddi varlıklar hala önemini koruduğu halde işletme 

performanslarının ölçülmesinde tek başlarına belirleyici değildir. İçinde yaşadığımız 

bilgi çağında işletmelerde, maddi varlıklar ham girdilerdir ve bu girdileri işleyip 

meydana getirdikleri yüksek katma değer ise entelektüel sermayeleridir. Entelektüel 

sermaye, işletmelerin çalışanlarında, müşteri ilişkilerinde, organizasyondaki süreçlerde 

ve içlerindeki bilgi zenginliklerindedir.
330

  

Bilgi başlı başına üretimin en önemli girdisi haline geldiğinden entelektüel 

varlıkları yönetme işletmelerin en önemli görevi haline gelmiştir. Entelektüel varlıklar 

her zaman önem taşımışlarsa da hiçbir zaman bu derecede ön plana çıkmamışlardır. 

Bilgiyi değere dönüştürerek finansal sonuçlar ortaya koyan işletmelere bilgi işletmeleri 

ismi verilmektedir. İşletme elinde entelektüel sermaye bulunduğu sürece diğer varlıkları 

                                                 
328

 Abdullah Yalama and Metin Coşkun, “Intellectual Capital Performans of Quoted Banks on the 

Istanbul Stock Exchange Market”, Journal of Intellectual Capital, Vol.8, No.2, 2007, p. 257. 
329

 Osman Şahin ve M. Nurettin Alabay, “KOBİ’lerde Entelektüel Sermayenin Firma Performansı 

Üzerine Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011/2, S. 

14, s. 251. 
330

 Şahin ve Alabay, s.250-251; İşevi ve Çelme, 2002, s.1. 
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yönetme ile bu varlıklara para ödemenin getirdiği yük ve maliyet söz konusu olmaksızın 

gelir elde eder. Yani artık bilgi işletmeleri varlık istemeyen karakterdedirler.
331

 

Entelektüel sermayenin özellikleri şunlardır:
332

 

 Entelektüel sermaye, işletme bilançosundan tam olarak elde edilemeyen maddi 

olmayan varlıkların toplamıdır.  

 Entelektüel sermaye, işletmelerin rekabet üstünlüğünün kalıcılığının 

sağlanmasının temel kaynağıdır. 

 İşletmenin entelektüel sermayesinin yönetimi önemli bir yönetsel sorumluluktur. 

 Entelektüel sermayedeki artış veya azalışların, entelektüel performans olarak 

adlandırılması mümkündür; ölçülebilir ve görünür hale getirilebilmektedir.  

 Entelektüel sermayeyi ölçmek ve görünür hale getirmek için sistematik bir 

yaklaşım, işletmelerin türüne, büyüklüğüne, yapısına, sahiplerine ve coğrafi 

yerleşimine bağlı olmaksızın artan bir şekilde değerli hale gelmektedir. 

Yöneticiler, işletmenin entelektüel sermayesini yöneten kişilerdir. Yöneticilerin 

amacı; entelektüel sermayenin nakit akımı yaratma gücünü artırmaktır. Entelektüel 

sermaye ile ilgilenen yöneticiler işletmenin gelecekte yaratacağı nakit akımlarına, 

ekonomik karlılığa ve sürdürülebilir rekabet avantajlarının yaratılmasına 

odaklanmaktadırlar.
333

 Bunun en güzel örneklerinden biri Skandia Pusulası (Skandia’s 

Navigator)’dır. Skandia Assurance and Financial Services isimli işletmenin Entelektüel 

Sermaye biriminin başına 1991 yılında Leif Edvinsson getirilmiştir. Edvinsson ve 

arkadaşları entelektüel sermaye kavramını tanımlayıp buna ilişkin alt yapıyı ortaya 

çıkarmıştır. Skandia Pusulası (İşletme Pusulası) Robert Kaplan ve David Norton’un 

“Dengelenmiş Skor Kartı” temel alınarak geliştirilmiştir. Skandia Pusulası başlangıçta 

dört değer yaratıcı alandan oluşmaktadır. Bunlara 1994 yılında Skandia evinin “ruhu” 

                                                 
331

 Serdar Öge, “Entelektüel Sermaye, İşletmeler İçin Yeni Bir Değer”, Atatürk Üniversitesi İİBF 
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 Çelik ve Perçin, s.113; Karacan, “Entelektüel Sermaye ve Yönetimi”, s.184. 
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 Karacan, “Entelektüel Sermaye ve Yönetimi”, s.185. 
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olarak adlandırılan insan alanı eklenmiştir. Buradaki her bir değer alanı ve ölçümlemede 

kullanılabilecek unsurlar şu şekilde tanımlanabilir:
334

  

Finansal Odak: Finansal sonuçlardır (Örn: varlıklar/çalışan sayısı, katma 

değer/çalışan sayısı vb.) 

Müşteri Odağı: Müşterilerle kurulan ilişkidir (piyasa payı, vazgeçenlerin oranı, 

varlıklar/müşteri sayısı, tatmin olmuş müşteri endeksi, telefonla ulaşılabilirlik, şikâyet 

sayısı vb.) 

Süreç Odağı: İç süreçlerin etkinliğini açıklar. (Örn: yönetim 

harcamaları/yönetilen varlıklar ve gelirler, yönetim hatalarının maliyeti/yönetim 

gelirleri, süreç süresi, hatasız başvuru dosyaları, vb.) 

Yenileme ve Geliştirme Odağı: Gelecekteki insan ve yapısal sermayenin 

geliştirilmesi için yapılan yatırımları içerir. (Örneğin: yetenek geliştirme 

harcamaları/çalışan sayısı, iş geliştirme harcamaları/yönetilen varlıklar ve yeni başlayan 

işler) 

İnsan Odağı: Bireysel özellikler ve müşteri problemlerine çözümler 

getirebilme yeteneklerini ifade eder. (Örn: çalışan devir hızı, çalışan başına eğitim 

harcaması, tatmin olmuş çalışan indeksi ve kişilere ve takımlara ilişkin yatırımlardaki 

gelişmeler). 

                                                 
334

 Arıkboğa, s.126-128. 
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Şekil 8: Skandia’nın Pusulası 

 

Kaynak: Şebnem Arıkboğa, s.77. 

Bu pusula sadece giderler ve kazançlarla değil ayrıca nitelik belirten 

kavramlarla da ilgilidir ve Pusulanın temel odağında “gösterge”lerin geliştirilmesi 

bulunmaktadır. Göstergelerin başarı faktörlerindeki ilerlemeleri ölçmede yararlı olacak 

unsurlar olması gerekmektedir. İşletmelerin başarı faktörleri farklı olabileceği için her 

işletme, kendi göstergelerini değişik kültürel ve işletme uygulamalarına dayanarak 

kendisi şekillendirmelidir. Bu nedenle model, değişik büyüklük ve değişik özellikteki 

işletmelerde uygulanabilecek özellikte oluşturulmuştur. Yukarıdaki şekilde entelektüel 

sermaye bina olarak düşünülürse tepede yer alan üçgen işletmenin çatısıdır ve 

işletmenin finansal odağıdır. Burada, işletmeye ait hesaplar yer alır. Dış müşterilerle 

ilişkiler ve işletme içinde uygulanan süreçler binanın ayakta kalmasını sağlayan binayı 

destekleyen duvarlardır. Pusulanın temelini, alt yapısını ise yenileme ve gelişme odağı 

oluşturmaktadır. Binanın merkezinde ise, doğal olarak insan yer almaktadır. Evin 
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çatısını oluşturan finansal odak geçmişte ulaşıp depoladığımız bilgiden oluşur ve bu 

yapı tamamen tarihi, geçmişe ait bir bilgidir. Diğer taraftan işletmenin çalışanları, 

müşterileri ve süreçler bugün geçerliliği olan yani şu anda var olan unsurlardır. 

İşletmenin yenilikçilik ve gelişme gücü gelecek perspektifini oluşturur. Bu Pusulanın 

bir amacı da işletmenin vizyonu ve amaçlarını daha somut faktörlere indirgemek ve 

bireylerin kendi işlerine ve işletmelerine daha fazla odaklanmasını sağlamaktır.
335

 

Yukarıda da anlatıldığı gibi entelektüel sermaye; bilgi ekonomisinin giderek 

yaygınlaşmasıyla birlikte, işletmelerin defter değerleriyle piyasa değerleri arasındaki 

farkın artması ve bilgiye dayalı örgütlerin toplam varlıkları içerisindeki maddi olmayan 

varlıkların ortaya çıkmasıyla birlikte gündeme gelmiştir. Burada sosyal sermaye 

kavramına değinmek gerekir. Entelektüel sermayenin bir unsuru olan sosyal sermaye, 

müşteri sermayesi ile ilişkisel sermayeyi de içermektedir. Müşteri sermayesi kısaca 

müşteri bağlılığı, müşteri dağıtım kanalları, markalar, lisanslar ve acentelikleri 

kapsarken; ilişkisel sermaye ise müşteriler, tedarikçiler dışında kalıp işletme ile çıkar 

ilişkileri doğrultusunda oluşur. Ayrıca işletmelerin finansal krizden çıkış yolunu, yine 

işletmenin finansman kaynağında aramaktan değil; bunun daha da derinliklerinde yatan 

sosyal sermayelerinde ve bilgi ediniminde aramak, krizden alternatif bir çıkış yolu 

olarak değerlendirilebilir.
336
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4. FİNANSAL KRİZİN MUHASEBE SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ 

Finansal kriz gerek ortaya çıkan oluşumu ile gerekse sonuçları açısından 

özellikle işletmelerin finansal ve ekonomik yapıları üzerinde etkili olmakta ve bu 

etkisini işletmelerin muhasebe sistemlerinde-düzenlerinde göstermektedir. Muhasebe 

sisteminin-düzeninin etkilenmesi “krizin muhasebesi–muhasebenin krizi” kavramları 

ile işletme yazınında ifade edilmektedir. Kriz esnasında ve kriz sonrasında işletmelerin 

mali tabloları gerçek, doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgilerden uzak olduğu gibi 

muhasebe kavramlarına ve muhasebe standartlarına uygun düzenlenememektedir.  

Gerçekte değeri olmayan varlıkların muhasebe aracılığıyla işletme aktiflerinin 

içine yerleşerek finansal balonlara ve fiktif kârlara neden olması engellenemediği sürece 

krizler de engellenemeyecektir. Muhasebe kural ve standartlarına harfiyen uygun 

görünmekle beraber işletmelerin iktisadi/mali/finansal gerçeklerini yansıtmaktan uzak 

olarak hazırlanan (ve dolayısıyla topluma mütemadiyen yalan söyleyen) finansal 

raporların üstelik denetlenmiş ve onaylanmış olması krizin adının biraz da “muhasebe” 

konulmasını zorlayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
337

 

Finansal krizin muhasebe düzeni üzerine etkilerini, bir diğer ifadeyle karşılıklı 

etkileşim (muhasebenin krizi ve krizin muhasebesi) dikkate alınarak uygulanan 

Muhasebe Sistemi ve Organizasyonu açısından (Belge ve Kayıt Organizasyonu, Hesap 

Planı ve Hesap Akışı, Personel ve Malzeme Organizasyonu açılarından), Raporlama ve 

Denetim açısından, Yasallar-Mevzuat açısından, UMS ve UFRS açılarından 

incelenecektir. Bunun yanı sıra finansal krizin işletme kararlarının alınmasında 

muhasebe üzerinde etkisinin dikkate alınarak değerlendirilmesi de bu bölümün konusu 

olarak planlanmıştır. 
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4.1. Muhasebe Sistemi Açısından 

Bir işletmenin muhasebe sistemi; muhasebe bilgilerinin geliştirilmesi ve bu 

bilgilerin yönetsel karar alıcılara iletilmesi amacını taşımakta ve işletme organizasyonu 

tarafından kullanılan personel, yönerge, araç ve kayıtlardan oluşmaktadır. Muhasebe 

sisteminin başarısı için, sistemi oluşturan bu unsurların organizasyonuna önem 

verilmesi gerekir.
338

 Muhasebe organizasyonu,
339

  

 Belge ve kayıt düzeninin belirlenmesi, 

 Hesap planı ve hesap akışının belirlenmesi, 

 Personel organizasyonunun yapılması,  

 Malzeme ve teçhizatın düzenlenmesi, 

aşamalarından oluşmakta olup, muhasebe organizasyonu kurulurken işletmenin 

özellikleri ve yapısının yanı sıra işletme politikalarına ve hedeflerine, hesap işlerine, 

hesap türleri ve hesap planı ile ilgili yasalarda yer alan hükümlere dikkat edilmelidir. 

Çünkü muhasebe organizasyonunun kurulması, gereklilikten öte bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Daha açık bir ifade ile özellikle, 

 Borç ve alacakların belirlenmesi, 

 İşletmelerin kendi yapıları ve faaliyetlerinden doğan işlemlerin kayıtlanması ve 

izlenmesi, 

 Maliyet hesaplarının yapılması, 

 İşletmenin yönetimi ve hesap verme, 

 Verimlilik analizlerinin yapılabilmesi, 

 Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi ve kontrolü, 

 Geleceğin planlaması ve raporlama vb.g. 

birçok husus açısından muhasebe organizasyonunun kurulması bir zorunluluktur. 

Muhasebe faaliyetleri sonucunda elde edilecek bilgilerin doğruluk derecesi, 

ancak iyi organize olmuş bir muhasebe bölümü ile sağlanabilmektedir. Muhasebenin 

                                                 
338

 Aslan, s. 39. 
339
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fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli nesnel ortamı oluşturan muhasebe 

organizasyonu, işletmenin diğer bölümleri arasında ilişki kurarak bu bölümlerin 

denetlenmesine ve kontrol edilmesine olanak sağlamaktadır. İyi oluşturulmuş sistemler, 

ancak onu iyi çalıştıracak personelle işlevini tam olarak yerine getirebilmektedir. İşe 

uygun, işletme amaçlarına odaklanmış, nitelikli personel günümüz işletmelerinin en 

fazla gereksinim duyduğu unsurların başında gelmektedir. İşletmelerin büyümesi; 

rekabetin artması, iş hacminin gelişmesi muhasebenin kaydetme, sınıflandırma gibi 

görevlerinin yanında yöneticilere yardımcı olma fonksiyonunun da önem kazanmasına 

neden olmuştur. Yöneticiler karar verirken, geleceğe ilişkin planlar yaparken ve hatta 

verdikleri sonuçların kontrolünü yaparken dahi muhasebenin sunduğu bilgilerden 

yararlanmaktadır. Dolayısıyla işletme yönetiminin bilgi gereksinimini karşılama görevi, 

muhasebe organizasyonuna aittir.
340

 Muhasebe sistemi açısından bakıldığında finansal 

krizler işletmeleri hesap planı ve hesap akışı, belge kayıt sistemi ve düzeni, personel 

organizasyonu, malzeme ve teçhizat açısından etkilemiş olup bu bölümde bu hususlar 

ayrıntılı olarak incelenecektir. 

4.1.1. Hesap Planı ve Hesap Akışı 

Yaşanan finansal krizler nedeniyle, bilanço usulünde defter tutan gerçek ve 

tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir 

bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin 

tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının 

sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla 26.12.1992 tarih ve 

21447 sayılı mükrer madde ile Resmi Gazete’de, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği yapılan düzenlemelerle yayımlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında düzenlenen 

konular şunlardır:
341

 

 Muhasebenin Temel Kavramları, 

 Muhasebe Politikalarının Açıklanması, 

 Mali Tablolar İlkeleri, 

 Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması, 

                                                 
340
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341
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 Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve İşleyişi. 

İşletmelerle doğrudan ilgili olan işletme sahip veya ortaklarının yanı sıra o 

işletme ile ticari, mali ve ekonomik ilişkiler kuran işletmeler veya toplum bireyleri, 

kredi, finans ve yatırım kuruluşları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları işletmenin 

faaliyet ve sonuçları ile ilgilendikleri için bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi sahibi 

olmak istemektedirler. İşletmenin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi alacakları 

kaynak ise, o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak 

hazırlanmış mali tablolardır. Muhasebe bilgilerinin sunulduğu mali tablolara 

dayanılarak karar alma durumunda bulunan ilgililerin karar almalarında en önemli 

etken, bu bilgilerin sağlıklı ve mukayese edilebilir durumda olmasıdır. Makro açıdan 

milli gelir hesapları ve benzeri istatistiklerin çıkarılmasında, kalkınma planlarının 

hazırlanmasında, ulusal ve uluslararası sermaye hareketlerinin düzenlenmesinde, 

ekonomik faaliyetlerin Devlet tarafından kontrol edilmesi ve yönetilmesinde 

muhasebede tekdüzeliğin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Kaldı ki mali tablolar 

aracılığıyla ilgililerce bilgilerin denetlenmesinin gerekli olduğu hallerde, tekdüzen 

hesap planı uygulamasının denetimin iş yükünü azaltacağı ve kolaylaştıracağı da açıktır. 

Yapılan düzenleme,
342

 

 Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru 

olarak ulaştırılmasına, 

 Farklı işletmeler ile aynı işletmelerin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına, 

 Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimleri için aynı anlamı vermesine, 

 Muhasebe terim ve birliğin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına, 

 İşletmelerle, ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına, yöneliktir ve 

yapılan düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel 

kişiler girmektedir. 

Ekonomilerdeki küçük işletmeler genellikle aktiflerini ve kârlarını olduğundan 

düşük; büyük işletmeler ise tam aksine varlıklarını ve kârlarını olduğundan büyük 

gösterme eğilimi ve çabasındadırlar. Çünkü halka açık olmayan küçük işletmeler;  

                                                 
342

 Özmen, s.5-6. 
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“Sürekli nasıl daha az vergi öderim?”   

dürtüsüyle vergi matrahlarını küçültmek veya vergiyi mümkün olduğu kadar ötelemek 

isterler. Halka açık büyük işletmeler ise, 

“Nasıl daha fazla kaynak (sermaye ve kredi) yaratabilirim?”  

düşüncesiyle zararlarını gizlemeye, aktiflerini şişirmeye ve kârlarını olduğundan daha 

yüksek gösterecek (yaratıcı) muhasebe uygulamalarına müracaat edebilmektedirler. Bu 

durumda işletmeler hesap planlarında bulunan hesapların sayısını azaltma, 

birleştirme ve ortadan kaldırma gibi yöntemleri denerler. Büyük işletmeler bu 

amaçlarına ulaşmak için denetim kurumlarının, kredi derecelendirme kuruluşlarının, 

kredi ve finans kurumlarının kararları üzerinde etkili olabilmektedirler. Buna bağlı 

olarak son finansal krizin ardından muhasebe standartları ve kurumları da sorgulanmaya 

başlanmış olup, özellikle finans kurumlarının IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları 

Kurulu) ve FASB (Finansal Muhasebe Standartları Kurulu) üzerinde herhangi bir 

etkisinin olup olmadığı ve bu kurumların işleyişleri önemli tartışma konularından biri 

haline gelmiştir.
343

 

Bu durum, özellikle birer finans kurumu olan bankalarda da çok sık görülür. 

Şöyle ki; “Problemlerin altında bankaların kötü kararları ve denetleme hataları 

yatmaktadır. İşletme tepe yönetimlerine yönelik teşvik sistemleri hatalıdır. Sorun kötü 

bir muhasebe sistemi eşliğinde raporlanan getirilerin şişirilmesine zemin hazırlayan ve 

şeffaf olmayan hisse senedi opsiyonlarına dayanmaktadır”.
344

 Mevcut muhasebe 

sistemleri hedge muhasebesi konusunda başarılı ölçme yöntemleri geliştiremediği için 

türev ürünlerin muhasebeleştirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Finansal varlıkların 

karmaşık yapısı nedeniyle doğru ve sağlıklı bir biçimde fiyatlandırma ve değerlendirme 

yapılamadığı gibi aşırı değerleme uygulamalarının da önüne geçilememekte ve sonuç 

olarak finansal balonlar oluşmaktadır. Ayrıca, zararların gizlenmesi ve kârların 

şişirilmesi gibi uygulamalar, işletme yöneticilerinin menfaatleriyle örtüşmektedir. 
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Çünkü yöneticilerin işletme batarken dahi açıklanan kâr rakamları üzerinden 

teşviklerini, primlerini almaya devam ettikleri gözlenmektedir.
345

 Örnek olarak Enron 

Vakası gösterilebilir. Enron Vakası’nda raporlama sürecinde, hata ve ihlallerden sadece 

kusur bulma ele alınmış, yeterince denetim (Arthur Andersen işletmesi) yapılmamış 

olup, özellikle bu işletme Enron’nun çok karışık yapılı, özel amaçlı girişimlerine ilişkin 

muhasebe kayıt ve belgelerine GKGMİ’ye uydurma çabası içerisine girmiştir. Adı 

geçen işletme Enron’un bilanço dışında izlenen bir hesabında gözüken borcun 

değerlendirilmesi sırasında muhakeme hatası yaptığını da kabul etmiştir.
346

  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, krizlerin en önemli nedeni, döviz 

kurlarındaki ani sıçramalardır. Merkez Bankası’nın dalgalı kur politikasına geçmesi, 

işletmeler için kur riskini arttırmıştır. Ülkemizde yaşanan birçok finansal kriz, döviz 

rezervlerinin yetersizliği ve döviz kurları nedeniyle ortaya çıkmıştır. İşletmeler, dışsal 

nedenler ile ortaya çıkan ve kontrolleri dışında olan bu nedenlerden ötürü finansal risk 

ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Geçmişte, işletme dışı faktörlerden kaynaklanan bu 

hareketlerin ve olumsuz sonuçlarının yönetimin kontrolünde olmadığı kanaati 

hâkimken, günümüzde ise işletme yönetiminin bu riskleri tanımlaması ve çeşitli araçlar 

ve yöntemler ile bunları yönetebilmesi düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, kur 

riskinden korunma önlemleri (forward, future, swap ve opsiyon sözleşmeleri vb.) 

uygulanma başlanmıştır. İşletmeler için, mal fiyatlarındaki dalgalanmalar kadar, faiz 

oranlarındaki dalgalanmalar da çok önemlidir. Bu risklerden korunmak için, finansal 

vadeli işlemlere ihtiyaç duyulmuştur.
347

 Bu nedenle finansal krizlere bağlı olarak, 

işletmelerin hesap planlarında değişiklikler olmuş, yeni hesaplar açılmış ya da özellikle 

bilanço hesaplarının bazılarında işlem sayısı artmıştır. Açılmış ya da özellikle bilanço 

hesaplarının bazılarında (sermaye hesapları, kar zarar hesapları, stoklar hesabı, ticari 

alacaklar hesabı, şüpheli ve değersiz alacaklar hesabı gibi) işlem sayısı artmıştır. Her ne 
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kadar bu hesaplarda işlem sayısı artmış olsa dahi bu işlemler krizsiz dönemlerde de 

ortaya çıkabilir. Bu durumun en güzel örneklerinden birisi türev ürünlerinin 

muhasebeleştirilmesidir.  

Bilindiği gibi türev ürünler birer finansal araç olup, türev ürün veya türev 

finansal araç temelde kredi alma, yabancı para ile borçlanma, satın alınacak mal 

fiyatlarındaki artma gibi asıl finansal araçlarla ilgili fiyat, döviz kuru, faiz oranı 

riskinden korunmak veya spekülatif gelir elde etmek amacı ile yapılır.
348

  TMS 39’da 

Türev Ürün; değeri, belirli bir faiz oranı, menkul kıymet veya fiyatı, döviz kuru, endeks, 

kredi derecesi veya benzer bir parametredeki değişikliklere bağlı olarak değişen, 

herhangi bir başlangıç yatırımı gerektirmeyen veya çok düşük bir başlangıç yatırımı 

gerektiren ve ödemenin/teslimin gelecekteki bir tarihte yapılacağı finansal araçlar olarak 

tanımlanmakta
349

 olup asıl amaç, mali olay nedeniyle gelecekte ortaya çıkabilecek 

olumsuz durumun – riskin etkisini azaltmak, en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak 

amacıyla yapılan riskten korunmadır.
350

 Türev ürünler aşağıda kısaca açıklanmıştır.
351

  

Riskten korunma amaçlı kayıtlar UMS 39 nolu standartta “Finansal Araçlar: 

Muhasebeleştirme ve Ölçme” başlığı ile düzenlenmiş olup bu standardın amacı; finansal 

varlıkların, finansal borçların ve finansal olmayan kalemlerin alım satımına ilişkin 

sözleşmelerin muhasebeleştirme ve ölçülmesine ilişkin ilkeleri belirlemektir. Bunun 

yanı sıra türev ürünlerin değerlemesinde kullanılacak değerleme ölçütleri olarak gerçeğe 

uygun değer, itfa edilmiş maliyet değeri, maliyet değeri ya da “sözleşme değeri, piyasa 
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veya finansal aracın, karşılıklı olarak belirlenen şartlarda ileri bir tarihte alım-satımının yapılmasını 

sağlayan sözleşme türüdür. Futures (gelecek) Sözleşmeler: Bir malın veya bir finansal varlığın 

önceden belirlenmiş bir fiyatla yine önceden belirlenmiş, gelecekteki bir tarihte teslimini içeren 

vadeli, işlem sözleşmeleridir. Opsiyon sözleşmeleri: Herhangi bir kıymetin, fiyatı bugünden 

sabitlemek koşuluyla, ileri bir tarihte satmak veya satın almak üzere alıcı ve satıcı arasında akdedilen 

bir anlaşmadır. Opsiyon işlemlerinde; alıcı, satıcıya ödediği opsiyon primi karşılığında belirli tutarda 

bir kıymeti, belirli bir tarihte, belirli bir fiyattan satın alma veya satma hakkını temin etmektedir. 

Swap Sözleşmeler: Önceden belirlenmiş bir formüle veya vadelere göre iki veya daha fazla taraf 

arasında gerçekleşecek olan nakit akışlarının takasını sağlayan, özel olarak hazırlanmış 

sözleşmelerdir: Gönül İpek Alkan, “Finansman İşlevi”, Muazzez Babacan (Ed.), İlkeler ve İşlevlerle 

İşletme içinde (421-467), Ankara: Detay Yay., 2012, s.455.  
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değeri, iz değeri, prim ya da iskontolu değer, beklenen nakit akımlarının bugünkü 

değeri” esas alınabilir.  

Türev ürünlerin muhasebe kayıtlarının hangi hesaplarla yapılacağına ilişkin 

TDHP’nda bir düzenleme mevcut değildir. Bu nedenle işlemin yapılma şekline göre 

muhasebe kayıtlarında kullanılacak hesaplarda değişiklik göstermekte olup, en çok 

kullanılan hesaplar Nazım Hesaplardır. 

 Forward İşlemlerinde;  

Forward işlemlerinden Borçlular  920 

Forward işlemlerinden Alacaklılar  921 

Teminat mektubundan Borçlular  910 

Teminat mektubundan Alacaklılar  911 

 Future İşlemlerinde;  

Future işlemlerinden Borçlular   922 

Future işlemlerinden Alacaklılar  923 

 Opsiyon İşlemlerinde;  

Opsiyon işlemlerinden Borçlular  924  

Opsiyon işlemlerinden Alacaklılar  925 

 Swap İşlemlerinde;  

Swap işlemlerinden Borçlular   926 

Swap işlemlerinde Alacaklılar   927 

hesapları kullanılabilir. Burada önem arz eden husus, riskten korunma araçlarının 

işletmenin faaliyetlerini ve finansal durumunu etkileyen işlemleri TDHP’nda yer alan 

hesaplar ile; etkilemeyen işlemlerin ise nazım hesaplarda izlenmesidir. Çünkü riskten 

korunma amaçlı işlemler ya da türev ürünler birer vadeli işlem olup genel olarak 

finansal yapıyı ve varlık yapısını etkilemez. Bunun yanı sıra TMS 32, TMS 39 ve TFRS 

7 kapsamında 11 nolu Menkul Kıymetler hesap sınıfında Finansal Varlıklar ismi – 
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başlığı altında Nakit ve Benzeri Yatırımlar dışında kalan ve gerçeğe uygun değer farkı 

kâr veya zarara aktarılan finansal varlıklar ile beraber türev ürünlerine de yer verilebilir. 

Çünkü türev ürünleri ilk edinmede gerçeğe uygun değer ile kayıtlara alınacak 

sonrasında yapılan değerlemelere göre ortaya çıkacak gerçeğe uygun değer farkları K/Z 

hesabına aktarılacaktır.
352

 

4.1.2. Belge ve Kayıt Organizasyonu 

Muhasebe sisteminde belge düzeninin kurulmasının amacı, muhasebe ile ilgili 

işlevlerin (veri ve bilgilerin toplanması, işlenmesi ve iletilmesi) yerine getirilmesini 

sağlamaktır. Muhasebe organizasyonunun temel unsuru olan belge, yazılı ve basılı kâğıt 

niteliğinde olup, muhasebe kayıtlarına dayanak oluşturmaktadır. Mali nitelikteki 

işlemlerin muhasebe kayıtlarına aktarılmasında, bu muhasebe belgeleri 

kullanılmaktadır. “Doğal belgeler”
353

 ve “Yapay belgeler”
354

 olarak iki gruba 

ayırabileceğimiz ve hatta muhasebe ilkeleri ve yasal hükümler gereği düzenlenmek 

zorunda olan bu muhasebe belgelerinin görevi, işlemleri kanıtlamaktır. Bu açıdan hem 

genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri hem de yasal düzenlemeler düşünüldüğünde, 

muhasebe sisteminin organizasyonunda belge düzeninin kurulması temel bir 

zorunluluktur. 
355

  

Muhasebedeki bilgilerin güvenilir olması için belgelere dayandırılması gerekir. 

İşletmelerin günlük işlemlerini ispatlamak için kullandığı belgelere “İspat Edici 

Belgeler” denir. Bu belgeler, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu tarafından 

sınıflandırılmıştır. Vergi Usul Kanunu’na göre ispat edici belgeler Fatura, Perakende 

Satış Fişi, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Ücret 

Bordrosu, Taşıma ve Otel İşletmeciliğine Ait Belgeler ve Diğer belgeler olarak 
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 Nalan Akdoğan ve Orhan Sevilengül, “Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum İçin Tekdüzen Hesap 

Planında Yapılması Gereken Değişiklikler”, Mali Çözüm, Yıl.17, Kasım-Aralık 2007, s.35. 
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 Doğal Belgeler: İşletme ile üçüncü kişiler arasındaki ticari işlemler sonucunda düzenlenen 
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serbest meslek makbuzu vb. 
354

 Yapay belgeler: Doğal belge düzenlemesinin gerekmediği durumlarda, işletme içinde düzenlenen 

belgelerdir. İşletme içi değer hareketleriyle ilgili olan bu belgeler, hesap akışını düzenleyip 

kolaylaştırmaktadır. Örneğin, yasal açıdan belgelenmesi gerekmeyen gider listesi, amortisman ve 

yeniden değerleme listesi vb. 
355

 Aslan, s. 40-41. 
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sınıflandırılmıştır. Türk Ticaret Kanunu’na göre ispat edici (kıymetli) belgeler ise 

Kambiyo Senetleri, Poliçe, Bono, Çek, Emtia Senetleri ve Nakliyat Belgeleri (deniz ve 

kara nakliyesi) olarak sınıflandırılmıştır.
356

 Belgeler taşıdıkları bilgilerle muhasebe 

kayıtlarını esas teşkil eden kaynaklardır. Belgelerde yapılacak hata, yanlış ve hileler 

gerçeği saklamak ya da ortadan kaldırmak amaçlı olabilir. Bu tür belgelere bağlı olarak 

yapılan muhasebe kayıtları gerçek, doğru ve güvenilir olmayacağı için bu kayıtlara 

dayanarak hazırlanan mali tablolar da güvenilir olamaz. Bu ise işletme ve ilgililerinin 

karar almalarını etkilemektedir. Bu nedenle tüm işletmelerde muhasebe organizasyonu 

kurulurken kullanılacak belgeler ve kayıt düzeni gibi birçok husus büyük önem 

taşımakta olup, bu hususlar şunlardır:
357

  

 İşletmenin mali ve iktisadi durumunun belirlenmek, 

 Faaliyet sonuçlarını sağlamak, 

 Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap durumlarını; mükellef ve III. kişiler açısından 

sağlamak, 

 Mükellef ile III. kişiler ve devlet arasındaki mevcut ve ileride doğabilecek 

anlaşmazlık ve uyuşmazlıkları çözümlemek. 

Muhasebe sisteminde bunun yanı sıra belgeleme bazı ilkelere göre 

yapılmaktadır. Bu ilkeler şunlardır:
358

 

 Her kayıt mutlaka bir belgeye dayanmalıdır. (Belgesiz kayıt olmaz.) 

 Bir işlem için birden çok belgenin (çek listesi, banka hesap ekstresi gibi) 

kullanılabileceği düşünüldüğünde, karışıklığa ve kayıt tekrarına yol açmamak için 

kaydın dayandığı belge kesin olarak saptanmalıdır.  

 Belge yanlışlıklar nedeniyle okunamaz hale getirilmemeli ve mutlaka yapılması 

gereken değişiklikler varsa, paraflanan kısımlar açıkça gösterilmelidir. 

 Belge üzerinde ilgili hesapların belirlenmesi şeklinde bir ön kayıt yapılmalıdır.  

 Kayıt tekrarının önlenmesi için, muhasebe kaydı yapıldıktan sonra belgeye, 

kaydın yapıldığına ilişkin bir işaret konmalıdır. 
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 Erol, s.23-26. 
357

 Özkan, Sigorta İşlemleri ve Muhasebesi, s. 588. 
358

 Aslan, s. 41-42. 
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 Aynı niteliğe sahip çok sayıda işlem yapılacaksa, rasyonel çalışabilmek için 

“toplu belge” düzenlenmelidir. Örneğin, kredili satışlar için bir mahsup fişi 

düzenlenmesi. 

 Belgeler tasnif edilirken mutlaka seri ve sıra numarası verilmelidir ve kolay 

erişilebilir şekilde arşivlenmelidir. 

 Tüm belgelerde hem düzenleyen tarafın parafı hem de kontrol eden tarafın imzası 

olmalıdır. 

Ticari defterler ve kayıt nizamı ile ilgili hükümler Türk Ticaret Kanunu’nda 

(T.T.K.) 64-88. maddelerde, Vergi Usul Kanunu’nda (V.U.K.) 171-226. maddelerde; 

belgeler ile ilgili hükümler V.U.K.’nda 227-242. maddelerde düzenlenmiştir. Ayrıca 

T.T.K.’nda işletme türüne göre; V.U.K.’nda ise; alış ve satış büyüklüklerine göre defter 

tutma ve kayıt nizamı bakımından özel hükümler yer almaktadır.
359

  

Vergi Usul Kanunu’nun 172. maddesinde gerçek ve tüzel kişiler, kanun 

hükümlerine göre defter tutmaya mecbur olanlar şu şekilde sıralanmıştır:
360

 

 Ticaret ve Sanat Erbabı 

 Ticaret İşletmeleri 

 İktisadi Kamu Müesseseleri 

 Serbest Meslek Erbapları 

 Çiftçiler. 

Vergi Usul Kanunu’nun 177. maddesine göre A.Ş.’ler birinci sınıf tüccarlardır 

ve yine bu kanunun 182. maddesine göre birinci sınıf ticaret işletmeleri bilanço esasına 

göre defter tutarlar. Aynı durum 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü ve 

88’inci maddelerinde Anonim Şirketlerin defter tutma mükellefiyetleri açısından hükme 

                                                 
359

 Özkan, Sigorta İşlemleri ve Muhasebesi, s.585. 
360

 Ender Polat (hazırlayan), Türk Vergi Kanunları, 2. Baskı, Ankara: Vergi Müfettişleri Derneği, 2012, 

s.453-454.. 
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bağlanmıştır. VUK 182 ve TTK 64/3 maddesi uyarınca işletmelerin muhasebe 

bölümünde zorunlu olarak tutulacak defterler şunlardır:
361

 

 Yevmiye Defteri: Bu defter, kayda geçirilmesi gereken muamelelerin tarih 

sırasıyla ve madde halinde düzenlenmiş olarak yazıldığı defterdir (Md. 183) 

 Defter-i Kebir: Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri 

buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda 

toplayan defterdir (Md. 184) 

 Envanter Defteri: Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her 

hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu 

tarihe “Bilanço günü” denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra 

numaralı olur (Md.185) 

Vergi Usul Kanunu’nun 197. maddesinde birinci sınıf tüccarlardan (A.Ş.) 

devamlı imalat işi ile uğraşanlar, tutulması gereken diğer defterlere ilave olarak imalat 

defteri tutarlar. Ayrıca bu defterlerin dışında ilave olarak muhasebe sisteminde zorunlu 

olmayan ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması gereken diğer defterler 

şunlardır:
362

  

 Pay Defteri 

 Yönetim Kurulu Karar Defteri 

 Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 

Türk Ticaret Kanunu’nun 64/1 maddesinde; ticari defterlerin tutulma amaçları 

şunlardır:
363

 

 Ticari işletmenin ekonomik ve mali durumunu belirlemek, 

 Borç ve alacak ilişkilerini belirlemek, 
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 Bumin Doğrusöz ve Öznur Onat, Funda Tunçel, Gerekçeli-Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu: 
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s. 235-236; Polat, s.456-459. 
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 Bu defterler şirketin muhasebesi ile ilgili olmayan defterlerdir. 
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 Doğrusöz ve Onat, Tunçel, s.235; Özkan, Sigorta İşlemleri ve Muhasebesi, s.586; Aslan, s.42. 
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 Her iş yılı içinde (faaliyet döneminde) elde edilen sonuçları saptamaktır. 

Günümüzün global rekabet ortamında işletmeler planlı, kontrollü, verimli ve 

fonksiyonel iş yönetim sistemleri kurarak başarıya ulaşabilmektedirler. Bu durum, bilgi 

sistemlerini etkin bir şekilde kullanan ve iş süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan yeni 

yaklaşımları uygulayan işletmeleri rakipleri karşısında öne geçiren kritik bir başarı 

faktörüne dönüşmektedir.
364

  

Sistemli sonuca varmaya yarayan kurumsallaşmış faaliyetler bütünü olarak; 

bilgi ise ilgili konu hakkında açıklamalar sunan veriler topluluğu olarak tanımlanabilir. 

Bilgi sistemleri de bu verileri belirli bir amaç doğrultusunda toplayan, depolayan ve 

işleyen sistemlerdir.
365

 Belge ve kayıt organizasyonunun temelini oluşturan bu bilgi 

sistemi sayesinde, finansal bilgiler bir sistem dâhilinde işletme içinde dolaşmaktadır. 

İşletme yöneticilerinin en çok ihtiyaç duyduğu bilgilerin başında finansal bilgiler 

gelmekte olup, bu finansal bilgiler sayesinde yöneticiler geçmiş ve cari durumlarını 

öğrenebilmekte ve kararlarını daha isabetli verebilmektedir. Çünkü bir yönetici, 

organizasyonu ile ilgili ne kadar çok ve kaliteli bilgi toplar ise yönetim süreci de o 

ölçüde sağlıklı işlemektedir.
366

  

Özellikle finansal kriz dönemlerinde işletmelerin belge ve kayıt 

organizasyonlarında bir takım bilgi eksikliklerine ya da yanlışlıklarına rastlanmaktadır. 

Bu bilgi eksiklikleri ve yanlışlıkları, işletmelerin muhasebe bölümleri tarafından 

(bilinçli ya da bilinçsiz olarak) kaydedilmektedir. Ne yazıktır ki, işletme defter ve 

belgelerinde ki bilgi eksikliği durumu; bireyler ve işletmeler açısından, piyasanın 

işleyişini aksatacak sorunlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla finansal bilgi sistemi 

işletmeler için oldukça önemli roller üstlenen bir sistemdir. Finansal bilgi sisteminin 

genel yapısı aslında muhasebe bilgi sistemini yansıtmaktadır. Ancak geleneksel 

muhasebe bilgi sistemleri bilgileri kaydeden, sınıflayan bir sistem olarak görünürken, 
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modern finansal bilgi sistemi bilgilerin iç kontrolde, karar almada kullanılması ön plana 

çıkmaktadır.
367

  

Bu yönüyle de dış ve iç dünyadan etkilenmekte; özellikle finansal krizin ortaya 

çıktığı dönemlerde belgelerin ve kayıt nizamının gerçek, güvenilir, karşılaştırılabilir ve 

doğru bilgileri taşıması işletmelerin gelecekleri açısından oldukça büyük öneme haizdir. 

Öte yandan belge ve kayıt düzenine muhasebe organizasyonu içinde gerektiği şekilde 

düzenlemeler yapılmaması ya da ihmal edilmesine bağlı olarak finansal krizin sahte ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesini arttırdığı görülmekte olup, 

işletmeler için pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. İşletmelerin finansal yapısı 

bozulmakta, fon ve nakit akışları düzensizleşmekte, fon ve nakit ihtiyacının artmasına 

bağlı olarak aşırı kredi kullanılmakta, bu da ürün ve hizmet maliyetlerinin artmasına ve 

işletmeler arası anlaşmazlık ve uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Bu nedenlere bağlı 

olarak bu durumla ilgili olarak şu önlemlerin alınması uygundur:
368

 

 Vergi incelemelerinin, denetim birimlerinin ortaklaşa belirleyecekleri bir program 

çerçevesinde ve düzenli olarak yapılması ve bu yolla mevcut inceleme 

elemanlarının çok daha rasyonel kullanılması, 

 Gelir idaresi ve vergi denetim birimleri arasında koordinasyonun ve düzenli bilgi 

akışının sağlanması, 

 Belge basımı için vergi dairesinden yazılı izin alınması uygulamasına geri 

dönülmesi, 

 Denetimin; otomasyon, elektronik ortamlar ve yeterli denetim olanaklarının 

sağlanmasıyla birlikte yeniden yapılandırılarak yapılması, 

 Denetim ve yürütme birimleri (vergi daireleri) arasındaki koordinasyonun tam ve 

hızlı bir şekilde yürütülmesi, 

 Vergi aflarının durdurularak yasal yaptırımların işlevselliğinin önüne geçilmesi, 
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S.8, Ağustos 2004, s.140-141. 



142 

 Kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi, 

 Özellikle sahte belge düzenleme fiilini komisyon karşılığı yapanların hukuki 

düzenlemeler suretiyle işletme kurmalarının önüne geçilmesi, 

 Eğitim; daha açık bir ifade ile yaşamın ortaklığı, insan olmanın erdemleri, 

paylaşma zorunluluğu ve dürüstlük gibi insani değerlerin bilince dönüştürülmesi 

doğrultusunda ciddi bir eğitim verilmesi gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra bilgi alışverişi ve haberleşme amaçlı kullanılan internet, ticari 

anlamda mal ve hizmetlere ilişkin reklam, tanıtıma ait bilgi ve taleplerin de gönderildiği 

bir ortam yaratarak bilgi toplumu kavramının oluşmasına hizmet etmekte olup, 

internetin yaygın kitlelerce benimsenme hızı kendinden önceki teknolojileri geride 

bırakmakla kalmamış, iletişim ağları üzerinden sunulan hizmetleri de çeşitlendirmiştir. 

Bu gelişmeler ışığında e-ticaret, e-kurum, e-devlet, e-işletme, e-vergi, e-fatura gibi yeni 

oluşumlar ortaya çıkmıştır. Böylece vatandaşların hizmet veren kurumlardan hızlı, 

şeffaf ve daha doğru bilgi sunma istemleri artmıştır. İnternet ve bilişim 

teknolojilerindeki bu hızlı gelişmeler işletmelerdeki iş-faaliyet biçimlerini değiştirmiş, 

geleneksel “iş” kavramını geliştirmiştir. Daha açık bir ifade ile artık tedarik, üretim ve 

pazarlama faaliyetleri ve bunlarla ilgili belge ve kayıt işlemleri her yerde yapılabilir hale 

gelmiştir. Böylece günümüzde işletmeler açısından rakiplerin ve müşterilerin tanımları 

değişmiş, gerek müşteriler gerekse rakipler zaman ve mekândan bağımsız hale 

dönüşmüş olup, buna bağlı olarak da işletmelerde kullanılan belge ve kayıt düzeni de bu 

değişimlere adapte edilerek, bilginin daha hızlı ve nitelikli olarak müşterilere ulaşması 

sağlanmış ve işletmelerin finansal krize karşı korunmalarını kolaylaştırmıştır.
369

  

4.1.3. Personel Organizasyonu 

İşletmeyi bir bina olarak düşünecek olursak personel, işletmenin ayakta 

durmasına yardımcı olan kolonlar olarak kabul edilmelidir. Çünkü binanın kolonları ne 

kadar güçlü olursa o binanın ayakta durması da o kadar kolay olur. İşletmelerin 

bünyesinde barındırdığı personelin niteliği ve kalitesi de finansal kriz dönemlerinde 

öncelik kazanmaktadır. Personelin kalitesi işletmelerin güçlenmesinde en önemli 
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etkenlerden biridir. İşletmelerde muhasebe organizasyonunun bir parçası olan personel 

organizasyonu, beş aşamadan oluşmaktadır:
370

 

Birinci aşama: Muhasebe servisinde kullanılacak personelin seçildiği, 

personelin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği aşamadır. Bu aşamada personel 

seçilirken özellikle bazı unsurlara (eğitim ve öğretim, bilgi ve tecrübe, doğru ve sağlıklı 

karar verebilme, geleceği öngörebilme, işe hâkimiyet, iş ve çalışma ortamına uyum, 

sorumluluk bilinci ve kontrol, muhasebede kullanılan araçları kullanma yeteneği vb.) 

dikkat edilir. 

İkinci aşama: Kullanılacak personel sayısının belirlenmesidir. Bu aşamada 

hem işlerin zamanında ve yeterince yapılabilmesi hem de işletmenin daha çok gelişmesi 

ve kaynak savurganlığının engellenmesi sağlanacaktır. 

Üçüncü aşama: Bu aşamada önemli olan, yetki ve sorumlulukların 

dağıtılmasında adil, dengeli olmalı ve işletme amaçlarıyla, organizasyon yapısı 

uyumlaştırılmalıdır. 

Dördüncü aşama: İşe alış, çıkartma kriterleri, ücretlendirme, motivasyon, 

mükafatlandırma ve cezalandırma gibi unsurları içeren bu aşama da kararlar alınırken 

dikkatli olmak çok önemlidir. Aksi takdirde personel arasında uyumsuzluk ve 

uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Özellikle çalışanların işverene karşı, işletmeye karşı 

güven duymaları işlerini iyi yapmalarının en önemli nedenleridir. 

Beşinci aşama: Bilgi iletişiminin sağlanmasının çok önemli olduğu bu 

aşamada; asıl amaç bir muhasebe el kitapçığı düzenleyerek, muhasebe iş ve işlemlerinin 

yanı sıra hem yetki ve sorumlulukların anlaşılır bir biçimde açıklanması, hem de 

bilgisayarlı muhasebeden yararlanılmasının en üst düzeye çıkartılmış olmasıdır.  

İşletmeler personel organizasyonunun aşamalarını dikkate alarak faaliyetlerine 

devam ederken bazı dönemlerde finansal krizlerle karşılaşmaktadırlar. Bilinçli 

işletmeler her finansal krizden bazı dersler alarak kendi bünyesinde değişiklikler ve 

yenilikler yapmaktadır. Finansal kriz dönemlerini az zararla atlatmanın ilk şartı 
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yeniliklere adapte olabilmektir. Bu ise kaliteli hizmet ve kaliteli personel ile olur. 

Bunun yanı sıra Enformasyon
371

 ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler günümüz 

dünyasında, sanayi devriminden olduğundan daha önemli bir gelişmeyi temsil 

etmektedir. Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması, çeşitli ortamlarda hareket 

edebilmesi ve iletişim ağları aracılığı ile hizmete sunulmasında baş döndürücü buluş ve 

gelişmeler yaşanmaktadır. “Bilgi” kavramını öne çıkaran bu değişimler hem çağa 

damgasını vurmaktadır hem de “sanayi toplumu” kavramının yerine “bilgi toplumu” 

kavramını getirmektedir.
372

  

Bilgi ve teknoloji çağı olan 21. yüzyılda, bireylerin teknoloji tabanlı yaşama ve 

çalışma ortamına uyumlarını sağlaması zorunlu hale gelmiştir. Yine bu çağda ortaya 

çıkan yeni kavramlardan biri olan e-Muhasebe, işletmeler için vazgeçilmez hale 

gelmiştir. Çünkü e-Muhasebe, muhasebe öğrenenlere ve öğreneceklere, işletmelerdeki 

muhasebe elemanlarına hem çok sayıda bilgi kaynağı sağlamaktadır hem de çok yönlü 

bir etkileşim ortamı sağlamaktadır. Ayrıca, e-Muhasebe eğitimi alanında yaratılacak 

olumlu ortam, aynı zamanda küresel ticaret alanında da e-değişimin yaşanmasını (e-

ticaret) hızlandıracaktır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler ve yaygın kullanım; bilgi sağlama, bilginin eş zamanlı 

olarak iletilmesi ve paylaşılması sonucunu ortaya çıkarmış, bu da “veri toplama, işleme, 

raporlama ve analiz etme” sürecini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu eğilimler sonucunda 

da e-ticaret, e-işletme, e-muhasebe vb.g. yeni oluşumlar ve uygulamalar ortaya 

çıkmıştır.
373

 Elektronik muhasebe sisteminin özelliği belge, kayıt ve defterlerin 

elektronik ortamda tutulması; elektronik defter ve belgelerin çağrılması ve basılması 

işlemleridir. (TTK Md.65 hükümlerine göre defterler fiziki olarak tutulan defterler ve 

elektronik olarak tutulan defterler olarak ikiye ayrılmıştır.) Elektronik fatura ve ticari 

defterlerin elektronik ortamda tutulması uygulaması ile artık, kağıt ortadan kalkacak, 
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mükellefler defter ve belge ibraz etmeyecek, her türlü işlem elektronik ortamda 

gerçekleştirilecektir.
374

 

Finansal krizlerin sıklıkla yaşandığı günümüzde, işletmelerdeki muhasebe 

personelinin artık, bilgileri değerlendiren, yorumlayan, konulara dikkat çeken ve 

yönetici için gerekecek bilgileri belirleyerek ortaya koyan özelliklere sahip olması 

gerekir. Muhasebe personelinin bilgi ve iletişim teknolojilerini iyi kullanabilecek 

şekilde eğitilmesi gerekmektedir. Nitekim bu değişimler sonucunda, muhasebe eğitim 

ve uygulamalarında, bu mesleği uygulamalı ve akademik düzeyde yapanlarda belirgin 

bir “stratejik değişim” olmuştur. Bu nedenle hem muhasebeye (muhasebe disiplinine), 

muhasebe eğitimine ve öğretimine hem de muhasebe uygulamacılarına ve muhasebe 

bilim adamlarına “teknik yeterlilik ve beceri” kazandırma gereği doğmuştur. 

Personele verilecek olan muhasebe eğitiminin diğer disiplinlerle de sıkı bir iletişim 

içinde olması gerekir. Çünkü muhasebenin kavramsal boyutu, etik, iş dünyası, sosyal 

bilimler, kişisel etkili iletişim becerileri, teknolojik bilgi, yapılandırılmamış karmaşık 

olayları algılama yeteneği gibi konuların yokluğu “muhasebeyi ve muhasebeciyi 

mutlaka dışarıda bırakır”.
375

 

Görülüyor ki günümüz işletmelerinde de daha nitelikli, daha kaliteli, daha çok 

bilgi ve tecrübeye sahip personele ihtiyaç artmıştır. Bilgisayar ve internet kullanabilen, 

programlar hazırlayabilen ya da son teknoloji programlarını kullanabilen, raporlama 

konusunda yeterli olan personele sahip olmak, işletmelerin geleceği için çok önemlidir. 

Çünkü kalifiye elemana sahip işletmeler, güçlü bir yapıya sahip olmada diğer 

işletmelere göre doğal olarak bir adım öndedirler. Aynı zamanda entelektüel 

sermayeleri de yüksektir ki, bu nedenle çok büyük ve olumlu imaja sahiptirler. Bu da 

çok değişik avantajlar (yatırım yapma konusunda tercih edilebilir olmak, güvenilir 

ürünlere sahip olmak ve sürekli müşteriye sahip olmak vb.) sağlamasının yanısıra 

bilgiye ulaşmada ve kullanılmasında öncelik kazandırır. Böylece krizde ve kriz 

öncesinde işletmelerin krize karşı önlem almaları kolaylaşır. 
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4.1.4. Malzeme ve Donanım Açısından  

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler işletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan mali 

nitelikli işlemlerin tamamının veya bir kısmının elektronik ticaret ve elektronik veri 

değişimi gibi değişik biçimde elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu ise 

işletmelerde oluşan mali nitelikli olay ve işlemlerin geleneksel kâğıda dayalı şekilde 

değil de, elektronik ortama taşınarak kayıtlanmasına, sınıflanmasına, raporlanmasına ve 

analiz edilmesine yol açmıştır. Bu değişim ile tüm süreçler daha kısa sürede 

gerçekleştirilebildiği için işletmeler de zaman ve eleman tasarrufu sağlanmaktadır. 

Ayrıca değişim, muhasebe meslek mensuplarının tüm faaliyetlerini (defterlerin 

tutulması, mali tabloların ve vergi beyannamelerinin hazırlanması, denetim faaliyetleri), 

muhasebe bilgi sistemini ve mesleğini etkilemiştir ki, bu etkiler şunlardır:
376

 

 Veri ve bilgilerin muhasebe fişlerine aktarılır aktarılmaz, günlük defter, büyük 

defter ve cari hesaplara eş zamanlı aktarılması, istenildiği an mali tabloların ve 

diğer raporların düzenlenmesini olanaklı kılmıştır. 

 Verilerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, raporlanması gibi işlevlerde iş yükünün 

azalması, muhasebenin işletme içindeki rolünü yönetim sistemleri dizayn etmek, 

elde edilen bilgiyi analiz etmek, yorumlamak ve kullanmak şeklinde 

değiştirmiştir. 

 Raporların daha hızlı ve etkili hazırlanması yanında özellikle elle yapılması 

düşünülmeyecek derecede spesifik ve detaylı raporlama olanaklı kılınmıştır. 

 Verilerin daha kolay ve daha kısa sürede işlenmesi nedeniyle muhasebe işlem 

süreçlerinin kısalması, personelden ve zamandan tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca e-

beyanname ve e-bildirge gibi uygulamalar, meslek mensuplarına para ve zaman 

tasarrufu sağlamanın yanında, taraflar açısından da bilgilerde doğruluk ve etkinlik 

sağlamıştır. 
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Etkin ve başarılı muhasebe elemanı olmak için sadece çok iyi muhasebe ve 

mevzuat bilgisine sahip olmak artık yetersiz kalmaktadır. Finansal krizlerin yaşandığı 

bu süreçte işletmeler küreselleşmenin de gerektirdiği şartlara kendilerini her konuda 

adapte ederek, özellikle muhasebe bölümlerinde çalıştırdıkları personelin muhasebe 

paket programları
377

 kullanmalarına, işletmenin tüm fonksiyonlarına hâkim olmalarına, 

gelişen bilgi sistemi ve teknolojilerini kullanabilir olmalarına dikkat etmektedir. Çünkü 

bilgi teknolojilerini iyi kullanabilmek, muhasebe verilerinden istenen bilgiyi, en kısa 

zamanda ve hatasız olarak karar vericiye ulaştırmak, işletmelerin verimliliğini ve uzun 

dönemde de kârlılığını artırıcı bir etki yaratmaktadır. Bir diğer ifade ile, işletmelerin 

muhasebe bölümünde kullanılan malzeme ve donanım kaynakları teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak geliştirilmelidir.
378

  

İnsan kaynağı ise; muhasebe bilgi sisteminin temelidir ve muhasebeci, gerekli 

uzmanlık bilgisine (muhasebe, işletme, yönetim, iktisat, üretim, pazarlama, finans, mali 

ve diğer mevzuat vb.) ve bu bilgisini en iyi şekilde yerine getirecek gerekli donanıma ve 

donanımı kullanma yeterliliğine sahip olmalıdır. Nitekim muhasebe paket programları 

kullanılarak yapılan muhasebe işlemleri, verileri erken sağlama ve değişik şekillerde 

sunma olanağı verdiğinden, özellikle muhasebecilere çok kolaylık sağlamaktadır. 

Ayrıca, verilere daha çabuk ulaşımı mümkün kılarak, yöneticilerin daha rahat ve daha 

hızlı karar almalarına katkı sağlamaktadır.
379

 Böylece işletmeler özellikle finansal kriz 

dönemlerinden daha az zararla kurtulmaktadırlar. 

4.2. UMS ve UFRS Açısından 

İşletmeler, günümüzde sermaye piyasalarının hızla gelişmesi, uluslararası 

kurumsal yatırımcıların artması, rekabetin yoğunlaşması sonucu kâr marjlarının 

daralması gibi nedenlerle değişime uyum sağlamak ve ayakta kalabilmek zorundadırlar. 

Bunu sağlayabilmek için kendi süreç ve yapılarında bir takım değişiklik yapmaktadırlar, 
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ancak işletmelerin organizasyon ve yönetim yapıları, faaliyetleri ve geliştirdikleri 

ürünler, diğer işletme ve kurumlarla olan ilişkileri bu değişim sürecinden 

etkilenmektedir. 2005 yılında muhasebe politikaları açısından bir devrim yaşanmıştır ve 

özellikle Avrupa ve Asya-Pasifik Bölgesinde bulunan binlerce işletme kendi ulusal 

muhasebe politikaları yerine Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) 

(International Financial Reporting Standards, IFRS) kullanmaya başlamıştır. Bu geçişin 

en büyük nedeni, gelişen piyasalara paralel olarak artan yatırımcı, fon yöneticisi ve 

kredi kurumlarının gereksinimleridir. Piyasalara ortak bir finansal dil, ortak yaklaşım ve 

uygulanabilirlik getirecek olan UFRS, bölgesel politika farklılıklarının neden olduğu 

yatırım risklerinin çoğunu da ortadan kaldırmaktadır. Bu durum küresel sermaye akışını 

da hızlandıracaktır. Muhasebe Standartlarının oluşturulmasının sağladığı yararlar 

şunlardır:
380

 

 Muhasebecilik mesleğine yararlı çalışma kurallarının belirlenmesi 

sağlanmaktadır, 

 Muhasebeciler, çalışmalarının kalitesini geliştirmeye zorlanmaktadır, 

 İşletme yöneticilerinden gelebilecek ve bazı durumlarda şüphe yaratabilecek 

muhasebe politikalarına karşı, muhasebecilerin direnme gücü arttırılmaktadır, 

 Finansal tablo kullanıcılarına, dönemden döneme tutarlı, açık ve tam bilgi 

sunulması sağlanmaktadır, 

 Kullanıcıların, bir işletmenin finansal tablosunun diğeri ile karşılaştırılmak 

istenmesi durumunda, karşılaştırılabilme kolaylığı sağlanmaktadır, 

 İşletmeyi, ekonomi içindeki durumunu ve başarısını saptamaya 

yönlendirmektedir. 

 İşletmelerin denetimlerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olmaktadır. 
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 İşletmelerin finansal performansının doğru analizi ile ileriye dönük gerçekçi 

planların oluşturulması, doğru hedef ve amaçların belirlenmesine yardımcı 

olmaktadır.  

Türkiye’de işletmelerin takip etmek zorunda olduğu yasal çerçeve, Vergi Usul 

Kanunu, Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Türk Ticaret Kanunu tarafından 

düzenlenmekte olup, Türk Ticaret Kanunu’nun yasalaşmasıyla birlikte muhasebe 

standartlarını uygulamada tek yetkili olarak kabul edilen Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu’nun (TMSK)
381

 Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) – UFRS bazında 

hazırladığı, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) – Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarına (TFRS) dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, TFRS mali tablo 

düzenleme ilkelerini de içermektedir. Türkiye’deki muhasebe sistemine yön verecek 

olan TMS ve TFRS’ler Ek 1’de sunulmuştur.
382

  

Küreselleşme ile birlikte uluslararası yatırımlar dünya genelinde hızla artmaya 

başlamıştır. Bu durum işletmelerin her yerde aynı anlamı ifade etmesine, dürüst, gerçeği 

yansıtan muhasebe diline ihtiyaç duymasına neden olmuştur. Bu gelişmeyle dünyada 

muhasebe standartlarının önü açılmıştır ve bu süreç hızlandırılmıştır.
383

 Günümüzde 

küreselleşmenin etkisi ile muhasebe düzenlemeleri ve uygulamalarındaki ülkesel 

farklılıkların ortadan kaldırılarak bütün ülkeler için ortak bir muhasebenin geçerli 

olması yönündeki çalışmalar sonuçlarını vermeye başlamıştır. Uluslararası Muhasebe 

Standartları Komitesi (International Accounting Standards Committe, IASC) tarafından 

hazırlanan UMS-UFRS birçok ülke tarafından kabul görmeye başlamıştır. Uluslararası 

muhasebe standartlarına geçiş süreci çok yakın gelecekte tamamlanacaktır ve bütün 

dünya için tek bir muhasebe sistemi geçerli olacaktır.
384
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4.2.1. UMS Açısından 

Uluslararası parasal işlemlerin artması, işletmeleri aynı anda birden çok ülkede 

menkul kıymet ihraç edebilir hale getirmekte olup, yabancı yatırımcılar açısından belli 

riskler de taşımaktadır. Buna bağlı olarak yatırım yapılan ülkedeki muhasebe ilkelerinin 

yatırımcı tarafından kavranabilmesi ve güvenilir olması gerekmektedir. Çünkü yabancı 

yatırımcılar yatırım yapacakları ülkelerdeki muhasebe standartlarını daha sıkı 

sorgulamakta ve finansal tabloların gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığından emin 

olmak istemektedirler.
385

 Dünya ekonomisindeki globalleşmenin artmasıyla, birçok 

yatırım ve kredi kararlarının alınabilmesi için değişik ülkelere ait analizler ve 

yorumlamalara ihtiyaç duyulmuştur. Muhasebenin bilgi üretme biçimi, bu bilgileri 

raporlama şekli ve içeriği belirli kurallara dayanmaktadır. Muhasebenin dayandığı temel 

kurallar, bilimsel ve tarafsız yaklaşımlar sonucu oluşan muhasebenin temel kavramları, 

genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartlarıdır.
386

 Bu standartlar 

ekonomideki tüm sektörlerle ilgili olabileceği gibi, sadece bir sektörü de 

ilgilendirebilmektedir.
387

 

4.2.1.1. Hesaplar Açısından 

Finansal krizin işletmelerdeki muhasebe sistemleri üzerine etkilerinden biri 

UMS ve UFRS düzenlemesine yönelik olup, bu özellikle farklı ekonomiye ve finansal 

yapıya sahip ülkeler açısından bir zorunluluktur. UMS ve UFRS aracılığıyla hesapların 

kullanımı ve ortak bir değer taşıyarak anlamlı raporlamaya olanak vermesi temel 

amaçtır. Kullanılan hesaplar ve hesap planının düzenlenmesi bu yönden büyük önem 

taşır. Örneğin, TMS 32, TMS 39 ve TFRS 7 kapsamında 11 nolu Menkul Kıymetler 

hesap sınıfında Finansal Varlıklar ismi – başlığı altında nakit ve benzeri yatırımlar 

dışında kalan ve gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara aktarılan finansal varlıklar 

ile beraber türev ürünlerine de yer verilebilir. Çünkü türev ürünler ilk edinmede gerçeğe 
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uygun değer ile kaydedilecek ve daha sonraki değerlemelerde ortaya çıkan gerçeğe 

uygun değer farkları kâr zarara yansıtılacak değerler olarak nitelenen varlıkların 

izlenmesinde kullanılacak olan “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarar Yazılan 

Finansal Varlıklar” hesabı açılarak aktarılacaktır.
388

 

TMS ve TFRS’lara uygun raporlama yaparken, işletmeler çeşitli zorluklarla 

karşılaşmaktadırlar. Örneğin, standartlarda yer alan bazı düzenlemelerin Türkiye’de 

uygulanması ve standartta yer alan bazı açıklamaların anlaşılması çok zor olmaktadır. 

Ayrıca standartlara göre yapılacak olan kayıtlarda kullanılacak hesaplarda da sorun 

yaşanmaktadır. Türkiye’de uygulanan Tek Düzen Hesap Planı (TDHP)’nında yer alan 

hesaplar, standartlarda öngörülen raporlama biçimiyle bazı durumlarda 

örtüşmemektedir. Örneğin satış amaçlı cari olmayan varlıklar, yatırım amaçlı 

gayrimenkuller bilançoda ayrı bir biçimde sunulmalıdır. Ancak TDHP’nda 25 no’lu 

grupta bu fonksiyonu yerine getirecek boş bir hesap mevcut değildir. Bu nedenle 

TDHP’nın revize edilmesi bir gereklilik haline gelmektedir.
389

 Diğer bir örnek olarak 

TMS 2 Stoklar kapsamında 15 nolu Stoklar hesap sınıfında maddeler yanında 

katlanılmış ve henüz gelirle eşleştirilecek aşamaya gelmemiş “hizmet” maliyetlerine de 

yer verilebilir. Çünkü Stoklar standardı hizmet maliyetlerinin de stoklar arasında 

raporlanmasını öngördüğünden bu grupta ayrıca tamamlanmış hizmet maliyetleri ve 

tamamlanmamış hizmet maliyetleri başlıklı hesaplar açılabilir.
390

 Sonuç olarak, 

standartların etkin bir şekilde uygulamasının sağlanabilmesi için TDHP’nın yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

4.2.1.2. Finansal Tabloların Sunumu Açısından 

Globalleşme nedeniyle ülkeler arasında gerçekleştirilen ticari faaliyetler ve 

uluslararası işletme sayıları hızla artmış olup, muhasebe ve finansal raporlama 

uygulamalarında da uluslararası standartların belirlenmesini gerekli kılmıştır. Finansal 

tablolarda yer alan bilgilerin yatırımcılar açısından kullanışlı olabilmesi için bu finansal 

tabloların karşılaştırılabilir, güvenilir ve ihtiyaca uygun olması çok önemlidir. 

Küreselleşme ile birlikte yatırımcılar açısından ortaya çıkan en önemli sorun, finansal 
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tabloların karşılaştırılabilir nitelikte standart bilgileri içermemesi ve ortak değerleme 

ölçekleri ile değerlenmemiş olmasıdır. Bunun yanı sıra; her ülke uyguladığı muhasebe 

ölçütlerinde, kendi yasa ve özel kuruluşları vasıtasıyla yönlendirilmektedir. Bu 

farklılıkları ortadan kaldıran ve belirli bir standarda bağlayan unsurlar da UMS ve 

UFRS’ları olarak karşımıza çıkmıştır.
391

 Finansal raporlamanın genel kurallarını 

tanımlayan TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardı, işletmelerin genel amaçlı 

finansal tablolarının dönemler arası ve işletmeler arası karşılaştırmaya izin verecek 

şekilde hazırlanması için temel kuralları belirlemektedir ve bu şekilde karşılaştırılabilir 

finansal tabloların Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak 

hazırlanmasını sağlamaktadır. TMS 1 standardı kapsamında listelenen finansal tablolar 

şunlardır:
392

 

 Bilanço, 

 Gelir Tablosu, 

 Özkaynaklar Değişim Tablosu, 

 Nakit Akış Tablosu, 

 Finansal Tablo Dipnotları. 

Finansal tablolar TFRS’ye uygun olarak hazırlanmış olsa da, açıklanan bilgiler 

işletmenin finansal durumu ve finansal performansı hakkında kullanıcıları 

bilgilendirmekte yetersiz kalabilmekte olup, bu durumda ek açıklamalar yapılmaktadır. 

Finansal tablolardaki kalemlerin sunuluşu ve sınıflandırılması dönemden döneme 

farklılık göstermemelidir. Sunum ve sınıflandırmada değişiklik yapılabilmesinin tek 

şartı, işletme faaliyetlerinin içeriğinin önemli ölçüde değişmesi ya da yapılan gözden 

geçirme sonucu başka bir şekilde sunumun veya sınıflandırmanın daha bilgilendirici 

olacağının (TMS 8 hükümlerine uygun olarak) açıkça belirlenmesidir. Özellikle finansal 

krizin de etkisiyle, işletme varlık ve borçlarında önemli değişiklikler olmaktadır. Bu 

nedenle gelecekte işletme varlık ve borçlarının değerini ciddi düzeltmelere neden 

olabilecek risklerle ilgili dipnotlarda açıklama yapmak zorunda kalmaktadır. Bir başka 
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ifade ile işletme, bazı varlık ve borçların değerlemesi ile ilgili belirli varsayımlar ileri 

sürerek tahminler yapmak zorunda kalmaktadır. Kıdem tazminatı ile ilgili karşılık 

tutarının belirlenmesi, güncel piyasa fiyatı olmadığında Duran Varlıklarla ilgili değer 

düşüklüğünün tespiti (geri kazanılabilir tutarın tespiti) ve sürmekte olan yasal 

süreçlerdeki olası kayıpların tahmini vbg. durumlarda işletmeler tahminlere dayalı değer 

tespitleri yaparak bunları finansal tabloların dipnotlarında açıklamak zorunda 

kalmaktadırlar.
393

 

Finansal tabloların sunumu ile ilgili olarak TMS 27, TMS 32 VE TMS 31 

önem taşır. TMS 7’de “Nakit Akış Tabloları”nın amacı; “Bir işletmenin nakit akışlarına 

ilişkin bilgiler, finansal tablo kullanıcılarına, işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma 

yeteneğini ve işletmenin bu nakit akışlarını kullanma ihtiyacını 

değerlendirebilmelerinde dayanak oluşturması bakımından faydalıdır. Kullanıcıların 

aldığı ekonomik kararlar, işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğinin ve söz 

konusu nakit ve nakit benzerlerinin yaratılma zamanlamasının ve kesinliğinin 

değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu Standardın amacı, işletme, yatırım ve 

finansman faaliyetlerinden dönem buyunca elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran 

nakit akış tablosu vasıtasıyla, bir işletmenin nakit ve nakit benzerlerindeki tarihi 

değişikliklere ilişkin bilgi sağlaması hususunu düzenlemektedir.” ve kapsamı; 

“İşletmeler bu standarda göre Nakit Akış Tablosu hazırlamalı ve finansal tabloların 

hazırlandığı her dönem için finansal tabloların ayrılmaz parçası olarak sunmalıdır. Bu 

Standard, Finansal Durumdaki Değişim Tablosu’nun yerini almıştır. Finansal tablo 

kullanıcıları, işletmenin nakit ve nakit benzeri varlıklarını nasıl oluşturduğu ve nasıl 

kullandığı ile ilgilenmektedirler. Bu ilgi, finansal kurumlarda olduğu gibi işletmenin 

doğasından kaynaklanan faaliyetlerinden veya nakdin işletmenin ürünü gibi 

görülmesinden bağımsızdır. İşletmeler kar etmek amacıyla farklı faaliyetlerde 

bulunmalarına karşın, özünde faaliyetlerine devam etmek, yükümlülüklerini yerine 

getirmek ve yatırımcılarına getiri sağlamak gibi benzer nedenlerle nakde ihtiyaç 

duyarlar. Bu nedenle, tüm işletmelerin nakit akış tablosu hazırlamaları zorunludur.” 
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biçiminde;
394

 

TMS 27’de “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”ın kapsamı; “ Bu standart, bir ana 

ortaklığın kontrolü altında bulunan bir grup işletmenin konsolide finansal tablolarının 

hazırlanmasına ve sunumuna ilişkin esasları belirler. İşletme birleşmeleri sırasında 

ortaya çıkan şerefiye de dahil olmak üzere, işletme birleşmeleri ile ilgili 

muhasebeleştirme yöntemleri ve bunların konsolidasyon üzerindeki etkileri bu Standart 

kapsamında değildir. Bu Standart, herhangi bir işletmenin yerel mevzuat gereği ya da 

kendi isteği ile bireysel finansal tablo düzenlemesi söz konusu olduğunda, bağlı 

ortaklıklar, iştirakler ve müştereken kontrol edilen işletmelerin muhasebeleştirilmesinde 

de uygulanır” biçiminde;
395

  

TMS 34’de “Ara Dönem Finansal Raporlama”nın amacı; “Ara dönem finansal 

raporlamanın asgari içeriğinin tanımlanması ve ara döneme ilişkin özet veya ayrıntılı 

finansal tablolardaki muhasebeleştirme ve ölçme ilkelerini belirlemektir. Zamanında 

yapılan ve güvenilir bir ara dönem raporlama; yatırımcıların, kredi veren kuruluşların ve 

diğer tarafların işletmenin gelir ve nakit akışı yaratma kapasitesi ile finansal durumunu 

ve likiditesini daha iyi anlamasını sağlar.” ve kapsamı; “ Bu Standart, hangi işletmelerin 

ara dönem finansal rapor hazırlayacağını, hangi sıklıkta veya ara dönemden sonra ne 

kadar kısa bir zamanda yayınlaması gerektiği hususlarını düzenlemez. Ancak, Devlet, 

sermaye piyasası düzenleyici kuruluşları, borsalar ve muhasebe düzenleyici kuruluşları 

sıklıkla borçlanma senetleri ve hisse senetleri halka arz edilmiş işletmelerin ara dönem 

finansal rapor yayınlamasını öngörür. Bu Standart, bir işletmenin Türkiye Finansal 

Raporlama Standartlarına uygun olarak ara dönem finansal raporlama yapmasının 

zorunlu olduğu veya ara dönem finansal raporlama yapmayı seçmesi durumunda 

uygulanır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu halka açık işletmelerin bu Standartta 

belirtilen muhasebeleştirme, ölçme ve açıklama ilkelerine uygun olarak ara dönem 

finansal raporlama yapmasını teşvik eder. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına 

uyum açısından ara dönem veya yıllık finansal tabloların her biri, kendi başına ayrıca 

değerlendirilir. Bir işletmenin hesap dönemi içinde ara finansal tablo düzenlememesi 
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veya bu Standart ile uyumlu olmayan ara dönem finansal tablo düzenlemesi, başka bir 

aykırı uygulama olmadığı sürece, işletmenin yıllık finansal tablolarının Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olmasına engel oluşturmaz. Bir işletmenin 

ara dönem finansal raporunun Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu sayılabilmesi 

için bu Standardın tüm hükümleri ile uyumlu olması gerekir. 19’uncu paragraf bu 

hususla ilgili bazı açıklamaların yapılmasına ilişkin hükümler içerir.” biçiminde 

açıklanmıştır.
396

  

Bu standartlar dikkate alındığında, özellikle hem muhasebe uygulamalarında 

yeknesaklık ve birliktelik sağlanması hem de finansal krizlerin getireceği olumsuz 

durumlara karşı hazırlıklı olunması amaçlanmıştır. Öte yandan finansal tablolar, 

muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan parasal bilgilerle bu bilgilerin 

kullanıcılara iletilmesini sağlayan araçlar olup, temel finansal bilgi kaynaklarını 

içermekte, finansal raporlama sürecinde üretilmekte ve dipnotlarıyla birlikte 

kullanılmaktadır. Bu nedenle finansal tablolar kullanıcılarının ortak ihtiyaçları 

gözeterek hazırlanmalı ve sunulmalıdır. Bunun sonucunda ise muhasebe standartları 

uygulama bulmuştur. Bu durum finansal raporlama zinciri olarak şöyle gösterilebilir:
397

 

Şekil 9: Finansal Raporlama Zinciri 

 

 

 

Kaynak: Banu A. Başar, “Finansal Piyasalar Açısından Finansal Raporlamada Kalite Zinciri”, 

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, S.3, C.5, 2003, s.81. 

 

 

Bu açıklamalardan görüleceği üzere; finansal tablolar bu tabloları 

kullanacakların ekonomik karar vermesinde faydalanmaları için işletmenin ekonomik 

ve finansal durumunu (varlık ve kaynak yapısı), faaliyet sonuçlarını (performansını) ve 

finansal durumundaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu amaçla hazırlanan 
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mali tablolar kullanıcılarının büyük bir bölümünün gereksinimlerini karşılamakla 

beraber tümüne cevap veremez. Çünkü geçmiş bilgilere dayalıdır. Geleceğe yönelik 

bilgi vermezler. Bu nedenle de bu ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla da mali tablo 

standartları geliştirilmiştir. Geliştirilen mali tablo standartları ile hem bir bütünlük hem 

de krize karşı ortak davranmak, birlikte hareket etmek amaçlanmıştır. 

4.2.2. UFRS Açısından 

Muhasebe standartları, muhasebe veri ve bilgilerinin hem elde edilirken hem 

de kullanım sürecinde uyulması gereken kurallar bütünü olup, muhasebe kavram ve 

ilkelerinin uygulanmasında esas alınması gereken yöntemleri ve değerleme ölçütlerini 

belirlemektedir. Genel kabul görmüş ilkelerden daha ayrıntılı düzenlenen standartlar, 

kavramlar ile ilkelerin uygulamaya yansıtılmasını sağlamaktadırlar. Finansal tabloların 

gerçeği yansıtmasını ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak muhasebe standartlarının 

en önemli amacıdır.
398

  

Uluslararası ticaretin, para ve sermaye hareketlerinin çok önemli boyutlara 

ulaşmış olması, benzer nitelikteki olayların aynı şekilde ifade edilmesi, anlamlı, 

güvenilir, gerçeğe uygun, karşılaştırılabilir bilgilerin üretilmesi, işletme ile ilgili 

bilgilerin tarafların ihtiyaçlarını tam olarak karşılaması amacıyla muhasebe alanında, 

finansal raporlar ve teori – uygulamalar açısından da uluslararası muhasebe standartları 

oluşturulmuştur. Bu standartların kalitesinin yüksekliği, muhasebede karşılaşılan 

risklerin ortadan kalkmasına, daha fazla ticaret ve yatırım yapılmasına ve büyümenin 

gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır. Nitekim günümüzde sınır aşırı faaliyetlerde 

bulunan işletmelerin sayıları arttığı için uluslararası alanda ortak bir finansal raporlama 

diline duyulan ihtiyaç da artmıştır.
399

 

Kârı amaçlayan işletmeler için risk üstlenmeden kârı elde etmek genellikle 

imkânsız olmaktadır. Risk yönetiminin en önemli konusu riskin tahmini, sayısal ifadesi 

ve kontrol edilebilmesidir. Riskin risk yönetimi tarafından saptanamayan kısmı ise, 

finansal krizin nedeni olmaktadır. Bir başka ifade ile finansal kriz belirsizliği, zarar 
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görme olasılığını ve riski içerin bir kavram olup, olası finansal krizler ani bir şekilde 

ortaya çıktığı için işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri açısından büyük bir tehlike arz 

etmektedirler. Muhasebenin temel ilkelerinden olan “şeffaflık” sonucu finansal 

raporların zamanında, doğru ve güvenilir bilgiyi sunarak erken uyarı sistemine katkıda 

bulunması, özellikle finansal kriz yönetim sürecinde önem arz etmektedir. Şeffaf 

finansal tablolar güvenilirlik açısından karar vericiler için çok önemli olup, finansal 

belirsizliklerin önceden belirlenmesine katı sağladığı için finansal riskin şiddetini de 

azaltmaktadır.
400

  

UFRS’da risklerin finansal tabloların dipnotlarında (işletmeler tarafından 

uygulanan risk yönetiminin hedefleri ve alınan önlemleri de kapsayacak içerikte) 

raporlanması birçok standartta zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Riskin 

raporlanmasına yönelik olarak UMS 14 “Bölümlere Göre Raporlama” standardı 

kapsamında mali tablo kullanıcılarına işletmenin risk ve getirilerini daha iyi 

değerlendirmeleri için finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasına ilişkin ilkeleri 

belirlemektedir. Raporlamayla ilgili diğer bir standart ise “Kur Değişiminin Etkileri”nin 

düzenlendiği UMS 21’dir. Bu standartta ise, yabancı para ile yapılan işlemlerin ve 

yurtdışındaki işletmelerin mali tablolara nasıl dâhil edileceğini ve mali tablolarda 

kullanılan para birimine nasıl çevrileceğini düzenlemektedir. Riskten korunma 

muhasebesi için de UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardı 

hükümleri uygulanır. Uluslararası piyasalarda başarılı bir şekilde rekabet edebilmek ve 

finansal kriz dönemlerinde hayatta kalabilmek için işletmeler, hesap verebilirlik ve 

şeffaflık ilkeleri doğrultusunda finansal raporlama yapmalıdırlar. İşte bu dönemlerde 

UMS-UFRS bu konuda işletmelerin en önemli yardımcıları olmaktadır.
401

 

4.3. Yasalar Açısından 

Finansal kriz dönemlerinde işletmeler birçok olumsuzlukla karşılaşmaktadırlar 

ve bu olumsuzluklar nedeniyle ortaya çıkan gelir azalması, zarar ve varlık değer 

düşüklüğü gibi sayabileceğimiz daha birçok bilgiyi kaydetmek zorundadırlar. Bunun 
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yanı sıra globalleşmeye
402

 bağlı olarak ortaya çıkan olaylar sonucunda özellikle 

ekonomi ve vergileme bakımından önemli gelişmeler olmakta, dünya ekonomisi 

entegreleşmektedir. Entegreleşme (entegrasyon); mal ve hizmetlerin, finansal 

sermayenin, üretim faktörlerinin, teknoloji vb.nin sınırları aşarak derin bir ekonomik 

bütünleşme anlamı taşımaktadır.
403

 Tüm bu değişim ve gelişimler aynı zamanda vergi 

alacağının hesaplanması ve ödenmesine ilişkin işlemlerde finansal krizle beraber etkili 

olmaktadır. Bu nedenlerle işlemlerin kayda alınması, defter ve kayıt nizamının 

düzenlenmesi, vergi beyannamelerinin ve mali tabloların hazırlanması, bütçe, iş 

programı ve planlama yapılması açısından kamu-devlet ilgili yasalarda bu hususları 

hüküm altına almıştır. Bu yasalar şunlardır:
404

 

 Vergi Usul Kanunu  

 Gelir Vergisi Kanunu  

 Kurumlar Vergisi Kanunu  

 Türk Ticaret Kanunu 

 Sermaye Piyasası Kanunu 

Yukarıda sayılan kanunların hükümlerine göre defter tutmak zorunda olan 

işletmeler, finansal kriz dönemlerinde de muhasebe kayıtlarında hilelere başvurmadan, 

muhasebe temel kavramlarına uygun olarak bilgilerini bu kanunların hükümlerine göre 

düzenlemek zorundadırlar. Bu bölümde bu kanunlar vergi kanunları, Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu biçiminde bölümlenerek incelenmiştir. 

4.3.1. Vergi Yasaları Açısından 

Konuları devlet ve vatandaş arasındaki vergi alacağının hesaplanması ve bu 

alacağın ortaya çıkardığı ilişkileri oluşturmakta olup, devlet gerçek ve tüzel kişilerin en 

önemli ve en büyük ortağıdır. Hükümranlık gereği vergi alacağını zorla alır. Ancak 
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vergi alacağının özellikle vergiye tabi gelirin hesaplanması, ödenmesi ve benzeri 

konularda muhasebeden yararlanılır. Bu nedenle hem mükelleflik açısından hem de 

kayıt sistemi açısından düzenlemeler yapılmıştır. Finansal kriz; iktisadi entegrasyonu 

hızlandırırken bu hızlanma sonucu vergi mükellefleri, gerçek ve tüzel kişiler (bireyler 

ve işletmeler) ülke dışındaki düşük vergi olanaklarından faydalanmaktadırlar. 

Globalleşmenin bir sonucu olarak, özellikle vergiden kaçınmak ve kaçırmak için 

yaratılan vergi cennetleri, bunlar genellikle küçük ekonomilerinden oluşan ada 

ülkeleridir ki vergi gelirlerini azaltıcı etkiye sahiptirler. Vergi cenneti olmayan ülkelerde 

yaşadıkları halde vergi cennetlerinde nominal ya da sıfır vergilendirmeyi yüklenen 

yatırımcılar ulusal vergi sorunlarını azaltmak için vergi cenneti ülkelerindeki 

mevzuatlardan yararlanabilmektedirler. Bu tip vergi mükellefleri gerçekte kendi 

ülkelerindeki kamu harcamalarından faydalanan ancak bu harcamaların finansmanından 

kaçınan “bedavacı” (free rider) lardır. Ayrıca yaratılan tercihli vergi rejimleriyle çok 

düşük veya sıfır oranla vergiler alınmaktadır. Bazı ülkelerin finansal ve doğrudan 

yatırımları çekmek için genel vergi sistemleri içinde veya ayrıca ihdas edilen yasa, idari 

karar gibi uygulamalar sonucu yaratılan muafiyet, istisna ve indirimler yoluyla diğer 

ülkelerin vergi tabanlarını aşındırmaktadır. Bunun sonucunda vergi politikalarının 

etkinliği azalmakta, transfer fiyatlaması, örtülü sermaye kullanımı gibi yöntemlerle 

karlarını vergi bakımında avantajlı bölgelere aktarmaktadırlar. Böylece sermaye ithal 

eden ülkeler büyük vergi geliri kayıplarına uğramakta, ekonomisi daralmakta, eğitim, 

sağlık vb. sosyal hizmetlerin sağlanması zorlaşmaktadır. Bu da kanun koyucuları vergi 

yasalarını yeniden gözden geçirmeye ve yeni düzenlemeler yapmasını zorunlu hale 

getirmiştir.
405

   

Bu amaçlarla finansal krizin etkileri Vergi Kanunları ve Ticaret Kanunu 

açısından ele alındığında öncelikle kanun maddelerinin bir kısmı yürürlükten 

kaldırılmış, bir kısmının içeriği değiştirilmiş, bir kısmının kapsamı daraltılmış ya da 

genişletilmiş, bir kısmına eklemeler yapılmış ya da yeni hükümlere yer verilmiştir. Bu 
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düzenlemelerle finansal krizin ortaya çıkarttığı sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır 

Bu hususta;
406

 

 Vergilendirmeye yönelik yetersizliklerin giderilmesi, 

 Güncel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerin karşılanması, 

 Dış dünya ile daha fazla etkileşimin düzenlenmesi, 

 Çağın gerçek ve gerekliliği ile uyumlaştırılmış yeni vergi altyapısının 

oluşturulması, yeni donanımlara yer verilmesi, 

 Bütünleşme – globalleşmeden en yüksek faydanın sağlanması, 

 Vergi sisteminin yeniden yapılandırılması, vergi mevzuatının vatandaşlarca 

(mükelleflerce) anlaşılabilir ve basit şekilde uygulanabilir olması, 

 Mevzuatın sık sık değişmeyen, yatırımcıların gelecek planlarını kolaylaştıracak, 

istikrarlı, öngörülebilir ve bunun yanı sıra ekonominin önünü kapatmayan yapı ve 

düzeye sahip olması, 

 Daha kaliteli vergi, resim ve harç hizmetlerinin sunulması, vatandaşların – 

mükelleflerin güzel bir uyumunu benimsemiş, bilgi teknolojileri kullanarak vergi 

gelirlerini toplayan bir iradenin oluşturulması, 

yapılan düzenlemelerin en belirgin örnekleridir. 

4.3.1.1. Vergi Usul Kanunu  

10.10.1961 tarihli 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Gümrük İdareleri tarafından alınan vergi ve resimler 

hariç (VUK Md.2) “Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel dairelerine ve 

belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanmaktadır”. (VUK Md.1) Vergi 

Usul Kanunu; beş ana kitap, on dokuz ana kısım, altmış bir bölüm, ortak hükümler ve 

geçici maddelerden oluşmaktadır. VUK’nun yukarıda sayılan kitap, kısım ve bölümleri 

incelendiğinde finansal krizin etkilerini ifade eden hükümlere doğrudan 

rastlanmamaktadır. Yapılan değişiklik ve yeni düzenlemeler dolaylı olarak kanun 

hükümleri içine yerleştirilmiştir. Özellikle vergi alacağının (resim ve harçlar da dahil) 

en önemli ve en büyük tutarlı kamu geliri olması nedeniyle ülke ekonomisi ve finansal 
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piyasalar açısından güncelliği sürmektedir. Vergi, resim ve harçlar aracılığıyla toplanan 

kamu gelirleri ekonomide bir yandan sermaye birikimine diğer taraftan yatırım 

yapılmasına olanak sağlar. Bir diğer ifade ile her ne kadar kamu otoritesi (devlet) 

ekonomik faaliyetlerini azaltsa da düzenleyicilik görevinden vazgeçemez.
407

  

İşletmelerin faaliyetleri devletin sunduğu ortamlarda gerçekleştirilir. Yaratılan 

değerler ve elde edilen gelirler ekonomiyi canlandırır. Ancak bu faaliyetlerin uygun bir 

ortamda ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu otoritesinin (devletin) varlığı 

şarttır. Öte yandan ortaya çıkan gelirlerden devlet cebren de olsa payını alır. Zira o 

işletmelerin en büyük ortağıdır. Verginin beyan üzerine alınmasına bağlı olarak ne 

zaman? nasıl? ne kadar? alınacağı vb. hususlar GVK, KDV ve KVK kanunlarında 

düzenlenmiştir. Usule ilişkin esaslar ise VUK’nda düzenlenmiş olup, vergi 

uygulamasında yetki “mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil 

eden” (VUK Md.4) vergi dairesindedir. Vergi mükelleflerden doğrudan ya da vergi 

sorumluları aracılığı ile tahakkuk ve tahsil edilir. Bu işlemler usule ilişkin esaslar ön 

plana çıkartmış olup özellikle ikinci kitapta mükellefin ödevleri, üçüncü kitapta 

değerlemeye ilişkin hükümler yer alır. Üçüncü kitap üçüncü bölümde Bilanço Esasına 

Göre Defter Tutma, Dördüncü bölümde; İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler, 

Beşinci bölümde Sınaî Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar, Altıncı bölümde Diğer 

Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar, Yedinci bölümde Serbest Mesleklerde Defter 

Tutma, Sekizinci bölümde ise Zirai Kazançlarda Defter Tutma hükümleri yer almakta 

olup Kayıt nizamı (VUK 215) Dokuzuncu bölümde düzenlenmiştir. 

Bu bölümlerde yer alan maddeler incelendiğinde kanun koyucu vergi 

alacağının kayden mevcut olmasını ve muhasebe kayıtları aracılığı ile tutulması zorunlu 

defterlerde yer alan bilgilere göre belirlenmesini (tahakkuk ve ödeme) amaçlamaktadır. 

Öte yandan bu defterlerde yer alan kayıtların geçerli olması için VUK ya da TTK 

hükümlerine göre düzenlenen belgelere dayanması gerekmektedir. Böylece hem kamu 

otoritesi – yasa koyucularla mükellef arasındaki ilişkiler düzenli olacak hem de 

anlaşmazlıklarda bu kayıtlar ve belgeler çözüm aracı olarak kullanılacaktır. Bunun yanı 

sıra finansal kriz ortamlarında genellikle bozulan devlet – mükellef ilişkileri ve vergiden 
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kaçırma hususunda gerekli düzenlemeler yapılarak krizin etkileri azaltılacaktır. 

(VUK’nun yapısı, kitapları, bölümleri ve kısımları ayrıntılı bir şekilde EK 2’de 

sunulmuştur.) 

4.3.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu 

Devlet (kamu kurumu) ile tüzel kişi vergi mükellefleri arasındaki vergi 

alacağının tespiti, hesaplanması ve usullerinin düzenlenmesine ait hükümlerin yer aldığı 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu dört ana kısım, on iki bölüm, ortak hükümler ve 

geçici maddelerden oluşmaktadır. Güncel ekonomik ve sosyal gereksinimlerin 

karşılanmasına yönelik olarak hazırlanan KVK’nda Birinci Kısım “Mükellefiyet”, 

Birinci Bölüm ise “Konu ve Mükellefler” olarak düzenlenmiştir. Buna göre; şu 

kurumların kazançları Kurumlar Vergisine tabi olup;
408

 

 Sermaye işletmeleri, 

 Kooperatifler, 

 İktisadi Kamu Kuruluşları, 

 Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, 

 İş Ortaklıkları, 

kurum kazancı, gelir vergisi konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.” (KVK Md.1) 

Kurumlar vergisine tabi olan bu kurumlar Tam ve Dar Mükellef olarak 

vergilendirilmektedir. KVK Md.1’de sayılan kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin 

her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar Dar Mükellef; kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 

bulunanlar Tam Mükellef olarak ifade edilmektedir. (KVK Md.3) Bu düzenlemelerin 

temel hedefi, tüm dünyada yaşanan politik ve ekonomik dönüşümleri kaynak alarak 

ortaya çıkan küreselleşmenin getirdiği etkiler ile finansal krize karşı sosyal, siyasal ve 

ekonomik yapıların korunması, bir diğer ifadeyle dünya ile artan etkileşimin 

olumsuzluklarına karşı önlem alınmasıdır. Küreselleşmenin yeni fırsatlara ve yeni 

risklere kapı açmasına bağlı olarak beraberinde getirdiği finansal riskler ise bu kapıların 

kapanmasına ya da hiç açılmamasına neden olabilmektedir. Buna bağlı olarak da, 
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kurumların ve kazançlarının korunması KVK’nda da düzenlemeleri etkilemiştir. İçinde 

bulunulan finansal kriz sonrası dönemin gerçekleri ile ülke politikalarının stratejik 

hedeflerine sırt çevirmeyen, iktisadi, mali ve hukuki bakış açıları ile gerekli 

harmonizasyonun sağlanması kanun koyucunun en temel ödevlerinden birisi olması 

nedeniyle gerektikçe yenilikçi bir anlayışla KVK ele alınmıştır. Bu durumun en güzel 

örneği olarak ekonomide güven artmasının sağlanması amacıyla Vergi Barışı Kanunu 

yürürlüğe sokulmuş, kurumların kâr dağıtımı da dahil %65 olan vergi yükleri % 45’e 

çekilmiştir. Böylece finansal krize bağlı olarak ortaya çıkan ve sistemin önünü tıkayan 

faktörlere karşı önlemler alınmıştır. KVK’nun yapısı, kitapları, bölümleri ve kısımları 

ayrıntılı bir şekilde EK 3’de sunulmuştur. 

4.3.1.3. Gelir Vergisi Kanunu 

06.01.1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine 

tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi 

tutarıdır.” (GVKMd.1) hükmü uyarınca ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek 

kazancı, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve 

iratlar (GVK Md.2) gelirin tespitinde gerçek ve safi tutarları ile dikkate alınmakta olup 

hakiki-gerçek ve hükmi-kurum şahısların hakiki-gerçek kazançlarının en iyi şekilde 

vergilendirilmesi amacı taşımaktadır.
409

  

Gelir Vergisi Kanunu’nun mevzuunu-konusunu oluşturan kazanç ve iratların 

finansal krize bağlı olarak azalması, ortadan kalkması, ödemeden kaçınmak ve benzeri 

hususlara karşı önlemler alınması bu kanunda diğer kanunlarda da olduğu gibi 

düzenlemelere gidilme nedenidir. Vergi sistemine uygun olmayan hükümlerin oluşu, bir 

kısım hükümlerin yetersizliği, şüpheli ya da açık olmayan hükümlerin bulunması 

sonucunda mükellef ile devlet – kamu otoritesi arasında farklı işlemlerin doğmasına, 

haksızlık ve adaletsizliklerin oluşmasına yol açmış olup finansal krizin olumsuz 

etkilerini ve olumsuz sonuçlarını çoğaltmıştır. Bu bakımdan vergilendirilecek kazanç ve 

iratların saptanması, saptama usulleri ve teknikleri, muafiyet istisnaların kaçınılmaz 

ekonomik, sosyal, siyasal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkması sonucunda vergi 
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sınırlarının belirlenmesi, oto kontrol mekanizmasının kurulmasını sağlayacak 

önlemlerin GVK içine serpiştirilmesi, eşitlik ve genellik ilkelerinin tahakkuku için 

zorunlu olduğu kadar gelir vergisinin randımanı– verimliliği açısından da en önemli 

faktörlerdir. Bu nedenle gelir vergisinin verimliliğinin ekonomik gelişme ve milli 

gelirde artı yaratabilmesi bu bahsedilen hususlara verilecek önemin anlamını ve 

büyüklüğünü en iyi gösteren örneklerdir. GVK’nun yapısı, kitapları, bölümleri ve 

kısımları ayrıntılı bir şekilde EK 4’te sunulmuştur.  

4.3.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu 

02.11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3065 Sayılı 

Katma Değer Vergisi Kanunu; beş ana kısım, on dokuz bölüm, ortak hükümler ve geçici 

maddelerden oluşmaktadır ve mal ve hizmetler üzerinden alınan bir vergi türü olup 

ekonomi, mali ve sosyal gereklilik arz etmektedir.
410

  

 “ Ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan 

teslim ve hizmetler, 

 Her türlü mal ve hizmet ithalatı, 

 Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler, 

katma değer vergisine tabidir.” (KDVK Md.1) 

 “ Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket 

edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı 

veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim 

hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi 

halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi 

edilmesi de mal teslimidir. 

 Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından 

zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan 

sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir. 
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 Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu 

hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların 

yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri 

verilmesinde de aynı hüküm uygulanır. 

 Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.” (KDVK Md.2).
411

 

Bu iki maddede yer alan hükümlerde KDV’nin ekonomik faaliyetlere karşı 

tarafsız ve vergi yükü açısından nötr olma özelliği vardır ve (KDV Kanununun 

yürürlükten kaldırılan İstihsal Vergisi, Nakliyat Vergisi, PTT Hizmetleri Vergisi, Şeker 

İstihlak Vergisi, İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi, İşletme Vergisi’nin bir bütün olarak 

düşünülmesi halinde ahenkli ve ortak bir yapıları yoktur.) Ekonomi üzerinde olumlu 

etki yaratacaktır. KDV Kanunu aracılığıyla; 

 Gelir ve Kurumlar Vergisi arasında fonksiyonel bağlam kurulması kolaylaşmıştır, 

 Ekonomik ilişkilerin özellikle ihracatın geliştirilmesi amacıyla KDV Kanunu’nda 

yeni düzenlemelere gidilerek finansal krizin etkilerinin ortadan kaldırılması arzu 

edilmiştir. 

Ancak finansal krizin etkilerinin giderilebilmesi amacıyla KDV Kanununda 

yapılan düzenlemeler GVK ve KVK’nda yapılan düzenlemelere paralel olduğu kadar 

aynı amaçlı olmalıdır. Aksi durumda yeni düzenlemelerden beklenilen yararlara 

ulaşılması hayal olacaktır. KDVK’nun yapısı, kitapları, bölümleri ve kısımları ayrıntılı 

bir şekilde EK 5’te sunulmuştur. 

4.3.2. Türk Ticaret Kanunu Açısından 

Prof. Dr. Hirsch tarafından hazırlanan ve 29.06.1956 tarihinde yürürlüğe giren 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu; altı ana kitap, otuz beş ana kısım, kırk üç bölüm, 

ortak hükümler ve geçici maddelerden oluşmaktadır. Bu kanun 4721 Sayılı Türk 

Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir parçası olup, ticari hükümleri düzenlemektedir. “Bu 

kanundaki hükümlerle bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer 

kanunlarda yazılı özel hükümler ticari hükümlerdir. Mahkeme hakkında ticari bir 
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hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete bu da yoksa genel hükümlere göre 

karar verir.” (TTK Md.1)
412

 

 “Ticari örf ve âdet; kanunda aksine bir hüküm yoksa, ticari örf ve âdet olarak 

kabul edildiği belirlenmedikçe, teamül, mahkemenin yargısına esas olamaz. 

Ancak, irade açıklamalarının yorumunda teamüller de dikkate alınır. 

 Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve adetler genel olanlara üstün 

tutulur. İlgililer aynı bölgede değillerse, kanunda veya sözleşmede aksi 

öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticari örf ve âdet uygulanır. 

 Ticari örf ve âdet, tacir sıfatını haiz bulunmayanlar hakkında ancak onlar 

tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdirde uygulanır.” (TTK Md.2).
413

 

“ Ticari işler; bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren 

bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” (TTK Md.3) biçiminde tanımlanmıştır. Bu üç 

maddede de yer alan hükümler TTK’nun konusunu oluşturmakla birlikte, ticari 

faaliyetlerden doğan anlaşmazlıklarda bir diğer ifade ile tacir ile tacir arasında oluşan 

anlaşmazlıklarda bu kanun konusudur. Bu durum TTK Md.4’te şöyle ifade 

edilmektedir:
414

  

 “Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve 

çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;  

a) bu kanunda,  

b) Türk Medeni Kanunu’nun rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar 

hakkındaki 962 ilâ969 uncu maddelerinde,  

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun mal varlığının veya 

işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi 

hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine 

dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon 
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sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir 

yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, 

saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,  

d) fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,  

e) borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin 

özel hükümlerde,  

f) bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme 

işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve 

çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. 

Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat 

eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır. 

 Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı 

Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu hükümlerine tabidir.” 

Görülüyor ki TTK; ticari işler ve tacirler arasındaki anlaşmazlıkları hükme 

bağlaması nedeniyle menfaatler dengesini hak ve adalete uygun bir tarzda kurmayı 

amaçlayan modern hukuk yöntemlerinin ve kanun tekniklerinin başarıyla kullanıldığı 

bir kanundur.  

Finansal krizin olumsuz etkileri özellikle ticari yaşamda görülmekte, tacirleri 

ve kurumları finansal dar boğazlara sürüklemekte, üretim, satış ve pazarlama 

faaliyetlerini engellemekte, tahsilâtları azaltmakta, ticaret, hizmet ve endüstri 

sektörlerinin üzerine kâbus gibi çökmektedir. Bu açıdan ülkemizde tümüyle gözden 

geçirilen yeni TTK ticaret, hizmet ve endüstri sektörlerinin kendisine özgü hukuki 

ilkelerini iyi bir biçimde düzenlemiş, Türk Ticaret Hukuku’nun doğru yönde 

gelişiminde etkin bir rol üstlenmiş, hem de ülkenin ekonomik kalkınması ve gereken 

kanun desteğini vermiştir. Bu değişikliklerin en önemli nedenleri en başta finansal kriz 

olmak üzere; 
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 TTK açısından sıra dışı olayların oluşması (AET, AT/AB’nin kurulması bir 

küresel güç olarak ekonomik siyasi ve ticari etkinliğin artması gibi) 

 Bölgesel güçlerin krize bağlı olarak maddi hukuk kuralları koymaları uluslar üstü 

hukuk rejimi yaratmaları, 

 İşletmeler arası yoğunlaşmaların – toplulukların artması, 

 (e) işletmelerin ve ticaretin hem ticaret hem işletmeler hukukunda etkilerinin 

artması, sorumluluk hukukunu etkilemesi, 

 AB müktesebatı ve bu bağlamda AB’nin ticaret hukukunda yeni düzenlemeler 

yapması, 

 Teknolojik gelişmeler (internet hukuku, e-posta, e-ticaret ticari hayatın 

vazgeçilmez bir parçası olması), 

 Uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, finans ve sermaye piyasalarının bir parçası 

olmak zorunluluğu (TTK uluslararası piyasaların kurumların kurallarına ve 

kurallarına yer vermelidir.) 

TTK’nın yapısı, kitapları, bölümleri ve kısımları ayrıntılı bir şekilde EK 6’te 

sunulmuştur. TTK’nda finansal krize bağlı olarak yapılan en önemli değişiklikleri şöyle 

sayabiliriz: 

 Anonim Şirketler tek pay sahibi ile Limited Şirketler tek ortakla kurulabilir. 

(Böylece hızlı karar alma olanağı sağlanmıştır. Çünkü genel kurulun tüm yetkileri 

kullanılarak tüm kararları alabilir.) (Eskiden A.Ş.’ler en az 5 Limited Şirketle ve 

en az 2 ortakla kurulabilirdi.) 

 Kurucular beyanı alınması zorunludur. (Böylece işletmenin ve sermayenin 

korunması ilkesinin gereği olarak şeffaflık sağlanmıştır.) 

  Yeni ve uluslararası denetim standartlarına dayanan bir denetim sistemi getirilmiş 

olup; (işlem denetçisi raporunun alınması) uygulaması sade, basit ve özgündür. 

Aynı zamanda bağımsız denetim işletmeleri, SMM ve YMM aracılığıyla bağımsız 

denetim yapılacaktır. 

 Fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere sanal ortamlar ve ayrıca vadesiz 

alacaklar sermaye olarak konulabilir. (Böylece sermaye gereksinimi 

giderilecektir.) 
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 İşletmeler topluluğu (holdingler, ana ve yavru işletmeler) arasındaki ilişkiler hu-

kuku ilk defa düzenlenerek şeffaflık sağlanarak menfaat dengesi kurulmuştur. 

Şeffaflık internet sitesi ile gerçekleştirilmekte ve bu siteye işletmece yapılacak 

tüm ilamlar, finansal tablolar, denetleme raporları en başta olmak üzere tüm 

raporlar, SPK mevzuatı uyarınca gerekli tüm bilgiler konulacaktır.
415

 

4.3.3. Sermaye Piyasası Kanunu Açısından 

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu; sekiz ana kısım, on yedi bölüm, ortak 

hükümler ve geçici maddelerden oluşmaktadır. Küreselleşme dünya ülkelerinin 

ekonomilerinde ve ekonomilerin dinamiklerini oluşturan hizmet, sanayi ve ticaret 

sektörlerinde köklü değişmeler yaratmakta, ancak öte yandan finansal krizin bu 

sektörler üzerindeki etkilerinin de yoğunlaşmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum 

para ve sermaye piyasalarına da yansımakta ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununda
416

 yeni düzenlemelere gidilmesine neden olmaktadır. Özellikle; finansal 

krizin dünya finans sisteminde hem büyüklükler (sermaye akımları hacmi) hem de 

sermaye piyasası araçlarının çeşitliliği açısından çok önemli gelişmelere sahne 

oluşturması, yabancı yatırımcıların diğer ülkelerdeki yatırımlarının artması (finansal 

krizde ve sonrasında azalmıştır) bu düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. 

Öte yandan ekonomik istikrar ve buna bağlı olarak mali piyasaların sağlıklı bir 

yapıya kavuşturulması, gelişme ve değişikliklerin kalıcı etkiler sağlaması, dünya ile 

rekabet edebilecek, yüksek standartlara havi, finansal krizin oluşturduğu yeni koşullara 

uygun bir sermaye piyasasının alt yapısının oluşturulması önem arz eder. Bu hususlarda 

oluşabilecek çözümsüzlükler hem finansal krizin olumsuz etkilerinin sürmesine neden 

olacak hem de global dengelerde beklenmeyen, tahmin edilemeyen farklı değişimler 

getirecektir. Bunun sermaye piyasasının hızla büyümesine ve tasarrufların artmasını 

sağlayarak bu piyasalara yönelmesini sağlamak bir zorunluluktur. SPK’nın yapısı, 

kitapları, bölümleri ve kısımları ayrıntılı bir şekilde EK 7’te sunulmuştur. 

                                                 
415
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4.4. Raporlama ve Denetim Açısından 

Raporlamanın ve denetimin doğru ve hızlı yapılması ile finansal raporların ihti-

yaç duyulan bilgileri tam olarak kapsıyor olması, finansal kriz dönemlerinde işletmeler 

için çok önemlidir. Çünkü finansal bilgi sisteminin somut varlıkları olan finansal raporlar, 

işletmenin varlık ve sermaye yapısı, işlem sonuçları, dönem kârının oluşumu, kullanımı 

ve benzeri konulardaki bilgileri içermektedir. Ayrıca finansal raporlar, muhasebe ilkeleri-

ne uygun olarak düzenlenen ve finansal bilgi sistemi içinde toplanan bilgileri belli zaman 

aralıklarıyla ilgililere ileten muhasebe araçlarıdır. İşletmenin performansı ile yakından 

ilgili olan bu finansal raporların amacı, ekonomide ve işletmelerde fon kullanımına ilişkin 

karar alan ilgili kişi ve kuruluşlara finansal nitelikteki bilgileri iletmektir.
417

  

Finansal tablolar bu amaca ulaşmak için işletmeyle ilgili; varlıklar, yabancı 

kaynaklar (veya borçlar), öz kaynaklar, gelir ve giderler, kârlar ve zararlar, öz 

kaynaklardaki diğer değişimler ve nakit akışlarına ilişkin bilgileri ortaya 

çıkarmaktadırlar. Bu bilgiler, dipnotlarda yer alan diğer bilgilerle birlikte işletmenin 

gelecekteki nakit akışlarını ve özellikle bunların zamanını ve kesinliklerini tahmin 

etmelerine yönelik olarak finansal tablo kullanıcılarına yardımcı olmaktadırlar.
418

 

Finansal kriz (“ekonomik terör”)
419

 açısından batan büyük işletmelerin 

muhasebe uygulamaları incelendiğine; muhasebe organizasyon ve süreçlerinde tüm 

toplum çıkarları gözetilmeyerek sosyal sorumluluk kavramından; işletme kasası ile 

patron veya sahiplerin cebini ayırmayarak kişilik kavramından; aşırı kâr hırsı yüzünden 

yüksek riskli işlere, spekülatif davranışlara veya yatırımlara girip işletme varlığını 

tehlikeye atarak işletmenin sürekliliği kavramından; aktifleştirme yöntemi, gelir ve 
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gider tahakkukları, aylara/yıllara sari gelir veya giderleri kullanarak veya zararları 

sürekli erteleyerek dönemsellik kavramından; kur farklılıklarını ve arbitraj 

yöntemlerini kullanarak para ölçüsü kavramından; piyasa değeri yöntemi ile varlıklar 

şişirilerek maliyet esası kavramından; yönetimin finansal raporları manipüle etme 

isteğine alet olunarak tarafsızlık kavramından; muhasebe değerleme seçenekleri ve 

yöntemlerine ilişkin farklı amaçlı tercihler ile tutarlılık kavramından; karar vericilerin 

kararlarını etkileyebilecek hususları gizleyerek önemlilik kavramından; özü farklı 

ancak görünürde muhasebe kural ve standartlarına uygun işlem ve uygulamalar ile özün 

önceliği kavramından sapılarak uzaklaşıldığı görülmektedir. Dolayısıyla ister mesleki 

özen, bilgi ve tecrübe eksikliğinden, isterse meslekle ilgili etik kurallara, standartlara ve 

diğer mevzuata uymamaktan kaynaklansın muhasebenin doğal yasalarına, temel 

kavramlarına, genel kabul görmüş ilkelerine aykırı uygulamalar, kamu menfaatlerini 

korumaya katkıda bulunmak ile görevli bu alanı finansal krize (ekonomik teröre) uygun 

ortam hazırlayan bir araç haline getirmektedir.
420

 

Yaşanan finansal krizlerin şeffaf, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, güvenilir, 

ihtiyaca uygun vb. nitelikleri yüksek finansal raporlamanın önemini ve bu niteliklere 

sahip raporlara duyulan ihtiyacı açık bir biçimde ortaya koyduğu gözlenmektedir. 

Yanıltıcı finansal raporların etkileri, toplumun önemli kesimlerine yayılarak büyük 

zararlara neden olmaktadır. Finansal tabloların denetlenmiş olmalarının getirdiği yüksek 

güvenilirlik aynı zamanda yanıltıcı olma riskini de arttıran bir husus olarak ortaya 

çıkmaktadır. Batan büyük işletmeler bu duruma örnek verilebilir. Çünkü bu işletmeler 

incelendiğinde hepsinin finansal raporlarının denetimden geçtiği ve olumlu görüşlerle 

dolu denetim raporlarına sahip oldukları gözlenmektedir. Ne yazık ki gerçeğin böyle 

olmadığı, finansal raporların hata, hile ve yanıltıcı bilgilerle dolu olduğu, özellikle 

finansal kriz dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.
421

 

Hile bir işletmenin kaynaklarının veya varlıklarının kasıtlı olarak yanlış 

kullanımı veya uygulanmasıyla bir çalışanın kişisel yarar sağlamaya çalışması şeklinde 

tanımlanabilir. Örneğin; finansal kriz, sürecinde muhasebeciler, mali müşavirler, hatta 
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yöneticiler düzenleyecekleri belgelerde değişiklikler yaparak hileli yollara başvurabilir. 

Hile olarak tanımlanabilen eylemler, kişilerin kasıtlı uygulamalarla haksız kazançlar 

elde etmeleri biçiminde ortaya çıkar ki, bu uygulamalarla elde edilen kazançlar 

işletmenin parasal ya da maddi (mal veya stoklar) doğrudan elde etme şeklinde 

olabileceği gibi ödüllendirme, ikramiye alma gibi dolaylı yollarla da olabilmektedir. 

İşletme ile yakından veya uzaktan ilişkili olan ve işletme ilgilileri olarak 

tanımlayabileceğimiz (işletme sahip ya da ortakları, çalışanlar vb.) kişi ve kurumlar 

tarafından çeşitli alanlarda ve şekillerde hileler yapılabilmektedir. Örneğin, işletme 

çalışanları tarafından yapılan zimmet, mali tablolar üzerinde yapılan değişiklikler, ticari 

rüşvetler ve komisyonlar, kredi kartı hileleri, bilgisayar ve internet yoluyla yapılan 

hileler vb. Ancak hilelerin bir kısmı kayıtlara girmekte, bir kısmı ise kayıt dışı 

yapılmaktadır. Kayıt dışı olan hileleri ortaya çıkarmak diğerlerine göre daha zordur.
422

 

Denetim; “belli bir ekonomik birime ait finansal nitelikli bilgilerin önceden 

tespit edilmiş ölçütlere uygunluk derecesini belirlemek amacıyla bir uzman tarafından 

gerçekleştirilen kanıt toplama, bu kanıtları değerlendirme ve sonucunda ulaşılan 

görüşün ilgililere bir rapor ile sunulduğu süreçtir”
423

olarak tanımlanmakta olup, ayrıca 

işletmelerin kamuyu açıklamak maksadıyla finansal tablo ve diğer bilgilerini genel 

kabul görmüş finansal raporlama standartlarına uygunluğu ile doğruluğunun ve gerçeği 

dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, genel kabul görmüş denetim standartlarına 

göre incelenerek değerlendirilmesi ve çıkan sonuçların raporlanması süreci olarak ele 

alınır ve denetim faaliyetleri bağımsız denetçiler tarafından yerine getirilir.
424

 Denetim 

çalışmalarında kalite kontrol prosedürlerinin eksikliği, hatalı ve yetersiz bir denetim 

çalışmasına ve bunun sonucunda da gerçeklerle örtüşmeyen bir denetim raporunun 

ortaya çıkmasına neden olmasının yanı sıra yanlış denetim görüşüne dayanarak, karar 
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Yayın No:130, 2009, s.16, 35-36. 
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verenlerin uğrayacağı zararı telafi etmek genellikle mümkün olmamaktadır.
425

 

İşletmelerde yapılan hileler, üst yönetim tarafından yapılabileceği gibi, çalışanlar 

tarafından da yapılabilir. İşletme üst yönetimi tarafından yapılabilecek hileler genellikle 

finansal tablolar üzerinde değişiklik yapılarak gerçekleştirilmektedir. Üst yönetim hileli 

finansal raporlamaya genellikle işletmenin finansal durumunu olduğundan iyi 

göstermek amacıyla başvurmaktadır. Örneğin, işletme varlıkları olduğundan fazla 

gösterilerek kârı yükseltme yoluna gidilebilir. Çalışanlar tarafından yapılan hileler ise 

genellikle varlıkların kötüye kullanılmasıyla olmaktadır.
 426

 

Türkiye’de SPK denetim hakkında Seri:X, No:22, 12.06.2006 tarihinde 

yürürlüğe giren “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında 

Tebliğ”, ile hile ve usulsüzlüklere geniş yer verilmiştir. Bu tebliğe göre hileli finansal 

raporlamanın gerçekleşme nedenleri şunlardır:
427

 

 Faaliyet sonuçlarını değiştirmek ya da başka amaçlara ulaşmak için özellikle 

hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapmak, 

 Hesap bakiyelerini tahmin etmede kullanılan varsayımları uygun olmayan 

biçimde oluşturmak ve kanaatleri değiştirmek, 

 Raporlama döneminde meydana gelen işlem ve olayları finansal tablolara 

yansıtmamak ya da zamanından önce yansıtmak veya ertelemek, 

 Finansal tablolarda yer alan tutarları etkileyebilecek bilgileri gizlemek veya 

açıklamamak, 

 İşletmenin finansal durumunu veya finansal performansını yanlış sunmak 

amacıyla karmaşık işlemlere girmek, 

 Önemli ve olağandışı işlemlere ilişkin kayıtları ve koşulları değiştirmektir. 
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Bir işletmedeki varlıklar; nakit para, mamul mal, hammadde ve malzeme, 

makine, teçhizat, yardımcı malzeme, yazılımlar ile gayri maddi haklar gibi unsurlardan 

oluşmaktadır. Hile denetiminde proaktif yaklaşımlar işletmelerin hileden kaynaklanan 

kayıplarını en aza indirmek için kullanılmaktadır. En etkili yöntem olan proaktif 

denetim teknikleri yardımıyla yapılan denetimlerde, teknolojinin sunduğu imkânlar en 

iyi şekilde kullanılmaktadır. Geçmişte basit istatistikî yöntemler ve yetersiz ihbar 

sistemleri uygulanmış olsa da, günümüz teknolojik imkânları sayesinde hileli işleme 

taraf olan kişilerin kimliğini dahi saptamak mümkündür. Maliyet açısından hile, büyük 

işletmelere oranla küçük işletmeleri daha çok etkilemektedir. Daha açık bir ifade ile hile 

nedeniyle ortalama kayıp, işçi başına küçük işletmelerde büyük işletmelere nispetle yüz 

kez daha fazla olmaktadır. Teknolojinin hileli işlemlerde kullanımı işletmeler için en 

büyük tehlikeyi oluşturmaktadır, ancak teknolojik kaynaklı hilelerin gelecekte daha çok 

artacağı düşünülmektedir. Nitekim içerden veya dışarıdan yapılan hileler işletmeler için 

büyük bir maliyet oluşturmaktadır. Bu nedenle işletmeler hileyi gerçekleşmeden önce 

önlemek veya hileyi gerçekleştikten sonra ortaya çıkarmak için birçok proaktif yöntem 

geliştirmişlerdir.
428

  

Gelişen bilgi teknolojileri neticesinde denetim, manuel yöntemlere dayalı 

bulma odaklı bir yapıdan, teknoloji tabanlı önleme odaklı bir yapıya doğru 

değişmektedir. Bazı hilelerin asla önlenemeyeceği düşünülse de teknolojik araçlar 

sayesinde, olağan olmayan ilişkilerin bulunduğu sorunlu alanları bulmak artık daha 

olanaklı hale gelmiştir. Ayrıca işlemlerin tamamını test etme olanağı ile hata ve 

düzensizliklerin farkına varmak daha kolay olmaktadır. Buna bağlı olarak da bilgi 

teknolojileri, denetim sürecinin kapsamını genişletmiştir. Denetim sürecinin kontrolünü 

arttırabilecek yeni teknolojileri ve bilgi teknolojilerini içeren denetim otomasyonu, 

işletmenin denetim yaklaşımını ve standart prosedürlerini güçlendirmektedir. Ayrıca, 

denetimde bilgi teknolojilerini (elektronik çalışma kağıtları, denetim yazılımları, veri 
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testi, uzman sistemler ve simülasyon yazılımları gibi) kullanmak işletmelere şu yararları 

sağlamaktadır:
429

 

 Zaman tasarrufu: Denetim çalışmalarının elle yapıldığı klasik yöntemlerde, işler 

çok fazla zaman harcanmasına neden olmaktadır. Bilgisayarların kullanılması ile 

özellikle kırtasiye işlere harcanan zaman azalmaktadır. 

 Denetim organizasyonunda tutarlılık: Denetçilerin kendi içlerinde ve diğer 

denetçilerle yaptıkları denetimin karşılaştırılmasına olanak tanır. 

 Takım çalışması: Denetimde otomasyonun sağlanması, işlerin 

standartlaştırılması ile birlikte takım çalışmasını destekleyici bir yapı sağlar. 

 Kullanım kolaylığı: Bilgi teknolojileri, kullanıcının bir kez öğrendikten sonra 

kolaylıkla uygulayabileceği bir yapıdadır. Denetimde kullanımı manuel 

yöntemlere göre daha kolaydır. 

 Rekabet avantajı: Denetim işletmelerinde otomasyon sağlanması, denetimin 

kalitesi ve etkinliğini arttırarak rekabet avantajı sağlar.  

 Güvenlik: Denetim çalışmalarının bilgisayar ortamlarında izlenmesi ve 

saklanması, manuel yöntemlere göre daha güvenlidir. Örneğin bilgisayar 

ortamında bir denetim çalışmasına sadece ilgili kişiler ulaşabilir veya belgelerin 

yangın, hırsızlık vbg. nedenlerle kaybolma ihtimali daha düşüktür. 

 Maliyet tasarrufu sağlar: Görünüşte bilgi teknolojilerinin maliyeti bir 

dezavantajmış gibi düşünülse de uzun vadede sağladığı avantajlar ilk kuruluş ve 

işleyiş maliyetlerini önemsiz hale getirmektedir. 

4.4.1. İç Raporlama 

İç denetim bir işletmenin faaliyetlerini geliştirme amacı güden objektif, 

bağımsız ve nesnel bir danışmanlık faaliyeti olup, işletmenin risk yönetimi, kontrol ve 

yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik 

sistemli, disiplinli bir yaklaşım getirerek işletmenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı 

olmaktadır. Bunun için çeşitli yasal düzenlemeler, büyüklük ve nitelikleri farklı 

işletmelerde gerçekleştirilmekte ve standartlar geliştirilmektedir. Bu standartların asli 
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amacı; nitelik standartları için denetimin amaç, yetki, sorumluluklarının bir 

yönetmelikte tanımlanması, bağımsızlık ve objektiflik, mesleki yeterlilik, mesleki özen 

ve dikkat, sürekli mesleki gelişim, kalite, güvence ve geliştirme programları, 

performans standartları için iç denetim faaliyetinin yönetimi, işin niteliği, görev 

planlaması, görevin yapılması, sonuçların raporlanması, gelişmelerin izlenmesi ve 

bakiye riskin yönetimce üstlenilmesinden oluşmaktadır.
430

 

İşletmeler, sorumluluk ve hesap verebilme, işletmedeki hata ve hilelerin açığa 

çıkarılmasının yanında, bu sorunlarla yeniden karşılaşılmaması için yöneticilere 

danışmanlık, işletmenin çalışanları, yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerince hilelerin 

belirlenmesi ve bunların ortaya çıkmasını önleyici önerilerin getirilmesi gibi nedenlerle 

iç denetime gereksinim duymaktadırlar. İç denetim, “bir organizasyonun 

operasyonlarının etkinliğini arttırmak, iyileştirmek, onlara değer katmak üzere 

tasarlanmış, nesnel ve bağımsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyeti” şeklinde 

de tanımlanabilir. Yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin ne kadar etkin 

olduğunu ölçmek, bunları iyileştirmek için sistematik bir yaklaşım getirmek ve 

işletmenin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak iç denetimin işlevleri 

arasındadır. İç denetçilerin denetimleri sırasında her türlü bilgi ve belge ile nakit, 

kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek, çalışanlardan yardım almak, 

yazılı ve sözlü bilgi istemek, denetim faaliyetinin gerektirdiği araç ve gereçlerden 

yararlanmak, denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin 

bilgisine sunmak gibi yetkileri bulunmaktadır.
431

 

Bir kişinin elinde sınırsız yetki bulundurması, karar alma sürecinde takdir 

yetkisinin keyfiliğe dönüşmesi, belgelendirmeye ve raporlamaya gerektiği kadar önem 

verilmemesi, bilgiye ulaşmada eşitsizlik, hesap verme sorumluluğunun bulunmaması ve 

yolsuzlukla mücadele amacıyla sistemli çözümlerin üretilmemesi gibi nedenlerle 

işletmelerde yolsuzluk olayları ortaya çıkmaktadır. İşletmede kurulacak olan bir iç 

kontrol sistemi bu yolsuzlukları önlemede etkili olmaktadır.
432

 Finansal krizin olumsuz 
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sonuçlarına karşılık muhasebe ve denetimi daha da önem kazanmıştır. Gerek iç denetim 

komiteleri gerekse iç denetçiler aracılığıyla yapılan denetimlerde: 
433

 

 İşletme kârı artmıştır, 

 Verimlilik artışı sağlanmıştır, 

 Hata ve yolsuzluklar önlenmiştir, 

 Yönetim politikalarına bağlılık artmıştır, 

 Bütçe hedefleri tutturulmuştur, 

 Vergi cezası sayısında azalma olmuştur. 

İç denetçilerin görevleri arasında, işletmelerin yönetim ve kontrol yapılarını 

değerlendirmek, kaynakların verimli kullanımı bakımından incelemeler yapmak, 

harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, işletmenin harcamalarının, 

işletme amaç ve politikalarına ve işletme bütçelerine uygunluğunu denetlemek, mali 

yönetim ve kontrol süreçlerinin denetimini yapmak, denetim sonuçları çerçevesinde 

iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak, denetim sırasında veya denetim 

sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, en üst 

amire bildirmek, üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek yer almaktadır. İç 

denetçilerin başlıca sorumlulukları ise işletmeyi amaçlarına en doğru biçimde 

ulaştıracak politika ve süreçlerin varlığını güvenceye almak, muhasebe ve iç kontrol 

sistemini incelemek, finans ve faaliyet bilgilerini incelemek, bir işletmede mali olmayan 

kontroller de dâhil faaliyetlerin verimliliği ve yeterliliğini incelemek, hileleri ortaya 

çıkarmak, önlemek ve yapılan işlemlerin iç ve dış düzenlemelere ve kanunlara 

uygunluğunu incelemektir.
434

 

İç denetimin bu işlevleri işletmeler açısından kriz ortamlarında daha fazla 

önem arz etmekte, özellikle işletme içi bilgi üretim faaliyetleri ve personelleriyle ilgili 

olarak üretilecek bilgilerin kalitesini yükseltilmesini arttıracak muhasebe bilgilerini ve 

mali tabloları (mali raporlar) dış denetime hazırlamaya yardımcı olacaktır. İşletmeyle 
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ilgili özellikle güven unsurunun oluşmasında ve yatırımlara karar verebilme açısından 

önemli etkiler yapacaktır.  

4.4.2. Dış Raporlama 

İşletme dışından işletme ile herhangi bir organik bağı olmayan kişi ve kurumlar 

tarafından yapılan bağımsız denetim; finansal tabloların, genel kabul görmüş muhasebe 

kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst 

bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına 

göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve tespit edilen sonuçların rapora 

bağlanması sürecidir. Genellikle işletmenin finansal tablolarının denetimiyle uğraşan 

bağımsız denetçiler, bağımsız denetimde aşağıdaki koşulları yerine getirmek 

zorundadırlar:
435

 

 İşletme ile denetim sözleşmesinde belirlenen tutar dışında bir ücret ilişkisi 

olmamalıdır ve bunun dışında ücret veya başka bir isim altında ödeme 

yapılmamalıdır. 

 İşletme ile herhangi bir ekonomik faaliyet içerisinde olmamalı, herhangi bir iş 

ilişkisi, danışmanlık, ticaret gibi bir ilişki bulunmamalıdır. 

 İşletme ile herhangi bir borç alacak ilişkisi söz konusu olmamalı, işletmeden borç 

almamalı veya borç vermemelidir. 

Müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan ve tek başına çalışan uzman 

kişiler ile bir denetim işletmesinde görevli kişiler olarak nitelendirilen bağımsız 

denetçiler, eğitimleri, deneyimleri ve/veya bağımsız olma nitelikleri ile çeşitli denetim 

işlevlerini en iyi şekilde sürdürebilecek yetenekteki kişilerdir. Bağımsız denetçilerin 

yapacakları denetimler, finansal tabloların denetimi, uygunluk denetimi (şekil açısından 

denetim) ve faaliyet denetimleridir.
436

 Tüm bu denetimlerin temel amacı işletme ve 

işletme faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi kullanıcılarının gereksinimlerinin en üst 

düzeyde karşılanmasına yardımcı olmaktır. Özellikle bu durum finansal kriz 
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ortamlarında büyük önem taşır. Zira bağımsız denetimden geçen bir işletmenin 

faaliyetleri ve kendisi hakkında güven oluşur.  

Bağımsız denetçiler denetlenen işletmenin iç denetim çalışmalarından 

yararlanabilirler. Ancak, bunu yapmadan önce iç denetim çalışmalarının yeterliliğinin 

değerlendirilmesinin yanı sıra denetimdeki risklerin dikkate alınması gerekmektedir. 

Örneğin, bağımsız denetim sürecinde bir hesap bakiyesi veya bir ticari işlem gerek 

rakamsal boyutu, gerekse içeriği açısından düşük riskli olarak değerlendirilmiş olabilir. 

Bu durumda bağımsız denetçi, iç denetçinin yapmış olduğu çalışmaları kullanabilir. 

Yüksek risk taşıyan işlemler ya da etkin çalışmayan iç denetim bölümlerinin bulunması 

durumunda bağımsız denetçi, iç denetim bölümünün çalışmalarından yararlanma 

konusunda temkinli olmak zorundadır.
437

 

Denetimin muhasebe ile olan ilişkisinin doğru anlaşılması, özellikle finansal 

kriz dönemlerinde çok önemli olmaktadır. Çünkü finansal tabloların hazırlandığı 

muhasebe süreçlerinin amaçları ve yöntemleri ile bu tabloların güvenilirliklerinin 

araştırıldığı denetim sürecinin amaçları ve yöntemleri arasında önemli farklılıklar 

vardır. Muhasebe metodolojisi bir işletmeyi etkileyen olayları ve işlemleri saptadıktan 

sonra söz konusu kıymet hareketlerini ölçer, muhasebe kayıtlarına aktarır, sınıflandırır, 

özetler ve bu süreç sonunda düzenlediği raporları ilgililere sunar. Muhasebe yaratıcı 

niteliği olan bir süreçtir, çünkü asıl amacı geçerli finansal bilgileri karar alıcılara 

yarayacak bir biçimde düzenleyerek sunmaktır. Ancak, finansal tabloları denetlemenin 

metodolojisi farklıdır. Muhasebe sürecini gözden geçirerek kritik bir gözle incelemek ve 

finansal tabloların dürüstlüğü hakkında bir yargıya varmak amacıyla denetçi, çeşitli 

teknikleri kullanarak kanıtlar toplar, bu kanıtları değerlendirir ve muhasebe sürecinde 

hazırlanmış finansal tablolar hakkında bir görüş bildirir. Fark burada ortaya 

çıkmaktadır. Daha açık bir ifade ile denetimde yeni bir bilgi yaratılmamakta, ancak 

muhasebe raporlarının değeri arttırılmaktadır. Finansal tabloların hazırlanması ve 

denetim arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
438
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Tablo 2: Muhasebe-Denetim İlişkileri 

                MUHASEBE                                                                  DENETİM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Ersin Güredin, s.24. 

İşletmelerin yaptırmış olduğu bağımsız denetimin işletmeye sağladığı birçok 

yarar olup, finansal kriz dönemlerinin sancılı günlerinde özellikle kredi alma konusunda 

kolaylık sağlamaktadır. Çünkü bağımsız denetim finansal tabloların güvenilirliğini 

arttırır, işletmede çalışanların hile yapma eğilimlerini azaltır, maddi hataları ortaya 

çıkartır ve bu sayede gelirlerin ve giderlerin doğru olarak gösterilebilmesine yardımcı 

olmaktadır. Ayrıca denetlenmiş tablolar kredi veren kurumlara kredi verme ile ilgili 

kararlarında yardımcı olacağı gibi, bu tablolar hâlihazır ve gelecekteki küçük tasarruf 

sahibi yatırımcılara yatırım kararlarında ışık tutmaktadır.
439

 Denetçinin görüşü ilgili 

taraflar arasında geçerli ve doğru bilgiler olarak kabul edildiği için bu bilgilere güvenen 

yatırımcılar sağlıklı karar vermiş sayılırlar. Bu bakımdan denetçiler, işletmelerde 

                                                 
439

 Güredin, s.25. 

Olayların ve İşlemlerin Analizi 

Kıymet Hareketleri İle İlgili Belgelerin 

Muhasebe Kayıtlarına Aktarılması ve 

Özetlenmesi 

Finansal Bildirimlerde Bulunulması 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri 

Işığında Finansal Tabloların Hazırlanması 

Finansal Tablolar ve Denetim Raporunun Yıllık 
Faaliyet Raporu İle Ortaklara Sunulması 

(dağıtılması) 

Bulgularla İlgili Bir Denetim Raporunun 

Hazırlanması 

Denetim Raporunun Müşteriye Takdim 

Edilmesi 

Yönetimin Hazırladığı Finansal Tabloların Elde 

Edilmesi 

Bu Tablolardaki Bildirimler ile İlgili Kanıt 

Toplama ve Bu Kanıtları Değerlendirme 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri 

Açısından Bildirimlerin Dürüstlüğünün 

Saptanması 
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yönetimin iddiaları ile genel standartları karşılaştırırken çok dikkatli olmak zorundadır 

ve eğer ilkelerde sapmalar varsa bunları raporlarda belirtmelidirler.
440

 

4.4.3. Performans Ölçümü 

İşletme performansı,
441

 belli bir dönem sonunda elde edilen çıktı/sonuca göre 

önceden belirlenen amaç ve hedeflere ulaşma derecesidir. Bir faaliyet veya işletmenin 

performansının ortaya konulabilmesi ve bu amaçla çeşitli çalışmaların yapılabilmesi 

için performansın ölçülmesi gerekmektedir. Performans ölçümünün değişik şekillerde 

tanımı yapılmıştır:
442

 

 Performans ölçümü, bir program veya faaliyetin girdi, çıktı ve sonuçlarının 

karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesidir. 

 Performans ölçümü, ürünlerin, hizmetlerin veya işlemlerin yerine getirilmesinde, 

görevlerin nasıl gerçekleştiğinin bir program dâhilinde tarafsız olarak ölçülmesi 

yöntemidir. 

 Performans ölçümü (teknik bir ifade ile), bir kurumun kullandığı kaynakları, 

ürettiği ürünleri ve hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve 

sistematik biçimde veri toplaması, analiz etmesi ve raporlaması sürecidir. 

                                                 
440

 1956 yılında yürürlüğe girmiş 6762 sayılı TTK yerine 6102 sayılı TTK, 14 Şubat 2011 tarih ve 27486 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yeni kanun bu haliyle denetimde köklü yenilikler yapmıştır. 

Daha açık bir ifade ile yeni TTK ile getirilen denetim sistemi bağımsız denetimdir. Artık, şirket 

denetimleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere bırakılmıştır ve denetim 

uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacaktır. Yeni 

sistemde TTK 400. maddeye göre, denetim işlevi önceki sistemden farklı olarak şirket denetim 

organlarından alınıp tamamen denetçilere verilmiştir. Yani artık denetçiler şirket organı olmaktan 

çıkmıştır: Suat Yıldırım, “Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Denetçi”, Mali Çözüm 

Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011, s.44. 
441

 İşletmelerde performans, farklı faktörlerin belirlediği bir başarı göstergesi olarak bir bütünü ifade eder 

ve başlı başına soyut bir kavram olarak organizasyonun değil ama bundan çok daha fazlasını ifade 

eden maddi ve beşeri varlıklardan oluşan bütünün nihai çıktılarını işaret eder. Literatürde görüldüğü 

üzere, farklı araştırmacılar farklı performans ölçümleriyle (yenilikçilik performansı, üretim 

performansı, Pazar performansı, finansal performans vb.g.) ilgilenmişlerdir: Yavuz, s.147. Bu tezin 

ana konusu finansal kriz olduğu için bu başlık altında daha çok finansal performans konusu ve hatta 

çalışanların performansı konusu incelenmiştir. 
442

 Ekrem Candan, Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi, Ankara: Maliye Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2007/374, 2007, s.83-84. 
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 (Uygulayıcılar açısından) bir kurum tarafından veya bir program içinde yürütülen 

faaliyetlerin rakamsal olarak ifade edilmesidir. 

Üst düzey yöneticilerin birçoğu finansal amaçlı raporlamanın eksik yönlerini 

fark etmiş ve iyi tasarlanmış bir performans ölçüm sisteminin stratejik amaçlara 

ulaşılmasında çok önemli bir rol üstlenmiş olduğunu anlamışlardır. Çağdaş yönetim 

anlayışında performans, bir işletmenin başarısını ya da işletmenin amaçlarına ulaşma 

düzeyini tanımlayan çok boyutlu bir kavramdır. Performans kavramı belli başlı yedi 

performans boyutu ile incelenmektedir. Bu boyutları şu şekilde sıralayabiliriz:
443

 

 Etkinlik, 

 Verim ve girdilerden yararlanma, 

 Verimlilik, 

 Kalite, 

 Yenilik, 

 Çalışma yaşamının kalitesi, 

 Kârlılık ve bütçeye uygunluk. 

İşletmenin yürüttüğü faaliyetlerde önceden belirlenen hedeflere ulaşılıp 

ulaşılmadığı, hizmetlerin verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediği konularının değerlendirilmesinde performans ölçümü etkin bir 

yönetim aracı olmaktadır. Performans ölçümünden elde edilen bilgi;
444

 

                                                 
443

 Rıfat Karaman, “İşletmelerde Performans Ölçümünün Önemi ve Modern Bir Performans Ölçme 

Aracı Olarak Balanced Scorecard”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2008, s. 

412-414; Zühal Akal, İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, 4. Baskı, Ankara: Milli 

Prodüktivite Merkezi Yay., No:473, 2000, s.15.  
444

 Candan, s.84. 
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 Hedefimiz nedir? 

 Öngördüğümüz ve istediğimiz sonuçlar ile elde ettiğimiz sonuçlar nelerdir? 

 Başarılı olup olmadığımızı nasıl anlarız? 

 Bu başarıyı kaynakları verimli, etkili ve tutumlu bir şekilde elde edip kullanarak 

mı sağlıyoruz? 

 Ürettiğimiz hizmetler müşterilerimizi/yararlanıcıları ve paydaşlarımızı ne ölçüde 

memnun ediyor? 

gibi soruların cevabını arayan yöneticilere kolaylık sağlamanın yanı sıra işletme 

performansının gerçekçi bir şekilde ortaya konularak geliştirilmesine yardımcı 

olmaktadır. Bir işletmede performans ölçüm sürecinin nasıl işlediği aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir:
445

 

Şekil 10: Bir İşletmede Performans Ölçüm Sürecinin Temel Adımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Muammer Zerenler, s.6. 

 

                                                 
445

 Muammer Zerenler, “Performans Ölçüm Sistemleri Tasarımı ve Üretim Sistemlerinin Performansının 

Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.1, Bahar 2005, s.6. 

Stratejik Amaçların ve Hedeflerin 

Saptanması 

İşletmeye Yönelik Önlemler Alınması 

Somut Hedeflerin Tespit Edilmesi 

Bilginin Elde Edilmesi 

Bilginin Raporlanması 

Performans Ölçülerinin Belirlenmesi 
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Finansal krizler, işletmelerin kaynaklarını daha etkili kullanmalarını ve sektör 

içerisindeki performanslarını arttırmalarını gerekli kılmaktadır.
446

 İşletmelerde yapılan 

performans ölçümleri özellikle finansal kriz dönemlerinde çok önemli hale 

gelmektedir. Çünkü işletmenin performansına bakarak o işletmenin başarısı ve 

sürekliliği hakkında bilgi elde edilmektedir. Nitekim iyi bir yönetici de içinde 

bulunduğu işletmenin performansını etkin bir performans ölçme sisteminden edindiği 

bilgiler aracılığıyla takip edecektir. Yöneticilerin ve tüm çalışanların davranışlarını 

yönlendiren ve yöneten araçlar da işte bu ölçümlerle sağlanan bilgilerdir. Günümüzdeki 

yönetim anlayışının temelinde de işletmede oluşan bu bilgi kaynağı bulunmaktadır.
447

 

Aslında, performans ölçümü performans yönetimin bir unsuru olarak ortaya 

çıkmaktadır. Performans yönetimi performans ölçümlerinin yapılmasını ve yönetimin 

bu ölçümler ve yapılacak performans denetimleri doğrultusunda geliştirilmesini 

öngören bir yönetim sistemidir.
448

 

Performans değerleme, bilgi üretim faaliyetleri ile ilgili personelin 

etkinliklerinin, eksikliklerinin, yeterliliklerinin ve fazlalıklarının bir bütün olarak 

gözden geçirilmesidir. Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilginin kalite 

değerlemesinden sonra, elde edilen sonuç üzerinde personelin ne kadar etkili olduğunun 

değerlendirilmesi gerekli olup, bilgi kalitesinde istenilen kalite elde edilmemiş ise, 

personelin başarısız olduğu noktalar nedenleri ile birlikte tespit edilerek, bir sonraki 

bilgi üretim faaliyetinde problemli alanların üzerinde önemle durulmalıdır. Bilgi 

kalitesinde istenilen kalite hedefinin elde edilmesi durumunda ise, personel başarısından 

dolayı ödüllendirilmelidir. Personelin ödüllendirilmesi, motivasyonunu ve işletmeye 

bağlılığını arttıracağından, bilgi kalitesinde de süreklilik sağlanmış olacaktır.
449

   

Performans değerlendirmenin etkili bir şekilde yapılabilmesi için 

değerlendiricilerin doğru seçilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir. Değerlendiricilerin 

çalışanları ve işletmeyi tanıması, duygusal değil profesyonel bir yaklaşımla 
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 Kaya ve Gülhan, s.61. 
447

 Karaman, s. 415; Akal, s. 65; Bilge Bilgen, “Performans Ölçüm Sistemlerinin İncelenmesi”, II. 

Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, İstanbul: İ.T.Ü., 2001, S.124. 
448

 Candan, s.85. 
449

 Durmuş Acar ve Hakan Özçelik, “Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri”, 

Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.49, Ocak 2011, s.19. 
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değerlendirme işlemini yapması yani nesnel olması ve sistematik süreç içinde bunu 

gerçekleştirmesi önemlidir. Performans değerlendirme sistemlerinde yer alan çeşitli 

değerlendiriciler şunlardır:
450

 

 Kişinin kendisi, 

 İlk yönetici, 

 Çalışanlar, 

 Müşteriler, 

 Danışmanlar ve uzmanlar, 

 Sendika temsilcileri ve yöneticiler. 

Performans ölçümü ile performans denetimi birbiriyle ilişkilidir. Performans 

ölçümleri kişiler ve kurumların kendileri tarafından yapılmakta, performans denetimi 

ise doğrudan bu ölçümleri konu almaktadır. Performans düzeyinin incelenerek 

değerlendirilmesi işletme içinde yapılan ölçümler neticesinde gerçekleştirilen 

performans değerlendirmeleri ile yapılabileceği gibi bu konuda uzmanlaşmış bağımsız 

denetim elemanları tarafından yapılacak performans denetimleriyle de yapılabilir. 

Performans denetimi bir programın, bir fonksiyonun, bir faaliyetin ya da bir kurumun 

hangi ölçüde tutumlu, verimli ve etkin olduğunun, kurum dışındaki kişi ve kurumlarca 

bağımsız olarak değerlendirilmesidir. Performansın iç boyutunun, yani verimlilik, 

etkinlik ve tutumluluğun sağlanması yönetimin sorumluluğundadır. Performans 

denetiminde denetçinin görevi ise, bu sorumluluğun yerine getirilişindeki başarı 

derecesinin/performansın incelenmesi ve sonucun rapor edilmesidir.
451

  

Bir işletmenin varlığını devam ettirebilmesi ve büyümesi rakipleriyle baş 

edebilme yeteneğine, yani rekabet gücüne bağlıdır. İşletmenin rekabet gücünün sağlıklı 

bir şekilde tespit edilebilmesi de söz konusu işletmenin finansal performansının 

ölçülerek analiz edilmesini gerektirir.
452

 Ayrıca, küreselleşmeyle birlikte artan rekabet, 
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 Engin Deniz Eriş ve Zeki Atıl Bulut, “İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi”, Muazzez Babacan (Ed.), 

İlkeler ve İşlevlerle İşletme içinde (470-507), Ankara: Detay Yay., 2012, s.491. 
451

 Candan, s.92-93. 
452

 Mustafa Acar, “Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. 

Dergisi, S.20, Ocak-Haziran 2003, s.21. 
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işletmelerde kaliteye yoğunlaşmayı zorunlu hale getirmiştir. Buna bağlı olarak da son 

zamanlarda işletmeler kalite yönetim uygulamalarına daha fazla önem vermiştir ve 

kalite güvence belgelerinin işletme performansı ile başarısı üzerinde olumlu bir etki 

yarattığı anlayışı ortaya çıkmıştır.
453

  

4.5. Karar Verme Açısından 

İnsanlar çoğu zaman kendilerini ilgilendiren kararlar verirler, ancak 

yöneticilerin verdiği kararlar hem kendilerini hem de başkalarını ilgilendirir. Yönetimde 

karar verme süreci, karar verecek makamın çevresi ve üstlendiği görevle doğrudan 

ilgilidir. Çünkü karar alma işlemi hem yönetsel hem de örgütsel bir süreçtir. Daha açık 

bir ifade ile karar alma yönetsel bir işlemdir, çünkü yöneticinin temel sorumluluğu karar 

almaktır. Karar alma örgütsel bir işlemdir, çünkü modern örgütlerde karar alma, 

bireysel yöneticiyi aşan grup, ekip ve hatta bilgisayar ürünü bir süreçtir. Bir süreç olarak 

karar alma üç değişik aşamadan oluşur:
454

 

 Sorunların ortaya çıktığı, bilgilerin toplandığı ve bir karara gerek duyulduğunun 

anlaşıldığı geçmiş zaman, 

 Seçeneklerin belirlenip bunlardan birinin seçildiği şimdiki zaman, 

 Kararların eyleme dönüştürülüp sonuçlarının değerlendirildiği gelecek zaman. 

Yöneticinin herhangi bir konuda yaptığı seçim, “karar” olarak kabul edilmekle 

birlikte, “seçme, tercih etme, tavır koyma, benimseme” ile “karar alma” arasında yakın 

bir ilgi vardır. İyi veya kötü, doğru veya yanlış karar alma, daima seçim yapma ile 

eşdeğerdir.
455

 Karar verici olarak görülen yönetici, yönetim işlevlerini (planlama, 

örgütleme, yöneltme, koordinasyon, denetim) yerine getirirken sürekli bir biçimde karar 

almaktadır. Karar verme bütün yönetim faaliyetlerine temel teşkil eden bir unsurdur.
456
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 Yücel Ayrıçay ve Özlem Yaşar Uğurlu, Mustafa Uğurlu, “Kalite Yönetim Uygulamalarının Finansal 

Performans Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Analiz”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.42, Nisan 

2009, s.170. 
454

 Mahmut Yardımcıoğlu, “Muhasebe Departmanından Elde Edilen Bilgilerin İşlevi ve Önemi: 

Kahramanmaraş Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, S.20, Ekim 

2006, s.72. 
455

 Yardımcıoğlu, s.72. 
456

 İlter Akat ve Gülay Budak, Gönül Budak, İşletme Yönetimi, 4. Baskı, İzmir: Barış Yay., 2002, s.331. 
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Örgütün her kademesinde çeşitli kararlar alınmaktadır. Örneğin strateji oluşturmak, 

örgüt ve çevresi arasındaki ilişkileri belirlemek için üst kademe yönetim, kurumsal 

kararlar alır. Birimlerin koordinasyonunun sağlanması için orta yönetim, organizasyonel 

kararlar alır. Alt yönetim kademesi ise, günlük faaliyetlerle ilgili operasyonel kararlar 

alır. Karar verme; problemlerin ve fırsatların tanımlanması ve bunların çözümlenmesi 

sürecidir. Etkili bir karar verme süreci şu şekilde belirtilebilir:
457

 

 Karar verme ihtiyacının ya da problemin belirlenmesi, 

 Problemin nedenlerinin teşhisi ve analiz edilmesi, 

 Çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi, 

 Alternatifler arasından seçimin yapılması, 

 Seçilen alternatifin uygulanması, 

 Değerlendirme ve geri bildirimde bulunulması. 

Günümüze kadar karar vermede genellikle iki model (klasik ve yönetsel karar 

verme) kullanılmaktadır. Karar verme modellerinin seçiminde; yöneticilerin bireysel 

tercihleri, karar verme sorunlarının programlanabilir ya da programlanamaz nitelikte 

olup olmaması, sorunun belirsizlik derecelerinin durumu gibi konular etkili olmaktadır. 

Programlanabilir kararlarda, karara ilişkin kurallar ortaya konulduktan sonra karar 

verilme işlemi astlara devredilebilir, böylece yöneticiler daha zor ve programlanamayan 

kararlar için zaman bulabilirler. Yüksek örgütsel düzeyleri ilgilendiren 

programlanamayan kararlar ise kendine has özellikler taşır, karmaşıktır, belirsizlik 

derecesi yüksektir, tekrarlanma olasılığı azdır, güç belirlenebilir ve kurallara 

bağlanmaları zordur. Ekonomik varsayımlar üzerine kurulan klasik karar modelinde, bir 

karar verici veya yöneticinin nasıl bir karar vermesi gerektiği tanımlanmış ve işletme 

için en ideal sonuca nasıl ulaşılabileceğinin tanımı yapılmıştır. Yönetsel karar modeli 

ise, yöneticilerin zor koşul ve durumlarda nasıl karar verdiklerini açıklamak için 

geliştirilmiştir. Birçok kararlar kantitatif veriler ve açıkça belirlenen olasılık 

rakamlarına dayanmadığı için yöneticiler ekonomik olarak rasyonel karar verme 

                                                 
457

 Çetin, s.92. 
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imkanlarına sahip değildir. İşletmelerde çeşitli hiyerarşik düzeylere göre kararlar dört 

grupta incelenmektedir:
458

 

 Kurumsal Kararlar: Yatırım yapma ve işletme kurma, sanayi veya ticarete 

atılma ile ilgili kararlar, eğilimler, ekonomik göstergelerin (kâr, sektörün geleceği) 

yönlendirildiği yatırım ve girişim kararlarıdır. 

 Stratejik Kararlar: işletmenin faaliyet alanı, pazarlarının geliştirilmesi, ürün ve 

pazar çeşitlendirilmesi gibi işletme ve çevresi arasındaki ilişkilerin düzenlendiği 

kararlardır. Bu kararlarla kurulan ve çalışmakta olan işletmenin dış çevresini 

ilgilendiren araştırmalar yanında, işletmenin kendi imkânlarının topyekûn 

değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

 Yönetsel Kararlar: İşletmenin yapısını ve bu yapıyı çalıştıracak maddi ve beşeri 

kaynakların topyekûn planlanmasını ilgilendiren kararlardır. Bu tür kararlar 

sayesinde kuruluşun organizasyon biçimi oluşturulmaktadır. 

 Operasyonel Kararlar: Hiyerarşinin alt seviyesini ilgilendiren eyleme dönük 

kararlardır. İşletme kararlarının (materyal, emek, makine, para vb.) en etkili ve 

verimli biçimde değişim sürecinin gerçekleştirilmesi ve istenen çıktıların elde 

edilmesi amaçlanmaktadır. 

İşletmenin hiyerarşi piramidinin çeşitli seviyelerindeki karar grupları aşağıdaki 

Şekil 10’da gösterilmiştir:
459
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 Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon:Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, 10. Baskı, İstanbul: Beta 

Yay., 2011, s. 200-207. 
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Şekil 11: İşletmenin Hiyerarşi Piramidinin Çeşitli Seviyelerinde Karar Grupları 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Erol Eren, s.205. 

Bilgi, iyi karar verebilme aşamasında işletmeler için vazgeçilmez bir unsurdur. 

Daha uygun ve zamanında bilgi, eğer karar vericiler de aynı fikre ve yeteneğe sahip ise; 

daha isabetli kararlar anlamına gelmektedir. Finansal bilgi sisteminin doğru ve yeterli 

bilgi akışı sağlama, göze alınacak risk ve fedakârlık miktarını belirleme, erken uyarı 

sistemleri oluşturma, krize karşı önleyici planlama yapma, planları yazıya dökme ve 

kriz önleme takımları oluşturma gibi, işlerin yapılması ile işletmeleri zor durumlara 

karşı hazırlıklı duruma getirme gibi amaçları da mevcuttur. Finansal bilgi sisteminin 

işletme içinden ve dışından kullanıcıları vardır. İşletme içinden kullanıcılar; işletme 

ortakları, işletme yöneticileri, işletme çalışanları ve iç denetçiler iken; işletme dışından 

kullanıcılar da yatırımcılar, kredi sağlayanlar, dış denetçiler ve diğerleridir (vergi 

dairesi, devlet, müşteriler, işçi sendikaları, ekonomik planlayıcılar, kamuoyu vb.).
460

 Bu 

kullanıcılar, işletme hakkında kararlar almadan önce finansal bilgi sisteminin sağladığı 

bilgileri kullanırlar.  

Finansal bilgi sisteminin genel yapısı aslında muhasebe bilgi sistemini 

yansıtmakta olup, muhasebe bir bilgi sistemi olarak düşünüldüğünde bu sistemin temel 

amacı; bilgi talep edenlerin etkili karar almalarını sağlayacak verilerin toplanması, 
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 Demir ve Coşkun, s.3-5. 

Ü
R

E
T

İM
 

T
E

D
A

R
İK

 

P
A

Z
A

R
L

A
M

A
 

F
İN

A
N

S
M

A
N

 

İN
S

A
N

 

K
A

Y
N

A
K

L
A

R
I 

KURUMSAL SEVİYE 

STRATEJİK SEVİYE 

YÖNETSEL SEVİYE 

OPERASYONEL SEVİYE 

ÜRÜN VEYA 

HİZMET K
A

Y
N

A
K

L
A

R
 



190 

işlenmesi ve iletilmesi olacaktır.
461

 Çünkü muhasebe bilgi sisteminden elde edilen 

bilgiler insan gücü, makineler ve sermaye kadar önemli olup, bilgi olmadan işletmenin 

karar alması mümkün değildir.
462

 Değişen dünya düzenine ayak uydurmak, maliyetleri 

yönetebilmek ve değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmek için bilgi alanının 

genişlemesi gerekir. Bu bilgi de muhasebe bilgi sisteminden elde edilmektedir. Daha 

açık bir ifade ile günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamı işletmeleri daha etkili, 

kaliteli ve esnek hizmetler sunmaya zorlamaktadır. Bu koşulları sağlayabilmek için 

işletmelerin yönetim sürecinde bilgiye olan ihtiyaçları daha da artmıştır. Buna bağlı 

olarak da işletmelerde karar verme esnasında kullanılacak bilgilerin sistemli bir şekilde 

akışını ifade eden bilgi sistemi ön plana çıkmıştır.
463

 İşletmenin bütün bölümlerindeki 

bilgisayarların iletişim ağlarıyla birbirine bağlanması ve internet ile dış dünyaya 

açılması sonucunda, özellikle finansal kriz dönemlerinde güvenlik sorunu daha çok 

artmıştır. İşletmelerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması için aşağıdaki 

tehditlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir:
464

  

 Bilgi gizliliğinin/mahremiyetinin kaybı, 

 Bilginin çalınması, 

 Bilginin ve bilgisayarların hileli kullanımı, 

 Onaysız (kasti) değiştirme ya da veri manipülasyonunun sonucu olarak bilgi 

bütünlüğünün kaybı, 

 Onaylanmamış ya da kasti, kötü niyetli hareketlere bağlı işlem hatası. 

Finansal bilgi sisteminin yapı taşları olan finansal raporların hazırlanma amacı 

iyi belirlenebilir ve bu raporlar dışında finansal durum tablolarının ilgili kişilere 

ulaştırılıp ulaştırılmadığı saptanabilirse, hazırlanacak raporlarda yer alacak tabloların 
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görünümü ve içeriği hakkında doğru karara ulaşmak olanaklı olacaktır. Böylece finansal 

bilgi sisteminden beklenen bilgilendirme fonksiyonuź başarıyla yerine getirilmiş olup, 

karar alıcılar da alacakları kararlarda daha başarılı ve daha yanılgısız olacaklardır.
465

  

Bu ve benzeri durumlar özellikle finansal krizin başladığı anda ortaya 

çıkmakta, finansal kriz esnasında büyük önem arz etmekte ve finansal kriz sona 

ermesinde ise önemi azalmaktadır. Ancak işletmenin kendisi ve faaliyetleri ile ilgilenen 

menfaat gruplarının alacakları tüm kararlarda, finansal krizin getirdiği tüm belirsizlik ve 

karmaşa ortamından korunmak, sağlıklı ve doğru kararlar verebilmek ve güven duymak 

gereksinimi en üst düzeyde ortaya çıkar. Bu nedenle finansal bilgi sisteminin üreteceği 

finansal bilgiler doğru, gerçek, güvenli ve karşılaştırılabilir olduğu kadar, rekabet 

edebilmek, daha esnek, etkili ve kaliteli mamul ve hizmetler sunulmasında yardımcı 

olmaktadır.  

Çünkü kararın verilmesinde en önemli etken bilgidir. Bu bilginin doğru, 

güvenilir ve zamanında elde edilmesiyle kurumsal kararlar (yatırım ve girişim 

kararları), stratejik kararlar (işletme ve çevresi arasındaki ilişkilerin kararları), yönetsel 

kararlar (işletmenin maddi ve beşeri kaynaklarının planlaması kararları), operasyonel 

kararlar (eylem, faaliyet kararları) işletmeyi amaçlarına ulaştıracak, sürekliliğini 

sağlayacak, verimlilik, etkinlik ve kârlılığını yükseltecektir. Bu aynı zamanda finansal 

krize karşı korunma ve krizin etkilerini en aza indirecektir.  
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5. SONUÇ 

Finansal kriz, iç ve dış konjonktüre bağlı olarak aniden gelişebilen, birey, 

işletme, toplum ve toplumların yaşamlarını içinden çıkılmaz hale getiren, yarattığı 

buhran, bunalım ve kargaşa ile karar alıcıları kararsızlığa sürükleyen ve beklentileri 

olumsuz kılan bir ortamdır. Ülkeler bazında finansal sektörlerin zayıflığı, ödemeler 

dengesi ve cari açıkların meydana getirdiği olumsuzluklar, finansal açıdan denetim ve 

kontrol yetersizliği vb.g. nedenler krize ortam hazırlamaktadır. Ayrıca finansal kriz, 

işletmelerin girdi, üretim, fiyat, yatırım kararları, istihdam imkânları, kâr marjları, kalite 

düzeyleri, kapasite kullanım oranları gibi göstergelerde değişiklikler meydana 

getirmekte olup, bu değişiklikler de muhasebe bilgi sistemi aracılığıyla işletmelerin 

finansal tablolarına yansımaktadır. Finansal krizlerin finansal tablolar üzerindeki 

etkileri, kur farklarına dayalı kâr veya zarar rakamları, enflasyon dolayısıyla oluşan 

fiktif kârlar, sermayenin değerinde düşüş, stok miktarlarında artış, tahsilat güçlüklerine 

bağlı olarak ticari alacakların şüpheli alacak haline dönüşmesi şeklinde ortaya 

çıkmaktadır.  

Yirminci yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde tüm dünyada belirgin olarak 

ortaya çıkan küreselleşme neticesinde uluslararası ticaret yaygınlaşmış olup, emek ve 

sermaye hareketleri artmıştır. Teknolojideki hızlı değişim, ülkeleri ekonomik, siyasal, 

sosyal ve kültürel açılardan birbirine yaklaştırmıştır. Küreselleşme kapsamında, ülkeler 

arasında kota ve tarifelerin olmadığı tam bir serbest ticaret hedeflenerek sermaye 

yatırımları ve para-finans şeklindeki sermaye akımlarının önündeki engeller 

kaldırılmaya başlanmıştır. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde 

yaşanan uluslararası finansal şoklar, döviz kurunun yanlış yönetilmesi, mali düzensizlik, 

finansal serbestleşme ve ulusal bankacılık sisteminin zayıflaması gibi birçok neden 

uluslararası finansal krizlere yol açmıştır. Artan rekabet koşullarının yanı sıra sınırlar 

ötesi ticaretin artması, muhasebeden beklenen bilginin niteliğini de değiştirmiştir. 

Küreselleşme çerçevesinde, muhasebe alanında yaşanan önemli gelişmeler sonucunda, 

vergi muhasebesi anlayışından yönetim muhasebesi anlayışına geçilmiştir. Bunun 

sonucunda muhasebe daha etkin ve aktif bir yapıya kavuşarak sadece işletmede 

yaratılan değeri izleyen, faaliyetleri ve sonuçları yorumlayan bir disiplin olmaktan çok 



193 

stratejik kararlara yardımcı olan, işletme içi ve dışı tüm faaliyetlere duyarlı bir disiplin 

olmuştur. 

Ekonomilerdeki küçük işletmeler genellikle aktiflerini ve kârlarını olduğundan 

düşük; büyük işletmeler ise tam aksine varlıklarını ve kârlarını olduğundan büyük 

gösterme eğilimi ve çabasındadırlar. Çünkü halka açık olmayan küçük işletmeler; 

“Sürekli nasıl daha az vergi öderim?”  dürtüsüyle vergi matrahlarını küçültmek veya 

vergiyi mümkün olduğu kadar ötelemek isterler. Halka açık büyük işletmeler ise,“Nasıl 

daha fazla kaynak (sermaye ve kredi) yaratabilirim?” düşüncesiyle zararlarını 

gizlemeye, aktiflerini şişirmeye ve kârlarını olduğundan daha yüksek gösterecek 

(yaratıcı) muhasebe uygulamalarına müracaat edebilmektedirler. Bu durumda işletmeler 

hesap planlarında bulunan hesapların sayısını azaltma, birleştirme ve ortadan kaldırma 

gibi yöntemleri denerler. Muhasebenin doğal yasalarından ve temel kavramlarından 

uzaklaşıldığı için muhasebenin ürettiği finansal raporlar artık gerçekleri 

yansıtmamaktadır. Yanıltıcı finansal raporlar nedeniyle finansal bilgi kullanıcılar, 

işletmelerin gerçek durumlarını görememekte ve yanlış kararlar alarak zarar 

etmektedirler. Büyük işletmeler bu amaçlarına ulaşmak için denetim kurumlarının, kredi 

derecelendirme kuruluşlarının, kredi ve finans kurumlarının kararları üzerinde etkili 

olabilmektedirler. Buna bağlı olarak son finansal krizin ardından muhasebe standartları 

ve kurumları da sorgulanmaya başlanmış olup, özellikle finans kurumlarının IASB ve 

FASB üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı ve bu kurumların işleyişleri önemli 

tartışma konularından biri haline gelmiştir. Hesapların sayısını azaltan, hesapları 

birleştiren ya da ortadan kaldıran muhasebe; gerçeği yansıtmayan ve süslenmiş finansal 

raporlar; bunları gerçekmiş gibi gösteren denetim; işte bunlar finansal krizin hayat 

kaynaklarıdır. 

Teknolojik gelişmelerin ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı değişiklikler, başta 

sosyo-ekonomik hayat olmak üzere toplumun her alanında etkili olmuştur. Geleneksel 

işletme yapıları teknolojik gelişmeler karşısında yetersiz kalmaya başlamıştır. Ayrıca 

teknoloji, insan emeğinin yerine insan bilgisinin ikame edilmesi zorunluluğunu 

doğurmuştur. İnternet ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler işletmelerdeki iş-

faaliyet biçimlerini değiştirerek, geleneksel “İş” kavramını geliştirmiştir. Daha açık bir 
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ifade ile artık tedarik, üretim ve pazarlama faaliyetleri ve bunlarla ilgili belge ve kayıt 

işlemleri her yerde yapılabilir hale gelmiştir. Buna bağlı olarak da işletmeler açısından; 

müşteriler ve rakipler zaman ve mekândan bağımsız hale dönüşmüş, işletmelerde 

kullanılan belge ve kayıt düzeni de bu değişimlere uyum sağlayarak, bilginin daha hızlı 

ve nitelikli bir biçimde, müşterilere ulaşması sağlanmış ve işletmelerin finansal krize 

karşı korunmaları kolaylaştırılmıştır. Gelecekte işletme faaliyetleri daha yoğun biçimde 

elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Muhasebe de bu ortama uyum sağlamakla 

kalmayacak, teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanacaktır. Bu koşullar altında bilgiye 

erişimi daha kolay ve hızlı olacağı için, muhasebe sistemi hem kendisi için gerekli olan 

veriyi daha kolay ve hızlı temin edecek hem de bu verilerden daha hızlı bilgi üreterek 

ilgili taraflara aynı hızla sunacaktır. 

Türkiye’de muhasebe alanında, muhasebe uygulamalarına yön veren hukuki 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Güncel anlamda muhasebe uygulamalarına 

baktığımızda, vergi mevzuatının etkisi altında olduğu, standardizasyonun sağlanması 

için çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından çalışmaların yapıldığı ve yapılmaya devam 

ettiği görülmektedir. Bu çalışmalar sürecinde işletmeler birden fazla finansal tablo 

düzenlediği için finansal raporlama konusunda yeknesaklık sağlanamamaktadır. Bu 

noktada TMS/TFRS’ları sayesinde, finansal tabloların hazırlanarak sunulmasında ve 

raporlanmasında ortak ve tek bir dil oluşturulabilmektedir. Öte yandan yeni oluşan ve 

işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarının finansal krizlerden daha çok 

etkilenmesine neden olan gelişim ve değişimler sonucunda “Muhasebenin krizi” 

olabilecek birçok olay gerçekleşmekte olup, başlıca olaylar kısaca şunlardır: 

 Genel anlamda muhasebenin temel kavramlarından uzaklaşma, 

 Muhasebe standartları ve bu standartları düzenleme yetkisine sahip kurumların 

tam bağımsız olamamaları, 

 Yaratıcı muhasebe (creative accounting) uygulamalarına yeterince önem 

verilmemesi,  

 Yanıltıcı finansal raporlar ve denetim raporlarının artması, 

 İhtiyatlılık ve muhafazakârlık kavramlarından uzaklaşma, 

 Gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlememe, 
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 Şeffaflık sorunu ve denetim zafiyeti. 

Krizin etkilerini azaltmak amacıyla işletmelerde uyum mekanizmaları 

kullanılmaktadır. En önemlileri; uyum mekanizmaları, erken uyarı sistemleri, sürekli iç 

ve dış çevre analizi, dinamik planlama, esnek organizasyon yapısı, örgüt geliştirme ve 

tutum araştırmalarıdır. Günümüzün global rekabet ortamında işletmeler planlı, 

kontrollü, verimli ve fonksiyonel iş yönetim sistemleri kurarak başarıya 

ulaşabilmektedirler. Bu durum, bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan ve iş 

süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan yeni yaklaşımları uygulayan, yeniliğe her zaman 

açık olan, işletmeleri rakipleri karşısında öne geçiren kritik bir başarı faktörüne 

dönüşmektedir. Özellikle finansal kriz dönemlerinde işletmelerin belge ve kayıt 

organizasyonlarında bir takım bilgi eksikliklerine ya da yanlışlıklarına rastlanmaktadır. 

Bu bilgi eksiklikleri ve yanlışlıkları, işletmelerin muhasebe bölümleri tarafından 

(bilinçli ya da bilinçsiz olarak) kaydedilmektedir. Ne yazıktır ki, işletme defter ve 

belgelerindeki bilgi eksikliği durumu; bireyler ve işletmeler açısından, piyasanın 

işleyişini aksatacak sorunlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla finansal bilgi sistemi, 

işletmeler için oldukça önemli roller üstlenen bir sistemdir. Finansal kriz belirsizliği, 

zarar görme olasılığını ve riski içeren bir kavram olup, olası finansal krizler ani bir 

şekilde ortaya çıktığı için işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri açısından büyük bir 

tehlike arz etmektedirler. Muhasebenin temel ilkelerinden olan “şeffaflık” sonucu 

finansal raporların zamanında, doğru ve güvenilir bilgiyi sunarak erken uyarı sistemine 

katkıda bulunması, özellikle finansal kriz yönetim sürecinde önem arz etmektedir. 

Şeffaf finansal tablolar güvenilirlik açısından karar vericiler için çok önemli olup, 

finansal belirsizliklerin önceden belirlenmesine katkı sağladığı için finansal riskin 

şiddetini de azaltmaktadır. Bununla birlikte şeffaflık bu işlemleri tam olarak 

gerçekleştirememekte olup bu nedenle “Tam Açıklama ve Tarafsızlık” kavramına daha 

çok önem verilmelidir.  

Finansal krizlerin sıklıkla yaşandığı günümüzde, işletmelerdeki muhasebe 

personelinin artık, bilgileri değerlendiren, yorumlayan, konulara dikkat çeken ve 

yönetici için gerekecek bilgileri belirleyerek kullanımına hazır hale getiren özelliklere 

sahip olması gerekir. Bunun için muhasebe personelinin bilgi ve iletişim teknolojilerine 

hakim ve onları karar almada en iyi biçimde kullanabilecek şekilde eğitilmesi 
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gerekmektedir. Buna bağlı olarak günümüz işletmelerinde de daha nitelikli, daha 

kaliteli, daha çok bilgi ve tecrübeye sahip personele ihtiyaç artmıştır. Bilgisayar ve 

internete hakim olan, muhasebe paket programlarını kullanabilen, programlar 

hazırlayabilen ya da son teknoloji programlarını kullanabilen, raporlama konusunda 

yeterli olan personele sahip olmak, işletmelerin geleceği için çok önemlidir. Çünkü 

kalifiye elemana sahip işletmeler, güçlü bir yapıya sahip olmada, diğer işletmelere göre 

doğal olarak bir adım öndedirler. Bu değişim ile tüm süreçler daha kısa sürede 

gerçekleştirilebildiği için işletmeler de zaman ve personel tasarrufu (hem sayısal hem de 

maliyet olarak) sağlanmaktadır. 

Finansal kriz dönemlerinde işletmeler birçok olumsuzlukla karşılaşmakta ve bu 

olumsuzluklar nedeniyle ortaya çıkan gelir azalması, zarar ve varlık değer düşüklüğü 

gibi daha birçok bilgiyi kaydetmek zorundadırlar. Bunun yanı sıra globalleşmeye bağlı 

olarak ortaya çıkan olaylar sonucunda özellikle ekonomi ve vergileme bakımından 

önemli gelişmeler olmakta, dünya ekonomisi entegreleşmektedir. Entegreleşme 

(entegrasyon); mal ve hizmetlerin, finansal sermayenin, üretim faktörlerinin, teknoloji 

vb. sınırları aşarak derin bir ekonomik bütünleşme anlamı taşımaktadır. Tüm bu değişim 

ve gelişimler aynı zamanda vergi alacağının hesaplanması ve ödenmesine ilişkin 

işlemlerde finansal krizle beraber etkili olmaktadır. Bu nedenlerle işlemlerin kayda 

alınması, defter ve kayıt nizamının düzenlenmesi, vergi beyannamelerinin ve mali 

tabloların hazırlanması, bütçe, iş programı ve planlama yapılması açısından kamu-

devlet ilgili yasalarda bu hususları hüküm altına almıştır. Bu yasalar şunlardır: 

 Vergi Usul Kanunu  

 Gelir Vergisi Kanunu  

 Kurumlar Vergisi Kanunu  

 Türk Ticaret Kanunu 

 Sermaye Piyasası Kanunu 

Yukarıda sayılan kanunların hükümlerine göre defter tutmak zorunda olan 

işletmeler, finansal kriz dönemlerinde de muhasebe kayıtlarında hilelere başvurmadan, 

muhasebe temel kavramlarına uygun olarak TMS ve TFRS’ler ışığında tüm işletmeler 
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için zorunlu olmakla beraber bu kanunların hükümlerine göre düzenlemek 

zorundadırlar. 

İşletmelerin yaptırmış olduğu iç denetim ve bağımsız denetimin işletmeye 

sağladığı birçok yarar olup, finansal kriz dönemlerinin sancılı günlerinde özellikle kredi 

alma konusunda kolaylık sağlamaktadır. Çünkü bağımsız denetim finansal tabloların 

güvenilirliğini arttırarak, işletmede çalışanların hile yapma eğilimlerini azaltarak, maddi 

hataları ortaya çıkartarak gelirlerin ve giderlerin doğru olarak gösterilebilmesine 

yardımcı olmaktadır. Ayrıca denetlenmiş tablolar kredi veren kurumlara kredi verme ile 

ilgili kararlarında yardımcı olacağı gibi, bu tablolar hâlihazır ve gelecekteki küçük 

tasarruf sahibi yatırımcılara yatırım kararlarında ışık tutmaktadır. İşletmenin kendisi ve 

faaliyetleri ile ilgilenen menfaat gruplarının alacakları tüm kararlarda, finansal krizin 

getirdiği tüm belirsizlik ve karmaşa ortamından korunmak, sağlıklı ve doğru kararlar 

verebilmek ve güven duymak gereksinimi en üst düzeyde ortaya çıkar. Bu nedenle 

finansal bilgi sisteminin üreteceği finansal bilgiler doğru, gerçek, güvenli ve 

karşılaştırılabilir olduğu kadar; rekabet edebilmek, daha esnek, etkili ve kaliteli mamul 

ve hizmetler sunabilmek açısından işletmelere yardımcı olmaktadır ve finansal krizlerin 

işletmeler üzerinde açabileceği tahribata karşı güven yaratmaktadır. 

Finansal krizler, işletmelerin kaynaklarını daha etkili kullanmalarını ve sektör 

içerisindeki performanslarını arttırmalarını zorunlu kılmaktadır. İşletmelerde yapılan 

performans ölçümleri özellikle finansal kriz dönemlerinde çok önemli hale 

gelmektedir. Çünkü işletmenin performansına bakarak o işletmenin başarısı ve 

sürekliliği hakkında bilgi elde edilmektedir. Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamı 

işletmeleri daha etkili, kaliteli ve esnek hizmetler sunmaya zorlamaktadır. Bu koşulları 

sağlayabilmek için işletmelerin yönetim sürecinde bilgiye olan ihtiyaçları daha da 

artmıştır. Buna bağlı olarak da işletmelerde karar verme esnasında kullanılacak 

bilgilerin sistemli bir şekilde akışını ifade eden bilgi sistemi ön plana çıkmıştır. Kararın 

verilmesinde en önemli etken bilgidir. Bu bilginin doğru, güvenilir ve zamanında elde 

edilmesiyle kurumsal kararlar (yatırım ve girişim kararları), stratejik kararlar (işletme ve 

çevresi arasındaki ilişkilerin kararları), yönetsel kararlar (işletmenin maddi ve beşeri 

kaynaklarının planlaması kararları), operasyonel kararlar (eylem, faaliyet kararları) 
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işletmeyi amaçlarına ulaştıracak, sürekliliğini sağlayacak, verimlilik, etkinlik ve 

kârlılığını yükseltecektir. Bu aynı zamanda finansal krize karşı korunma sağlayacak ve 

krizin etkilerini en aza indirecektir. 

Krizin etkilerinden korunmak, krize karşı önlem almak bir yandan tüm 

işletmelerin, öte yandan ülkelerin ve ekonomi yöneticilerinin en önemli 

görevlerindendir. Yapılacak yasal düzenlemeler, kaynak kullanımının etkinliğine 

yönelik alınacak kararlar, verimlilik ve kârlılık mikro düzeyde işletmeleri ve finansal 

yapılarını özellikle muhasebe sistemlerini geliştirmede, makro açıdan ise ülkelerin 

finansal yapılarını güçlendirmede olumlu sonuçlar yaratacaktır. Bunun yanı sıra içinde 

yaşanan yüzyıl bilim, teknoloji, araştırma, geliştirme, girişimcilik, yenileşme, rekabet, 

globalleşme, yüksek katma değerli hizmet ve ürünler, teknoloji tabanlı ve çevreye 

duyarlı üretim kavramlarının en yüksek değerde olduğu bir dönemdir. Global pazarlarda 

kalıcı olmanın en önemli şartı bilgi, hız, maliyet ve kalite ile rekabet gücüne sahip 

olmaktır. Bu nedenle gelişen ülkelerde bilgiye büyük önem verilmektedir. 
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6. EKLER 

 

EK 1: TMS/TFRS Seti 

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve 

TFRS1  Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması 

TFRS2  Hisse Bazlı Ödemeler 

TFRS3  İşletme Birleşmeleri 

TFRS4  Sigorta Sözleşmeleri 

TFRS5  Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 

TFRS6  Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi 

TFRS7  Finansal Araçlar: Açıklamalar 

TFRS8  Faaliyet Bölümleri 

TFRS9  Finansal Araçlar 

TFRS9  Finansal Araçlar (2010 Versiyon) 

 

TMS1  Finansal Tabloların Sunuluşu 

TMS2  Stoklar 

TMS7  Nakit Akış Tablosu 

TMS8  Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar 

TMS10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar 

TMS11 İnşaat Sözleşmeleri 

TMS12 Gelir Vergileri 

TMS16 Maddi Duran Varlıklar 

TMS17 Kiralama İşlemleri 

TMS18 Hâsılat 

TMS19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

TMS20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve  

 Devlet Yardımlarının Açıklanması 

TMS21 Kur Değişiminin Etkileri 
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TMS23 Borçlanma Maliyetleri 

TMS24 İlişkili Taraf Açıklamaları 

TMS26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama 

TMS27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 

TMS28 İştiraklerdeki Yatırımlar 

TMS29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama 

TMS31 İş Ortaklıklarındaki Paylar 

TMS32 Finansal Araçlar: Sunum 

TMS33 Hisse Başına Kazanç 

TMS34 Ara Dönem Finansal Raporlama 

TMS36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

TMS37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 

TMS38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

TMS39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 

TMS40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

TMS41 Tarımsal Faaliyetler 

TFRS Yorum1    Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut  

                            Yükümlülüklerdeki Değişiklikler 

TFRS Yorum2    Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal  

                            Araçlar   

TFRS Yorum4    Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi 

TFRS Yorum5    Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından  

                            Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar 

TFRS Yorum6    Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler – Atık Elektrikli  

                            ve Elektronik Aletler 

TFRS Yorum7    TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama  

                            Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması 

TFRS Yorum10  Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü 

TFRS Yorum12  İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları 

TFRS Yorum13  Müşteri Sadakat Programları 

TFRS Yorum14  TMS 19 Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama  

                            Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi 

TFRS Yorum15  Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları 
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TFRS Yorum16  Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten  

                            Korunması   

TFRS Yorum17  Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı 

TFRS Yorum18  Müşterilerden Varlık Transferleri 

TFRS Yorum19  Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi 

 

TMS Yorum10   Devlet Yardımları - İşletme Faaliyetleri İle Özel Bir İlişkisi  

                            Bulunmayanlar     

TMS Yorum12   Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler 

TMS Yorum13   Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler – Ortak Girişimcilerin Parasal  

                            Olmayan Katılım Payları 

TMS Yorum15   Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler 

TMS Yorum25   Gelir Vergileri – İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki  

                            Değişiklikler 

TMS Yorum27   Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün  

                            Değerlendirilmesi 

TMS Yorum29   İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları – Açıklamalar 

TMS Yorum31   Hasılat – Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri 

TMS Yorum32   Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetleri 

 

EK 2: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  

Giriş, (Md. 1-3); BİRİNCİ KİTAP: Vergilendirme. Birinci Kısım: Genel Esaslar. 

[Birinci Bölüm, Vergi Uygulamasında Yetki (Md. 4-7); İkinci Bölüm, Vergi 

Zorunluluğu (Md. 8-13); Üçüncü Bölüm, Süreler (Md. 14-18); Dördüncü Bölüm, Vergi 

Alacağının Tayini (Md. 19-24)]; İkinci Kısım: Tarh ve Tahakkuk Usulü. [Birinci 

Bölüm, Beyannameye Dayanan Tarh (Md. 25-28); İkinci Bölüm, İkmalen, Re’sen ve 

İdarece Tarh (Md. 29-35); Üçüncü Bölüm, Tahrire Dayanan Tarh (Md. 36-39); 

Dördüncü Bölüm, Götürü Matrahların Tespiti (Md. 40-44); Beşinci Bölüm, Zirai 

Kazanç Ölçüleri İle emlak vergisine ait bedel ve değerlerin tespiti (Md. 45-49)]; 

Üçüncü Kısım: Tahrir usulü. [Birinci Bölüm, Genel esaslar (Md. 50-51, 53-55 

kaldırılmıştır), (Md. 52); İkinci Bölüm, Genel tahrir (Md. 56-62 kaldırılmıştır), (Md. 
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63-71)]; Dördüncü Kısım: Takdir, zirai kazançlar ve özel komisyonları. [Birinci 

Bölüm, Takdir komisyonu (Md. 72-76); İkinci Bölüm, Tahrir komisyonu (Md. 77-78 

kaldırılmıştır), (Md. 79); Üçüncü Bölüm, Tadilat komisyonları (Md. 80-82); Dördüncü 

Bölüm, Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları ile özel komisyonlar (Md. 83-86); 

Beşinci Bölüm, Müşterek hükümler (Md. 87-92)]; Beşinci Kısım: Tebliğler. [Birinci 

Bölüm, Tebliğ esasları ve muhataplar (Md. 93-98); İkinci Bölüm, Posta ile tebliğ usulü 

(Md. 99-102); Üçüncü Bölüm, İlan yolu ile tebliğ usulü (Md. 103-106); Dördüncü 

Bölüm, Tebliğlere ait türlü hükümler (Md. 107-109)]; Altıncı Kısım: Vergi alacağının 

kalkması. [Birinci Bölüm, Ödeme (Md. 110-112); İkinci Bölüm, Zaman aşımı ve terkin 

(Md. 113-115); Üçüncü Bölüm, Vergi hatalarını düzeltme ve reddiyat (Md. 116-126)]; 

Yedinci Kısım: Yoklama ve İnceleme. [Birinci Bölüm, Yoklama (Md. 127-133); İkinci 

Bölüm, Vergi incelemeleri (Md. 134-141); Üçüncü Bölüm, Arama (Md. 142-147); 

Dördüncü Bölüm, Bilgi toplama (Md. 148-152)]; İKİNCİ KİTAP: Mükellefin 

Ödevleri. Birinci Kısım: Bildirimler. [Birinci Bölüm, İşe başlama (Md. 153-156); 

İkinci Bölüm, Değişiklikler (Md. 157-159); Üçüncü Bölüm, İşi bırakma (Md. 160-164); 

Dördüncü Bölüm, Bina ve arazi değişiklikleri (Md. 165-167); Beşinci Bölüm, 

Bildirmelerde süre ve şekil (Md. 168-170)]; İkinci Kısım: Defter tutma. [Birinci 

Bölüm, Genel esaslar (Md. 171-175); İkinci Bölüm, Defter tutma bakımından tüccarlar 

(Md. 176-181); Üçüncü Bölüm, Bilanço esasına göre defter tutma (Md. 183-192); 

Dördüncü Bölüm, İşletme hesabı esasına göre defter tutma (Md. 193-196); Beşinci 

Bölüm, Sınai müesseselerin tutacakları özel kayıtlar (Md. 197-203); Altıncı Bölüm, 

Diğer müesseselerin tutacakları özel kayıtlar (Md. 204-209); Yedinci Bölüm, Serbest 

mesleklerde defter tutma (Md. 210-212); Sekizinci Bölüm, Zırai kazançlarda defter 

tutma (Md. 213-214); Dokuzuncu Bölüm, Kayıt nizamı (Md. 215-219); Onuncu Bölüm, 

Defterlerin tasdiki (Md. 220-226)]; Üçüncü Kısım: Vesikalar. [Birinci Bölüm, 

Kayıtların tevsiki (Md. 227-228); İkinci Bölüm, Fatura ve fatura terine geçen vesikalar 

(Md. 229-235); Üçüncü Bölüm, Serbest meslek makbuzları (Md. 236-237); Dördüncü 

Bölüm, Ücretlere ait kayıt ve vesikalar (Md. 238-239); Beşinci Bölüm, Diğer evrak ve 

vesikalar (Md. 240-242)]; Dördüncü Kısım: Ekim ve sayım beyanı (Md. 243-246). 

Beşinci Kısım: Vergi karnesi (Md. 247-252). Altıncı Kısım:  Muhafaza ve ibraz 

ödevleri (Md. 253-257); ÜÇÜNCÜ KİTAP: Değerleme. Birinci Kısım: İktisadi 

kıymet değerleri. [Birinci Bölüm, Değerleme esasları (Md. 258-268); İkinci Bölüm, 
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İktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme (Md. 269-290); Üçüncü Bölüm, 

Servetleri değerleme (Md. 291-298)]; İkinci Kısım: Vergi değeri. [Birinci Bölüm, 

Gayrisafi iratların tespiti (Md. 299-307); İkinci Bölüm, Arazi kıymetlerinin tespiti (Md. 

308-312)]; Üçüncü Kısım: Amortismanlar. [Birinci Bölüm, Mevcutlarda amortisman 

(Md. 313-321); İkinci Bölüm, Alacaklarda ve sermayede amortisman (Md. 322-327); 

Üçüncü Bölüm, Özel haller (Md. 328-330)]; DÖRDÜNCÜ KİTAP: Ceza Hükümleri. 

Birinci Kısım: Genel esaslar (Md. 345-350 kaldırılmıştır), (Md. 331-343). İkinci 

Kısım: Vergi cezaları. [Birinci Bölüm, Vergi ziyaı cezası (Md. 344), (Md. 345-350 

kaldırılmıştır);  İkinci Bölüm, Usulsüzlük (Md. 351-356); Üçüncü Bölüm, Suçlar ve 

cezaları (Md. 357-358 kaldırılmıştır), (Md. 359-363)]; Üçüncü Kısım: Vergi cezasının 

kesilmesi, ödenmesi ve kalkması. [Birinci Bölüm, Ceza kesme (Md. 364-367); İkinci 

Bölüm, Cezaların ödenmesi ve kalkması (Md. 368- 376); Üçüncü Bölüm, Uzlaşma (ek 

Md. 1-13)]; BEŞİNCİ KİTAP: Vergi Davaları (Md. 377-413). Son hükümler (Md. 

414); Yetki (mükerrer Md. 414); Kaldırılan hükümler (Md. 415); Geçici hükümler 

(geçici Md. 1-29) düzenlenmiştir. 

 

EK 3: 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu  

Birinci Kısımda; Mükellefiyet. [Birinci Bölüm, Konu ve Mükellefler (Md. 1-3); İkinci 

Bölüm, Muafiyet ve İstisnalar (Md. 4-5)]; İkinci Kısımda; Tam Mükellefiyet Esasında 

Vergi Tarhı ve Ödemesi. [Birinci Bölüm, Matrah Tayini (Md. 6 – 13); İkinci Bölüm, 

Beyan (Md. 14–15); Üçüncü Bölüm, Verginin Tarhı (Md. 16); Dördüncü Bölüm, 

Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi (Md. 17-20); Beşinci Bölüm, 

Verginin Ödenmesi (Md. 21)]; Üçüncü Kısım: Dar Mükellefiyet Esasında Verginin 

Tarhı ve Ödenmesi. [Birinci Bölüm, Matrah Tayini (Md. 22–23), İkinci Bölüm, Beyan 

(Md. 24–25); Üçüncü Bölüm, Özel Beyan (Md. 26-27); Dördüncü Bölüm, Verginin 

Tarhı ve Ödenmesi (Md. 28–29); Beşinci Bölüm, Vergi Kesintisi ve Muhtasar 

Beyanname (Md. 30-31)]; Dördüncü Kısım: Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler (Md. 

32-35). Yürürlükten Kaldırılan Hükümler (Md. 36); Yürürlülük (Md. 37); Yürütme 

(Md. 38); Geçici Hükümler (Md. 1–7) düzenlenmiştir.  
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EK 4: Gelir Vergisi Kanunu  

Birinci Kısım: Mükellefiyet. [Birinci Bölüm, Verginin Mevzuu (Md.1-2); İkinci 

Bölüm, Tam Mükellefiyet (Md. 3-5); Üçüncü Bölüm, Dar Mükellefiyet (Md. 6-8)]; 

İkinci Kısım: Muaflık ve İstisnalar. [Birinci Bölüm, Esnaf Muaflığı (Md. 9); İkinci 

Bölüm, Vergiden Muaf Çiftçiler (Md. 10-14); Üçüncü Bölüm, Diğer Muaflıklar (Md. 

15-17); Dördüncü Bölüm, Kazançlarda istisnalar (Md. 18-20); Beşinci Bölüm, Sermaye 

İratlarında İstisnalar (Md. 21-22); Altıncı Bölüm, Müteferrik İstisnalar (Md. 23-30); 

Yedinci Bölüm, İndirimler (Md. 31-36)]; Üçüncü Kısım: Gelir Unsurlarının Tespiti. 

[Birinci Bölüm, Ticari Kazanç (Md. 37-51); İkinci Bölüm, Zirai Kazanç (Md.52-60); 

Üçüncü Bölüm, Ücretler (Md.61-64); Dördüncü Bölüm, Serbest Meslek Kazançları 

(Md. 65-68); Beşinci Bölüm, Gayrimenkul Sermaye İradı (Md. 70-74); Altıncı Bölüm, 

Menkul Sermaye İradı (Md. 75-79); Yedinci Bölüm, Diğer Kazanç ve İratlar (Md. 80-

82)]; Dördüncü Kısım: Verginin Tarhı. [Birinci Bölüm, Beyan Esası (Md. 83-84); 

İkinci Bölüm, Gelirin Toplanması ve Yıllık Beyanname (Md. 85-92); Üçüncü Bölüm, 

Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname (Md. 94-100); Dördüncü Bölüm, Özel Haller 

ve Münferit Beyanname (Md. 101-102); Beşinci Bölüm, Verginin Nispeti (Md. 103-

105); Altıncı Bölüm, Tarh Muamelesi (Md. 106-110); (yedi, sekiz ve dokuzuncu 

bölümler yürürlükten kaldırılmıştır)]; Beşinci Kısım: Vergini Ödenmesi. [Birinci 

Bölüm, Taksitler (Md. 117-120); İkinci Bölüm, Mahsuplar (Md. 121-123); Yetki 

(mükerrer Md. 123); Kaldırılan Hükümler (Md. 124); Yürürlük (Md. 125-126); Geçici 

Maddeler (Md. 1-….)] düzenlenmiştir.  

 

EK 5: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

Birinci Kısım: Mükellefiyet. [Birinci Bölüm, Verginin konusu (Md. 1-7); İkinci 

Bölüm, Mükellef ve vergi sorumlusu (Md. 8-9); Üçüncü Bölüm, Vergiyi doğuran olay 

(Md. 10)]; İkinci Kısım: İstisnalar. [Birinci Bölüm, İhracat istisnası (Md. 11-12); İkinci 

Bölüm, Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve 

yatırımlar (Md. 13); Üçüncü Bölüm, Taşımacılık istisnası (Md. 14); Dördüncü Bölüm, 

Diplomatik istisnalar (Md. 15); Beşinci Bölüm, İthalat istisnası (Md. 16); Altıncı 
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Bölüm, Sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar (Md. 17); Yedinci Bölüm, 

İstisnadan vazgeçme ve istisnaların sınırı (Md. 18-19)]; Üçüncü Kısım: Matrah, nispet 

ve indirim. [Birinci Bölüm, Matrah (Md. 20-27); İkinci Bölüm, Oran (Md. 28); Üçüncü 

Bölüm, İndirim (Md. 29-36)]; Dördüncü Kısım: Verginin tarhı ve ödenmesi. [Birinci 

Bölüm, Vergilendirme usulleri (Md. 38 kaldırılmıştır), (Md. 37); İkinci Bölüm, 

Vergilendirme dönemi ve beyan esası (Md. 39-42); Üçüncü Bölüm, Tarh işlemleri (Md. 

43-45); Dördüncü Bölüm, Verginin ödenmesi (Md. 46-52)]; Beşinci Kısım: Usul 

hükümleri (Md. 53-55). Altıncı Kısım: Çeşitli hükümler (Md. 56-60). [Birinci Bölüm, 

Kaldırılan hükümler (Md. 61); İkinci Bölüm, Geçiş hükümleri (geçici Md. 1-31); 

Yürürlük, (Md. 62); Yürütme (Md. 63)] düzenlenmiştir.  

 

EK 6: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

Başlangıç (Md. 1-10); BİRİNCİ KİTAP: Ticari İşletme. Birinci Kısım: Tacir (Md. 

11-23). İkinci Kısım: Ticaret sicili (Md. 24-38).  Üçüncü Kısım: Ticaret unvanı ve 

işletme adı (Md. 39-53). Dördüncü Kısım: Haksız rekabet (Md. 54-63). Beşinci 

Kısım: Ticari defterler (Md. 64-88). Altıncı Kısım: Cari hesap (Md. 89-101). Yedinci 

Kısım: Acentelik (Md. 102-123); İKİNCİ KİTAP: Ticaret Şirketleri. Birinci Kısım: 

Genel hükümler (Md. 124-210). İkinci Kısım: Kollektif Şirket. [Birinci Bölüm, 

Şirketin niteliği ve kuruluşu (Md. 211-216); İkinci Bölüm, Ortaklar arasındaki ilişkiler 

(Md. 217-231). Üçüncü Bölüm, Şirketin ve ortakların üçüncü kişilerle ilişkileri (Md. 

232-242); Dördüncü Bölüm, Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması (Md. 243-266); 

Beşinci Bölüm, Tasfiye (Md. 267-303)]; Üçüncü Kısım: Komandit Şirket. [Birinci 

Bölüm, Şirketin niteliği ve kuruluşu (Md. 304-307); İkinci Bölüm, Ortaklar arası 

ilişkiler (Md. 308-316); Üçüncü Bölüm, Şirketin ve ortakların üçüncü kişilerle olan 

ilişkileri (Md. 317-327); Dördüncü Bölüm, Şirketin sona ermesi ve tasfiye (Md. 328)]; 

Dördüncü Kısım: Anonim Şirket. [Birinci Bölüm, Genel hükümler, kuruluş ve temel 

ilkeler (Md. 329-358); İkinci Bölüm, Yönetim kurulu (Md. 359-396); Üçüncü Bölüm, 

Denetleme (Md. 397-406); Dördüncü Bölüm, Genel kurul (Md. 407-451); Beşinci 

Bölüm, Esas sözleşmenin değiştirilmesi (Birinci Ayırım, Genel olarak Md. 452-455), 

(İkinci Ayırım, Özel değişiklikler Md. 456-475); Altıncı Bölüm, Pay ve sermaye koyma 
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borcu (Birinci Ayırım, Pay Md. 476-479), (İkinci Ayırım, Pay bedelini ifa borcu ve ifa 

etmenin sonuçları Md. 480-483); Yedinci Bölüm, Menkul kıymetler (Birinci Ayırım, 

Pay senetleri Md. 484-501), (İkinci Ayırım, İntifa senetleri Md. 502-503), (Üçüncü 

Ayırım, Borçlanma senetleriyle alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler 

Md. 504-506); Sekizinci Bölüm, Kar, kazanç ve tasfiye payı (Md. 507-513); Dokuzuncu 

Bölüm, Şirketin finansal tabloları, yedek akçeler (Md. 514-528); Onuncu Bölüm, Sona 

erme ve tasfiye (Md. 529-548); On birinci Bölüm, Hukuki sorumluluk (Md. 549-561); 

On ikinci Bölüm, Cezai sorumluluk (Md. 562-563)]; Beşinci Kısım: Sermayesi Paylara 

Bölünmüş Komandit Şirket (Md. 564-572). Altıncı Kısım: Limited Şirket. [Birinci 

Bölüm, Tanım ve kuruluş (Md. 573-588); İkinci Bölüm, Şirket sözleşmesinin 

değiştirilmesi (Md. 589-592); Üçüncü Bölüm, Ortakların hak ve borçları (Md. 593-

615); Dördüncü Bölüm, Şirketin organları (Md. 616-635); Beşinci Bölüm, Sona erme 

ve ayrılma (Md. 636-644)]; ÜÇÜNCÜ KİTAP: Kıymetli Evrak. Birinci Kısım:  Genel 

Hükümler (Md. 645-653). İkinci Kısım: Nama yazılı senetler (Md. 654-657). Üçüncü 

Kısım: Hamiline yazılı senetler (Md. 658-669). Dördüncü Kısım: Kambiyo senetleri 

(Md. 670). [Birinci Bölüm, Poliçe (Birinci Ayırım, Poliçenin düzenlenmesi ve şekli Md. 

671-680), (İkinci Ayırım, Ciro Md. 681-690), (Üçüncü Ayırım, Kabul ve aval Md. 691-

702), (Dördüncü Ayırım, Ödeme Md. 703-712), (Beşinci Ayırım, Kabul etmeme ve 

ödememe hallerinde başvurma hakları Md. 713-742), (Altıncı Ayırım, Poliçe nüshaları 

ve suretleri Md. 743-747), (Yedinci Ayırım, Çeşitli hükümler Md. 748-765), (Sekizinci 

Ayırım, Kanunlar ihtilaflar Md. 766-775); İkinci Bölüm, Bono veya emre yazılı senet 

(Md. 776-779); Üçüncü Bölüm, Çek (Birinci Ayırım, Çeklerin düzenlenmesi ve şekli 

Md. 780-787), (İkinci Ayırım, Devir Md. 788-793), (Üçüncü Ayırım, Ödeme ve 

ödememe Md. 794-811), (Dördüncü Ayırım, Çeşitli hükümler Md. 812-818), (Beşinci 

Ayırım, Kanunlar ihtilaflar Md. 819-823)]; Beşinci Kısım: Kambiyo senetlerine 

benzeyen senetler ve diğer emre yazılı senetler (Md. 824-831). Altıncı Kısım: Makbuz 

senedi ve varant (Md. 832-849); DÖRDÜNCÜ KİTAP: Taşıma İşleri. Birinci Kısım: 

Genel Hükümler (Md. 850-855). İkinci Kısım: Eşya taşıma (Md. 856-893). Üçüncü 

Kısım: Taşıma eşyası taşıma (Md. 894-901). Dördüncü Kısım: Değişik tür araçlar ile 

taşıma (Md. 902-905). Beşinci Kısım: Yolcu taşıma (Md. 906-916). Altıncı Kısım: 

Taşıma işleri komisyoncusu (Md. 917-930); BEŞİNCİ KİTAP: Deniz Ticareti. Birinci 

Kısım: Gemi. [Birinci Bölüm, Genel hükümler (Md. 931-937); İkinci Bölüm, Geminin 
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kimliği (Md. 938-953); Üçüncü Bölüm, Gemi sicili (Md. 954-995); Dördüncü Bölüm, 

Mülkiyet ve diğer ayni haklar (Birinci Ayırım, Uygulanacak hükümler Md. 996-997), 

(İkinci Ayırım, Mülkiyet Md. 998-1011), (Üçüncü Ayırım, Gemi rehini Md. 1012-158), 

(Dördüncü Ayırım, İntifa hakkı Md. 1050-1060)]; İkinci Kısım: Donatan ve donatma 

iştiraki (Md. 1061-1087). Üçüncü Kısım: Kaptan (Md. 1088-1118). Dördüncü Kısım: 

Deniz ticareti sözleşmeleri. [Birinci Bölüm, Gemi kira sözleşmeleri (Md. 1119-1130); 

İkinci Bölüm, Zaman Çarteri Sözleşmesi (Md. 1131-1137); Üçüncü Bölüm, Navlun 

Sözleşmesi (Birinci Ayırım, Genel hükümler Md. 1138-1141), (İkinci Ayırım, Yükleme 

ve boşaltma Md. 1142-1177), (Üçüncü Ayırım, Taşıyanın sorumluluğu ve hakları Md. 

1178-1207), (Dördüncü Ayırım, Taşıtanın ve yükletenin sorumluluğu Md. 1208), 

(Beşinci Ayırım, Yolculuğun başlamasına veya devamına engel olan sebepler yüzünden 

sözleşmenin sona ermesi Md. 1209-1227), (Altıncı Ayırım, Denizde taşıma senetleri 

Md. 1228-1242), (Yedinci Ayırım, Emredici hükümler Md. 1243-1245); Dördüncü 

Bölüm, Zaman aşımı (Md. 1246); Beşinci Bölüm, Deniz yoluyla yolcu taşıma 

sözleşmesi (Md. 1247-1271)]; Beşinci Kısım: Deniz kazaları. [Birinci Bölüm, 

Müşterek avarya (Md. 1272-1285); İkinci Bölüm, Çatma (Md. 1286-1297); Üçüncü 

Bölüm, Kurtarma (Md. 1298-1319)]; Altıncı Kısım: Gemi alacakları (Md. 13320-

1327). Yedinci Kısım: Sorumluluğun sınırlanması ve petrol kirliliği zararının tazmini 

(Md. 1328-1349). Sekizinci Kısım: Cebri icraya ilişkin özel hükümler (Md. 1350-

1400); ALTINCI KİTAP: Sigorta Hukuku. Birinci Kısım: Genel hükümler (Md. 

1401-1452). İkinci Kısım: Sigorta türlerine ilişkin özel hükümler. [Birinci Bölüm, 

Zarar sigortaları (Md. 1453-1486); İkinci Bölüm, Can sigortaları (Md. 1487-1520); Son 

Hükümler (Md. 1521-1533); Yürürlük (Md. 1534); Yürütme (Md. 1535)] 

düzenlenmiştir.  

 

EK 7: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

Birinci Kısım: Genel hükümler. [Birinci Bölüm, Amaç, kapsam ve tanımlar (Md. 1-3)]; 

İkinci Kısım:  Sermaye piyasası araçlarının ihracı, kamunun aydınlatılması ve 

ihracatçılara ilişkin esaslar. [Birinci Bölüm, Sermaye piyasası araçlarının ihracı (Md. 4-

13); İkinci Bölüm, Kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslar (Md. 14-15); Üçüncü 
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Bölüm, Halka açık ortaklıklar (Md. 16-33)]; Üçüncü Kısım: Sermaye piyasası 

kurumları ve faaliyetleri. [Birinci Bölüm, Genel hükümler (Md. 34-36); İkinci Bölüm, 

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri (Md. 37-42); Üçüncü Bölüm, Yatırım kuruluşları (Md. 

43-47); Dördüncü Bölüm, Kolektif yatırım kuruluşları (Md. 48-56); Beşinci Bölüm, 

Konut ve varlık finansmanı ile ipotek finansmanı kuruluşları (Md. 57-61); Altıncı 

Bölüm, Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları (Md. 62-64)]; 

Dördüncü Kısım: Sermaye piyasalarında borsalar, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 

ve Diğer kurumlar. [Birinci Bölüm, Borsalar (Md. 65-73); İkinci Bölüm, Türkiye 

Sermayeleri Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Merkezi Takas 

Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (Md. 74-81); 

Üçüncü Bölüm, Diğer kurumlar (Md. 82-87)]; Beşinci Kısım: Sermaye piyasalarında 

denetim ve tedbirler. [Birinci Bölüm, Denetim, arama ve el koyma (Md. 88-90); İkinci 

Bölüm, Tedbirler (Md. 91-102)]; Altıncı Kısım: İdari para cezası gerektiren fiiller ve 

sermaye piyasası suçları. [Birinci Bölüm, İdari para cezası gerektiren fiiller (Md. 103-

105); İkinci Bölüm, Sermaye piyasası suçları (Md. 106-116)]; Yedinci Kısım:  

Sermaye Piyasası Kuruluna ilişkin esaslar (Md. 117-135). Sekizinci Kısım: Son ve 

geçici hükümler (Md. 136-149); Yürürlük (Md. 150); Yürütme (Md. 151); Geçici 

maddeler (Md. 1-9) düzenlenmiştir.  
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