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Bankaların temel fonksiyonlarından birisinin kredi kullandırımı olması 

nedeniyle bankaların karşı karşıya kaldığı risklerin başında kredi riski gelmektedir. 

Finansal tablolara dayalı olarak gerçekleştirilen ticari kredi kullandırımlarında, hileli 

finansal tablolar üzerinden kullandırılan kredilerin kısmen veya tamamen geri 

dönüşümünün sağlanamaması kredi riskine sebebiyet vermekte ve bankalar açısından 

önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle bankaların kredi riski yönetiminde, 

finansal tablolardan sağlanan bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği büyük önem 

taşımaktadır.    

Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı, finansal tablolardaki hile riskinin 

belirlenmesini ve bu şekilde de bankalarda oluşabilecek kredi riskinin önüne 

geçilmesini sağlamaktır.    

Finansal tablolardaki hile riskinin öngörülmesi ve değerlenmesinde yöntem 

olarak yapay sinir ağı (YSA) teknolojisinden yararlanılmıştır.  

Araştırma kapsamında bir bankanın ticari ve kurumsal müşterileri içerisinde 

yer alan ve 97’ si manipülatör grup, 192’ si ise kontrol grubu olmak üzere toplam 289 

adet firmanın 2007 yılı mali verileri analiz edilerek bir YSA modeli geliştirilmi ştir.  

Geliştirilen YSA modeli, finansal tablolardaki hile riskini % 90 oranında doğru 

tahmin ederek oldukça başarılı sonuçlar ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre 

YSA modeli ile elde edilen bulgular, istatistiksel yöntemlerden probit model, logit 

model ve diskriminant analizi yöntemleri ile karşılaştırılmış ve en doğru tahminin YSA 

modeli ile gerçekleştirildi ği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Finansal Bilgi, Finansal Tablo Hileleri, Hileli Finansal Tabloların 

Tespiti, Yapay Sinir Ağları  
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   The credit risk is the head of risks that banks come up against, because one of 

the main functions of the banks is credit usage. In the usages of commercial credits 

based on fraudulent financial statements, credit risk can occur if banks can not ensure 

the repayment of credits completely or partially, and this is an important problem in 

terms of banks. So the accuracy and the reliability of the information provided from 

financial statements has a crucial importance in credit risk management. 

In this context the main purpose of this study is to provide determining the 

fraud risk in financial statements and in this way to prevent the credit risk that can be 

occur in banks.  

In this study, to predict and determine the fraud risk in financial statements, the 

artificial neural network (ANN) technology is used as a method. 

The scope of the research consists of the commercial and corporate customers 

of a Bank. The financial data of 289 firms, belonging to the year of 2007, (97 firms 

were in manipulator group and 192 firms were in control group) was analyzed, and an 

ANN model was developed.   

The ANN model that was developed in the context of research has highly 

successful results by estimating 90% of the fraud risk through financial statements. The 

findings of ANN model was compared with several other statistical methods such as 

probit models, logit models and discriminate analysis and the most successful results 

was achieved by the ANN model. 

 

Keywords: Financial Information, Financial Statements, Financial Statement Fraud, 

Artificial Neural Network 
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TEZ METN İ



 

 

1 

GİRİŞ 

Yatırım ve tasarruf kararlarının farklı birimlerce verildiği bir ekonomide, 

tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesi ve böylece ekonomik kalkınmanın sağlanması 

işlevi finansal sistem aracılığıyla yerine getirilmektedir. Finansal sistem, para ve 

sermaye piyasalarından oluşmaktadır.  

Tasarruf sahipleri ile girişimciler arasındaki fon akımını sağlayan bankalar ise, 

finansal sistem içerisinde aracılık işlevini yerine getiren en önemli aktörlerden birisidir. 

Bankaların, tasarruf sahiplerinden toplamış olduğu fonları, etkili ve verimli bir biçimde 

kullanabilmeleri, üstlenmiş oldukları riskleri en iyi şekilde yönetmeleriyle mümkün 

olmaktadır.  

Bankaların üstlendikleri risklerin yönetilmesinde doğru, güvenilir ve kaliteli 

bilgi önem kazanmakta ve buna yönelik yatırımlar ön plana çıkmaktadır.   

Bankaların, doğru, güvenilir ve kaliteli bilgi için başvurdukları kaynakların 

başında, şirketlerin muhasebe sistemi içerisinde yeralan finansal tablo ve raporları 

gelmektedir.  

Ancak muhasebe sistemi içerisindeki esneklik, muhasebe standartlarının 

hazırlanma sürecinde oluşan boşluklar, yasal düzenlemelere aykırı uygulamalar vb. bir 

çok yöntem kullanılarak şirket yetkilileri tarafından, finansal tablo ve raporlarda yer 

alan bilgiler olduğundan farklı gösterilmeye çalışılmaktadır.   

Özellikle kar yönetimi, karın istikrarlı hale getirilmesi, hileli finansal 

raporlama, yaratıcı muhasebe uygulamaları ve agresif muhasebe yöntemleri kullanılmak 

suretiyle ilgililere şirketlerin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe 

aykırı bilgiler sunulabilmektedir.  

Bankalar açısından değerlendirildiğinde, banka müşterisi olan şirketlerin 

finansal tablo ve raporlarının, şirketlerin gerçek finansal durumlarını ve faaliyet 

sonuçlarını yansıtmayacak düzeyde manipüle edilmesi, bir taraftan söz konusu finansal 

tabloların doğru ve güvenilir olduğunu kabul ederek bu şirketlere kredi kullandıran 

bankaların zarara uğramalarına ve diğer taraftan da sınırlı düzeydeki tasarrufların yanlış 

ve verimsiz alanlara tahsis edilmesine, dolayısıyla ekonomiye ek bir maliyet 

yüklenmesine neden olmaktadır.  
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Finansal tabloların kişisel ve kurumsal çıkarlara hizmet etmek üzere manipüle 

edilmesi ve manipüle edilen finansal tablolar üzerinden bankalardan kredi 

kullandırılması,  bankaların kredi riskinin önemli düzeyde artmasına neden olmaktadır. 

Nitekim, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Türk bankacılık sektöründe yer 

alan bankaların 2010 yılı takipteki alacak karşılıkları 19,9 Milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

Bu kapsamda bankaların karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan birisi, 

sorunlu kredilere sebep olan hileli finansal tablolara dayalı kredi kullandırımlarının nasıl 

önleneceğidir.  

Buradan hareketle çalışmanın temel amacı, finansal tablolardaki hile riskinin 

belirlenmesi ve bu şekilde ortaya çıkabilecek kredi riskinin önlenmesi suretiyle 

kredilendirme sürecinde bankalara yardımcı olmaktır.   

Hileli finansal tabloların tespitine yönelik olarak ulusal ve uluslar arası 

literatürde halka açık şirketler üzerinde yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. 

Literatürde yapılan çalışmaların (Nigai vd, 2011; Ravisankar vd., 2011; Humpherys vd., 

2011; Zhou ve Kapoor, 2011; Perols ve Lougee, 2010; Ata ve Seyrek, 2009; Kirkos, 

2007; Küçükkocaoğlu vd., 2007; Küçüksözen, 2004; Spathis, 2004; Spathis, 2002; 

Beneish, 1999; Beneish, 1997), önemli bir kısmı, hisse senedi yatırımlarına ilişkin 

manipülasyonların önlenmesine yönelik olarak geliştirilen modellerden oluşmaktadır.  

Bu çalışmada ise örneklemin bankanın müşterisi olan halka açık olmayan ticari 

ve kurumsal müşterilerden seçilmesi ve araştırma kapsamında geliştirilen modelin kredi 

kuruluşlarına ilişkin manipülasyonların önlenmesine yönelik olması önemli bir farklılık 

olarak kabul edilmektedir.  

Araştırmada iki tür araştırma çabasında bulunulmuştur. Birincisi; finansal 

tablolardaki hile riskinin tespitinde kullanılacak değişkenlerin belirlenmesi ve bu alanda 

yapılan literatür taramasıdır. İkincisi ise; yapay sinir ağı modeli ile bankaların 

kredilendirme sürecinde, finansal tablolardaki hile riskinin doğru bir biçimde 

öngörülebilmesi ve sorunlu kredilerin önüne geçilmesi suretiyle kredi riskinin 

azaltılmasıdır.  

Finansal tablolardaki hile riskinin tespitine yönelik olarak yapılan bu çalışma 

dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel olarak finansal bilginin önemi, 
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bankalar açısından finansal bilginin kaynakları ve bankalar dışında finansal bilginin 

tarafları irdelenmiştir.  

İkinci bölümde; finansal tablo hileleri kavramsal olarak değerlendirilerek, 

finansal tablo hilelerinin tarafları ve bunların finansal tablo hilelerine başvurma 

nedenleri, finansal tablo hilelerinde kullanılan yöntemler, finansal tablo hilelerinin 

sonuçları ve finansal tablo hilelerinin önlenmesine yönelik stratejiler ayrıntılı olarak 

incelenmiştir.   

Üçüncü bölümde; finansal tablo hilelerinin tespitinde kullanılan modeller 

üzerinde durularak finansal tablo hilelerinin tespitine yönelik literatürde yapılmış 

çalışmalara yer verilmiştir.  

Çalışmanın dördüncü bölümde ise; yapay sinir ağı (YSA) yöntemi kullanılmak 

suretiyle finansal tablolardaki hile riskini öngören ve değerleyen bir model 

geliştirilmi ştir. Araştırma kapsamında bir bankanın kredili müşterisi olan 289 firma esas 

alınmıştır. Bu firmalardan 97’ si, 2007 yılında kredi ödemelerinde sorun 

yaşadıklarından ilgili dönemin finansal tabloları hileli olarak kabul edilmiştir. Daha 

sonra her bir firma için 10 farklı değişken kullanılmak suretiyle finansal tabloları hileli 

olan firmalar tahmin edilmeye çalışılmıştır. Geliştirilen YSA modeliyle elde edilen 

sonuçlar, diğer istatistiksel yöntemlerden probit model, logit model ve diskriminant 

analizinin ortaya koyduğu sonuçlar ile kıyaslanmış ve çalışmanın sonunda ise finansal 

tablo hilelerinin öngörülmesi ve önlenmesine yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BANKALAR AÇISINDAN F İNANSAL BİLGİ, ÖNEMİ VE KAYNAKLARI 
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1.1. BANKALAR AÇISINDAN F İNANSAL BİLGİ VE ÖNEMİ 

Bankalar ticari kredi taleplerini değerlendirme ve ticari kredi kullandırma 

kararlarında doğru ve güvenilir finansal bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. İhtiyaç duyulan 

finansal bilgiler ise değişik formlardaki bilgi kaynaklarından temin edilmektedir.  

Bankaların ticari kredi taleplerini değerlendirirken kullandığı finansal bilgi, bir 

şirketin muhasebe ve finansal raporlama sistemi tarafından üretilen, şirketin mali 

durumu, faaliyetleri ve faaliyet sonuçları ile ilgili parayla ifade edilen ve/veya bağımsız 

denetimden geçirilerek ilgililere finansal tablo, raporlar ve özel durum açıklaması olarak 

sunulan bilgidir (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2004: 4). 

Bankalar, ticari kredi taleplerini değerlendirirken, işletmenin değerini aynı 

endüstri kolundaki işletmelerle karşılaştırarak, işletmenin şimdiki ve gelecekteki fon 

akışını tahmin etmek, işletmede oluşabilecek riskleri tahmin etmek, işletmenin olay ve 

sonuç arasındaki ilişkileri anlamak, ileriye dönük tahminlerde bulunarak çalışma riskleri 

hakkında bilgileri öğrenmek isterler (AICPA, 1990: 21).  

Finansal bilginin bu işlevini yerine getirebilmesi için herkes tarafından 

anlaşılabilir olması gerekmektedir (Lainez ve Callao, 2000: 66). Finansal bilgiden 

beklenen faydanın sağlanabilmesi için anlaşılabilirli ğinin yanı sıra; amaca uygun 

olması, tarafsız ve doğru olması, düzenli ve sürekli olması gerekmektedir. 

Bankaların üstlendiği riskleri en iyi şekilde yönetmede ve kredi kararlarını bu 

doğrultuda almada kullandığı finansal bilgi, aşağıdaki ekonomik etkilere bağlı olarak 

önem taşımaktadır (Bushman ve Smith, 2001: 293-295; Küçüksözen, 2004: 16-21):  

� Finansal bilgi, kredi kararı alınmasında, iyi ve kötü yatırım olanaklarının 

belirlenmesi ve ayrıştırılması açısından yardımcı olmaktadır. Ekonomide 

güvenilir bilginin olmaması halinde, kaynakların iyi alanlarda değerlendirilmesi 

ve kötü yatırımlardan kaçınılması zorlaşmaktadır. Bunun yanında hakim ortaklar 

ile kreditör kuruluşlar arasında çıkar çatışması olmasa bile, finansal verilerden 

sağladıkları yararlı bilgilerle, kreditör kuruluşların en az hata ile şirket açısından 

değer yaratacak yatırım olanaklarını belirlemeleri olanaklı hale gelmektedir. Bu 

durum bir bütün olarak ekonomide kaynakların en verimli alanlara yatırılması 

sonucunu doğurmaktadır.  
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� Kredi taleplerinin değerlendirme sürecinde, kredi kullanacak olan işletmenin 

varlık ve borç yapısı ile sabit yükümlülüklerini karşılayabilme gücünün ortaya 

konulabilmesi açısından finansal bilgi, kreditör kuruluşlara önemli referanslar 

sunmaktadır.  

� Finansal bilgi, kullandırılacak kredilerin geri dönüşüm şekli ve takvimi 

konusunda da oluşturulacak kontrol mekanizmasının çok önemli bir girdisini 

teşkil etmektedir.  

� Diğer taraftan finansal bilgi, bankaların kredili müşterileri açısından bilgi 

toplama, gözetim ve denetim fonksiyonlarına da temel teşkil etmektedir.   

 

1.2. BANKALAR AÇISINDAN F İNANSAL BİLGİ KAYNAKLARI  

Ticari kredi taleplerinin değerlendirme sürecinde görev alan karar alıcılar, 

gereksinim duydukları finansal bilgileri, öncelikli olarak işletmenin finansal tablo ve 

raporlarından temin etmektedirler.  

Aşağıda bankaların kredi taleplerini değerlendirme sürecinde başvurduğu temel 

bilgi kaynakları genel hatlarıyla irdelenmiştir. 

 

1.2.1. Finansal Tablo ve Raporlar 

Finansal tablolar, bir işletmenin finansal durumu ile finansal performansının 

biçimlendirilmiş sunumudur. Bu açıdan finansal tablolar, geniş bir kullanıcı kitlesinin 

ekonomik kararlar almalarına yardımcı olmakta ve işletmenin finansal durumu, finansal 

performansı ve nakit akışları hakkında temel bilgiler sağlamaktır. Ayrıca finansal 

tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları ne etkinlikte kullandıkları 

açısından da önemli referanslar ortaya koymaktadır (TMSK, 2010).  

Finansal tablolar, işletmenin varlık ve sermaye yapısı, işlem sonuçları, dönem 

karının oluşumu, kullanım ve benzeri konulardaki bilgileri içeren, muhasebe ilkelerine 

uygun olarak düzenlenen ve firma ile ilgili toplanan bilgileri belli zaman aralıklarıyla 

kullanıcılara iletilmesi işlemini yerine getiren araçlardır. 
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Bu özelliği ile finansal tablolar, kullanıcıların işletme sonuçlarının 

anlaşılmasını kolaylaştıracak, zaman içinde karşılaştırma yapabilmelerine olanak 

verecek ve kullanıcıların işletme hakkında bir yargıya varabilmelerini sağlayacak bir 

muhasebe aracıdır (Goetz ve Klein, 1990: 152). 

Finansal raporların temel amacı, ekonomide ve işletmelerde fon kullanımına 

ili şkin karar alan ilgili kişi veya kuruluşlara finansal nitelikteki bilgileri iletmektir. 

Dolayısıyla amacı doğrultusunda hazırlanan finansal raporların, kendisinden etkilenen 

grupların karar alması için finansal bilgilerin zamanında ulaşması önem arz etmektedir.  

Gerek yatırımcıların ve kreditörlerin doğru karar alabilmesi; gerekse para 

ve/veya sermaye piyasalarından fon talebinde bulunan işletmelerin bu talebini başarılı 

bir şekilde yerine getirebilmesi için finansal bilgi sisteminin çıktısı olan finansal 

raporların içeriğinin yanı sıra, hangi amaç için düzenlendiği ve güvenirliği de büyük 

önem arz etmektedir.  

Dolayısıyla finansal tablolarda yer alan bilgilerin, kullanıcılar tarafından, en iyi 

şekilde kullanılabilmesi için bu tabloların aşağıdaki özellikleri taşıması beklenir (Kotar 

ve Dokur, 2002: 309): 

� Anlaşılabilir olmalıdır,  

� İhtiyaca uygun ve güvenilir olmalıdır,  

� Karşılaştırılabilir olmalıdır ve 

� Zamanında düzenlenmelidir.  

Böylece finansal bilgi sisteminden beklenen bilgilendirme fonksiyonu, 

başarıyla yerine getirilecek, karar alıcılar da alacakları kararlarda daha başarılı 

olacaklardır (Usul ve Bekçi, 1998: 68-70). 

Finansal tablolar terimi, bilanço, gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, 

nakit akış tablosu, satılan malın maliyeti tablosu, fon akım tablosu ve kar dağıtım 

tablosunu kapsamaktadır.1 

                                                 
1 Bu bölümde finansal tablolar ifade edilirken; kredi taleplerinin değerlendirilmesi açısından irdelenmiş 
ve kreditör kuruluşların bakış açısı ortaya konmuştur. Konu hakkında detay bilgiler için lütfen bakınız; 
SEVİM, Şerafettin (2005). Mali Tablolar Analizi. Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Kütahya: Ekspres 
Matbaası 
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1.2.1.1. Temel Finansal Tablolar 

Finansal tablolar içerisinde, bilanço ve gelir tablosu, dipnotları ve ekleri ile 

birlikte temel finansal tabloları oluşturmaktadır (Bekçi ve Alkan, 2009: 6).  

Ancak “Türkiye Muhasebe Standartları-1 (TMS-1): Finansal Tabloların 

Sunuluşu” başlığında tam bir finansal tablolar setinin aşağıdaki finansal tablo ve 

eklerinden oluştuğu ifade edilmektedir (TMSK, 2010):  

a)Dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço) 

b)Döneme ait kapsamlı gelir tablosu, 

c)Döneme ait özkaynak değişim tablosu, 

d)Döneme ait nakit akış tablosu ve 

e)Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar. 

 

1.2.1.1.1. Bilanço 

Bilanço, bir isletmenin belli bir andaki varlıklarını ve bu varlıkların 

kaynaklarını gösteren çizelgelerdir (Anthony vd., 1999: 14-15). Bu finansal tablolar, 

yapılan yatırımların niteliği ve miktarları, alacaklılara ait borçlar ve özsermaye ile ilgili 

bilgi vermektedir. Bu nedenle, gelecekteki nakit akışlarının miktarını, zamanlamasını ve 

belirsizliğini tahmin etmede yardımcı olmaktadır (Kieso vd., 2001: 188). 

Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre en çok 

likidden en az likid değere doğru; pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli 

kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru sıralanmaktadır (Kızıl, 2004: 550). 

Bilançoda yer alan varlıklar, dönen ve duran varlık olarak iki grupta 

toplanmaktadır. Dönen varlıklar grubunda, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet 

dönemi içinde paraya çevrileceği veya kullanılacağı tahmin edilen varlıklar 

toplanmaktadır. Duran varlıklarda ise, normal sartlar altında bir yıl içinde elden 

çıkarılması düşünülmeyen veya yararları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklar yer 

almaktadır.  

Varlıkların karşılandığı kaynaklar ise, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla 

özkaynaklardan oluşmaktadır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi 



 

 

9 

gereken; uzun vadeli yabancı kaynaklar ise bir yıldan sonra ödenecek olan borçlardan 

oluşmaktadır. Özkaynaklar ise, işletme sahip veya ortakları tarafından işletme kişili ğine 

tahsis edilmiş kaynakları oluşturmaktadır (Koç Yalkın, 2004: 71). 

Bilanço, firmanın belirli bir zamandaki varlıklarının, borçlarının ve 

özvarlığının fotoğrafını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede kredi taleplerinin 

değerlendirilmesinde bilanço kullanıcıları (Çabuk ve Lazol, 2005: 8); 

� Kredi karşılığında alınacak teminatı belirlemede, 

� Firma varlık ve borçlarındaki gelişimi değerlendirmede, 

� Borç - özvarlık yapısının incelenmesinde ve dolayısıyla kreditör kuruluşların 

üstleneceği risklerin belirlenmesinde,  

� Varlıkların kalitesi ve likiditesiyle, borçların niteliğinin ortaya konmasında 

bilanço kalemleri önemli bir bilgi kaynağını oluşturmaktadır.   

 

1.2.1.1.2. Gelir Tablosu  

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı 

dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde 

ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsayan tablolardır (Fields, 2002: 38). 

Bu tablonun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile süreklilik 

gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ayrı gösterilmekte; süreklilik 

göstermeyen olağandışı gelirler de ayrı olarak gösterilmektedir. Buna göre, esas 

faaliyetler için yapılan giderler ile süreklilik gösteren diğer faaliyet giderleri ve 

süreklilik göstermeyen olağandışı giderler ayrı ayrı gösterilmektedir (Edmonds vd., 

2003: 11). 

Gelir tabloları, rapor tipi ve hesap tipi olmak üzere iki türde düzenlenerek 

sunulabilmektedir. Gelir tablolarının gerek rapor tipinde, gerekse hesap tipinde 

hazırlanıp sunuluşunda da, giderlerin farklı bir biçimde gruplandırılmasından 

kaynaklanan değişik uygulamalar vardır. Bu çerçevede giderler, çesitlerine göre 

(malzeme giderleri, personel giderleri, dısarıdan saglanan fayda ve hizmetler, çesitli 

giderler, amortismanlar vb. gibi) gruplandırılabileceği gibi; fonksiyonlarına göre de 
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(satışların maliyeti, araştırma gelistirme giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, 

genel yönetim giderleri vb. gibi) gruplandırılarak sunulabilmektedir (Akdoğan ve 

Tenker, 2005: 139-140). 

Gelir tabloları, geçmiş dönemlere ait bilgi sunmakta ve firmanın gelecekteki 

performansı ve dolayısı ile borç geri ödeme gücünün göstergesi olarak 

kullanılabilmektedir. Gelir tablosundaki çesitli unsurlar, firmanın gelecekteki 

karlılığının ne olabileceği ve faaliyetlerinden yeterli fon yaratılıp yaratılamayacağı 

konularında özellikle kredidör kuruluşlar için önemli ipucu vermektedir (Akdogan ve 

Tenker, 2001: 155). 

 

1.2.1.2. Ek Finansal Tablolar 

Bilanço ve gelir tablosu dışında kalan satışların maliyeti tablosu, fon akım 

tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu ve özkaynaklar değişim tablosu da ek 

finansal tabloları oluşturmaktadır. Ek finansal tablolar, temel finansal tabloları 

destekleyici, tamamlayıcı nitelik taşımaktadırlar (Bekçi ve Alkan, 2009: 6). 

 

1.2.1.2.1. Satışların Maliyeti Tablosu 

Satışların maliyeti tablosu, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile 

satılan mamul, ilk madde ve malzeme, ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin 

maliyetini gösteren ve gelir tablosunun ekini oluşturan finansal tablodur. 

İşletmenin satılan mamul maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet 

maliyetinin toplamı, gelir tablosunda “Satışların Maliyeti” bölümünde yer alan tutarları 

ifade etmektedir (Ataman, 2003: 433). 

 

1.2.1.2.2. Fon Akım Tablosu 

Fon akım tabloları, belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini finanse 

etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, finansal 

durumdaki değişmeleri açıklayan ek finansal tablolardır (Wild, 2003: 13). 
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Fon akım tablolarında kullanılan fon kavramı, tüm finansal araçlar anlamında 

veya net işletme (çalışma) sermayesi anlamında ya da para ve para benzerleri anlamında 

kullanılmaktadır (Libby vd., 2001: 16-17).  

Fon akım tablolarının düzenlenme amacı, bir işletmenin yatırım ve finansman 

faaliyetlerini ve dönem içindeki finansal durumdaki değişikliklerini kapsayan bilgilerin, 

mali tablo kullanıcılarına sunulmasıdır (Çabuk, 2001: 227). 

Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, çoğu zaman firmanın o dönem içinde 

nerelerden kaynak yarattığını ve yaratılan kaynakların nerelerde kullanıldığını görmek 

için fon akım tablolarına ihtiyaç duyulmaktadır (Akgüç, 2000: 142). 

 

1.2.1.2.3. Nakit Akım Tablosu 

Nakit akım tablosu, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını, kaynaklarını ve 

kullanım yerlerini göstererek açıklayan finansal tablolardan birisidir. Nakit akım 

tablosu, bir dönem içindeki nakit artış ve azalışlarının nedenlerini göstermek için 

hazırlanır ve ilgili dönemin kasa, banka ve çek hesaplarındaki değişimleri içermektedir. 

Bu tablolar kullanılmak suretiyle bir firmanın gelecekteki nakit ihtiyacı tahmin 

edilmektedir.  

Firmaların kredi taleplerini değerlendiren kreditör kuruluşlar, kredi geri 

ödemelerinin gelecekte sağlanacak nakit olanaklarla ödenebileceğini öngördüklerinden 

bu tablolara büyük önem vermektedirler (Gücenme, 2005: 247). 

 

1.2.1.2.4. Özkaynaklar Değişim Tablosu 

Özkaynaklar değişim tablosu, ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana 

gelen artış veya azalışları gösteren finansal tablolardır (Çabuk, 2005: 74). 

Özkaynaklar değişim tablosunun düzenleniş amacı, sermaye, sermaye 

yedekleri, kar yedekleri, geçmiş dönem ve cari dönem kar veya zararları gibi özkaynak 

kalemlerinde meydana gelen değişimleri topluca göstermektir (TÜRMOB, 2000: 154). 

Bu çerçevede özkaynaklar değişim tablosu, cari dönem ve önceki dönem 

verilerini içerecek biçimde sunulmaktadır. Söz konusu tablolar, ödenmiş sermaye, 
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sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş dönem karı (zararı) ve dönem net karı 

(zararı) kalemlerinin her birinin dönembaşı tutarlarını, dönem içinde kalemlerde 

meydana gelen azalışları, artışları ve dönemsonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde 

düzenlenmektedir (Çaldağ, 2003: 246). 

 

1.2.1.2.5. Kar Dağıtım Tablosu 

Kar dağıtım tablosu, dönem karının veya gerçekleşen zararın finansal yapıya 

etkisini ortaya koymak, pay sahiplerine, kuruculara, ortaklara, diğer ilgililere, 

anasözleşme ve/veya yasa hükümleri uyarınca dağıtılacak kar payı tutarını belirlemek, 

yatırım alanı arayan birikim sahiplerine sirketçe elde edilen karın dağıtım şeklini 

göstermek (Akyol, 2003: 20) amacıyla özellikle sermaye şirketlerince düzenlenen 

finansal tablolardan birisidir.  

Kar dağıtım tablosu aracılığıyla şirketin kar dağıtım oranı ve şekli açıkça 

görülebilecegi gibi, yıllar itibariyle karşılaştırmalar yapılmak yoluyla şirketin kar 

dağıtım politikası konusunda somut sonuçlara varılabilir ve gelecekte elde edilecek 

karların nasıl kullanılacağı konusunda tahminler yapılması kolaylaşabilir.  

Kreditör kuruluşlar, bu tablodan yararlanarak firmaların karlarını nasıl 

kullandıklarını kolayca izleyebildikleri gibi, bilançoda yer alan ödenecek vergi 

karşılıkları, dağıtılacak kar payları gibi kalemlerin irdelemesini yapabilir, ayrıca karın 

dağıtım şeklini göz önünde tutarak, bilançoyu analize uygun bir hale getirebilir ve 

firmanın dönem sonu özsermayesini hesaplayabilirler.  

Söz konusu tablolar ayrıca, kredi isteklisi firmaların kredi değerliliğini 

saptamada yararlanabilecek araçlardan birisi olarak kabul edilmektedir (Akgüç, 2000: 

109). 

 

1.2.2. Faaliyet Raporları 

Faaliyet raporları, bir şirket ile ilgili ki şi ve kurumların temel bilgi ihtiyacını 

karşılayan temel kaynaklardan birisidir. Bu raporlar, esas olarak şirket ortaklarına 

yönelik olmalarının yanı sıra, birçok şirket bu raporu içerik yönüyle zenginleştirerek 

işletme dışındaki üçüncü kişilere de sunmaktadır (Burgazlıoğlu ve Yücel, 2002: 182). 
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Faaliyet raporları, ortaklara sunulmak üzere yönetim tarafından yıllık olarak 

hazırlanan ve içeriği temel finansal tablolar ve firmanın gelecekteki gerçekleşmesi 

beklenen gelişmeleri ve firmanın geçmiş dönemlerine ilişkin faaliyetleri hakkındaki 

yönetici görüşlerini kapsayan raporlardır.  

Faaliyet raporlarında ana hatları itibariyle iki tür bilgiye yer verilmektedir. 

Bunlardan ilki, geçmiş yıla ilişkin faaliyet sonuçlarını açıklayan ve gelecek yıl 

faaliyetlerinde etkisi görülebilecek gelişmeleri kapsayan, genellikle bir mektup şeklinde 

sunulan yazılı bölümden oluşmaktadır. Raporlardan sağlanan ikinci bilgi ise, firmanın 

mali verileridir. 

Faaliyet raporlarında yer alan yazılı bilgiler ve rakamsal veriler eşit ağırlıkta 

önem taşımaktadır. Yazılı bölümde izlenilen politikaların sonuçları hakkında bilgi 

verilirken; finansal tablolar bölümünde geçmiş dönemler içerisinde şirket karlarında ve 

temettülerde gerçekte ne gibi değişimler meydana geldiği ortaya konulmaktadır. Yıllık 

faaliyet raporları, yatırımcıların burada yer alan bilgileri, gelecekteki kar ve temettü 

beklentilerini ve bu beklenen değerlerin riskini belirlemek amacıyla kullandıkları için 

büyük ilgi çekmektedir (Brigham, 1996: 251-252). 

 

1.2.3. Bağımsız Denetim Raporları 

Bağımsız denetim raporu, bağımsız denetim sonucunda bağımsız denetçinin, 

işletme finansal tabloları hakkında açıkça ifade edilmiş görüşünü içeren temel bilgi 

kaynaklarındandır. Bağımsız denetçi tarafından raporda ifade edilen görüş, finansal 

tabloların tüm önemli yönleriyle, ilgili oldukları finansal raporlama standartları uyarınca 

hazırlanıp hazırlanmadığı ile ilgilidir.  

Bu çerçevede bağımsız denetim raporları, finansal raporlama standartlarına 

uygun olarak, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeği dürüst bir şekilde 

yansıtıp yansıtmadığını ortaya koyan ve bu yönleriyle de kullanıcılarına önemli düzeyde 

bilgi sağlayan temel bilgi kaynaklarındandır (Ergin, 2006: 124). 
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1.2.4. Özel Durum Açıklamaları 

Özel durum açıklamaları, sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemeler 

kapsamında halka açık şirketler tarafından, şirketlerin sermaye piyasalarında işlem 

gören menkul kıymetlerinin değerini ve yatırım kararlarını veya yatırımcıların haklarını 

kullanmalarına yönelik şirketin faaliyetine, sermaye yapısı ve kontrölüne, yatırımlarına, 

finansal yapısına ilişkin değişikliklerin belirlenen şekil ve sürelerde kamuya 

açıklanmasıdır (SPK, 2003).2 

 

1.3. FİNANSAL BİLGİNİN DİĞER TARAFLARI  

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (International Financial Report 

Standarts-IFRS) (2003) göre finansal tablolar, bir kuruluşun finansal durumu, 

performansı ve bunlardaki değişimlerle ilgili bilgileri, bu kurumla ilgili kararlar almak 

isteyen ve çok geniş bir alanda faaliyet gösteren finansal tablo kullanıcılarına sunan 

temel bir araçtır.  

Dolayısıyla söz konusu tanımlamadan da yola çıkarak herhangi bir kuruluşun 

finansal yapısı ve performansı hakkında çeşitli sebeplerle bilgi sahibi olmak isteyen 

herkes, finansal tablo kullancısı olarak nitelendirilir ve finansal tabloların tarafı olabilir.  

Maliye Bakanlığı (MB) tarafından yayınlanan 1 Numaralı Tekdüzen Muhasebe 

Uygulama Genel Tebliğine göre; finansal tablo kullanıcıları aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir: 

“Bir i şletmenin faaliyet ve sonuçları ile doğrudan ilgili olan kesim sadece o 

işletmenin sahip ve ortakları değildir. İşletmelerde doğrudan ilgili olan işletme sahip ve 

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 ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi 

sahibi olmak istemektedirler. İşletmenin faaliyet sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise o 

işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali 

tablolardır.” 

                                                 
2 Ayrıntılı bilgi için bakınız: SPK’nun Seri VIII, No:39 sayılı “Özel Durumların Kamuoyuna 
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”    



 

 

15 

Sermaye Piyasası Kurumu(SPK)’ nun muhasebe standartları hakkında 

yayınlamış olduğu 15 Seri Nolu ve 25 Numaralı Tebliği’ nde ise finansal tabloların 

tarafları aşağıda alt başlıklar halinde açıklanmıştır: 

 

1.3.1. Yatırımcılar 

İşletmelere özkaynak olarak fon sağlayanlar ve bunların danışmanları, 

yatırımlarının maruz kaldığı risk ve yatırımdan elde edecekleri getirilerle 

ilgilenmektedir. Yatırımcılar ve danışmanları, hisse senetlerini ne zaman alacakları, 

satacakları veya elde tutacakları konusundaki kararlarla ilgili olarak bilgiye ihtiyaç 

duymaktadır. Ayrıca hisse senedi sahipleri, işletmenin temettü ödeme durumunu 

değerlendirmek açısından da bilgiye gereksinim duyabilmektedir.  

Yönetici ve hakim ortaklar, esas itibariyle şirket tarafından üretilen finansal 

bilgilere tam olarak ulaşabilmektedir. 

 

1.3.2. Çalışanlar 

Çalışanlar ile bunların sendika ve temsilcileri, işverenlerin karlılığı ve istikararı 

hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Buna ilave olarak çalışanlar, ücretlerinin ve 

diğer mali haklarının işletme tarafından ödenme ve iş olanaklarının devamlılığı 

konusunu değerlendirmeye yarayacak bilgilere gereksinim duymaktadır.  

 

1.3.3. Satıcılar ve Diğer Ticari Alacaklılar 

Satıcılar ve diğer ticari alacaklılar, alacaklı oldukları tutarların vadesinde 

ödenebilirliği konusunda bilgiye gereksinim duymaktadır.  

İşletmelerin faaliyetleri için ihtiyaç duydukları emtia ve diğer varlıkları temin 

ettikleri tedarikçiler, işletmelere çoğu zaman, vadeli satış olarak gerçekleşen ve cari 

hesap şeklinde işleyen bir kredi mekanizması sağlamaktadır. Dolayısıyla tedarikçiler, 

sağlanacak kredinin tutar ve vadesini (vadeli satış tutarı ile vadeleri) ve işletmeyle ticari 

ili şkiye başlama, sürdürme ya da sona erdirme kararlarını verirken, işletmenin 

faaliyetlerinin sürekliliği, finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgili bilgilere 
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gereksinim duymaktadır. Bu amaçla işletme hakkındaki finansal bilgileri izlemek 

durumunda olan tedarikçilerin, bilgiye ulaşma düzeyleri sınırlıdır. 

 

1.3.4. Müşteriler 

İşletmelerin mal ve hizmet satışı gerçekleştirdiği müşteriler, her hangi bir 

işletmenin mal ve hizmetini satın alma ya da işletmeyle ticari veya müşteri şeklindeki 

ili şkiyi devam ettirme ya da sona erdirme kararlarını verirken, işletme hakkındaki 

finansal bilgilerden yararlanmak durumundadır. 

Müşteriler, özellikle işletmeyle uzun vadeli bir ilişki içine girmişlerse veya ona 

bağımlılarsa, işletmenin devamlılığı konusundaki bilgiyle yakından ilgilenmektedir. 

 

1.3.5. Devlet 

Düzenleyici otorite olarak devlet, kaynak tahsisiyle ve dolayısıyla işletmelerin 

faaliyetleriyle yakından ilgilidir. Devlet ayrıca, işletmenin faaliyetlerini düzenlemek, 

vergi politikalarını belirlemek ve milli gelir vb. istatistikleri tutmak için işletme 

hakkında bilgiye gereksinim duymaktadır. 

İşletmelerin faaliyetlerinin düzenlenmesi, izlenmesi, gözetimi ve denetimi 

fonksiyonlarını üstlenmiş olmaları nedeniyle, düzenleyici otorite olan devlet, işletmeler 

hakkındaki finansal bilgilere tam olarak ulaşabilmektedir.  

 

1.3.6. Toplum 

İşletmeler, içerisinde bulundukları toplumu değişik biçimlerde etkilemektedir. 

Bir işletme yörede önemli bir istihdam kaynağı veya o yörede üretilen mal ve 

hizmetlerin önemli bir müşterisi olabilmektedir. Bu nedenle işletmenin sürekliliği 

hakkındaki bilgi, yöre halkını ilgilendirmektedir.  

İşletmeler, faaliyetleri dolayısıyla istihdam ve gelir yaratmak yanında, sosyal 

sorumlulukları çerçevesinde içinde bulundukları topluma çeşitli bağış ve yardımlarda da 

bulunabilmektedir. Kamuoyu, kamuya açıklanan finansal bilgi sayesinde şirketlerin 



 

 

17 

finansal durumu ve faaliyet sonuçları yanında, bu tür aktiviteleri hakkında da bilgi 

sahibi olmaktadır.  

Potansiyel veya mevcut yatırımcılar dışındaki kamuoyu, esas itibariyle 

işletmelerin finansal bilgileri ile pek ilgili değildir. Bununla birlikte, finansal bilgiler 

kamuoyuna medya aracılığıyla ulaştırıldığından, kamuoyu bu bilgilerden haberdar 

olmaktadır. Bunun yanında, kamuoyu işletmelerin müşterileri olarak ve işletme 

ürünlerini satın alarak, bu ürünler hakkında detaylı bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca, 

kamuoyunun işletme ürün ya da servislerine olan ilgi ya da tepkisi işletme açısından 

önemli bir bilgi kaynağı olup, kamuoyunun işletme ürün ya da hizmetlerine olan ilgi ya 

da tepkisi, işletmenin hisse senetlerini almak ya da satmak şeklindeki bir tepkiye neden 

olabilmektedir.  

Yukarıda sayılan finansal bilgi kullanıcıları dışında, işletmenin faaliyet 

alanının yerel, ulusal ya da uluslararası olmasına bağlı olarak, rakipler yanında, 

analistler, portföy yöneticileri, ticari organizasyonlar da şirketler hakkındaki finansal 

bilgilerden yararlanmaktadır.  
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FİNANSAL TABLO H İLELER İ, NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÖNLENMES İ 
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2.1. GENEL OLARAK H İLE VE HATA KAVRAMI  

Kapsamı ve uygulama alanı çok geniş olan hile kavramı çeşitli şekillerde 

tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu hileyi; “Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan 

düzen, dolap, oyun, desise ve entrika” olarak tanımlamaktadır (TDK, 1988: 645).  

Uluslararası Muhasebeciler Birliği (International Federation of Accountans-

IFAC)’ ne göre hile (IFAC, 2006: 238); “Yönetimin arasında bulunan kişilerden, 

görevli memurlardan veya üçüncü kişilerden olan, bir ya da daha fazla kişi tarafından 

yapılan kasti bir davranışla adil olmayan ve yasa dışı avantajlar sağlamaya yönelik 

faaliyetlerin tümüdür.”  

Bir başka tanıma göre hile (Jackson, 1999: 163); “Bir kimsenin yanlış 

olduğunu bilmesine veya en azından doğru olmadığına inanmasına rağmen kasti olarak 

kendisine ya da başka bir kimseye menfaat sağlayacak şekilde aldatma veya yanlış 

yönlendirme eylemidir.” 

Yukarıdaki farklı tanımlardan da anlaşılacağı üzere bir eylemin hile olarak 

nitelendirilmesi için aşağıdaki faktörlerin var olması gerekmektedir (Wells, 2004: 12): 

1-Yanlış beyan materyali, 

2-İşlendiği zaman eylemin yanlış olduğunun bilinmesi, 

3-Zarar görenin yanlış beyana güveni, 

4-Sonuçta zarar görülmesi. 

Hilenin oluşması için, “hile üçgeni” olarak da adlandırılan üç unsurun 

gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu unsurlar aşağıda ifade edilmiştir (Montgomery 

vd., 2002: 63-64; Ramos, 2003: 28; Glen vd., 2005: 49; Bozkurt, 2000: 64-65):  

� Teşvik/Baskı: Yönetimi, hile yapmaya yönlendiren her türlü teşvik ve baskı 

unsurunu içermektedir.  

� Fırsat: Hile yapılmasını sağlayacak olan uygun ortamın varlığını ifade 

etmektedir.   

� Davranış/Rasyonalizm: Bir ya da daha fazla kişiyi bilerek ve isteyerek dürüst 

olmayan bir eyleme veya duruma yöneltecek ve onları buna yapmada 
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kendilerince haklı nedenler bulmalarına itecek davranış, karakter veya değerler 

bütünüdür. 

 

Şekil 2.1: Hile Üçgeni 

 

Kaynak:  Alvin vd., 2006: 316 
 

Hata ise, matematiksel yanlışlıklardan, muhasebe uygulamalarındaki 

farklılıklardan ve finansal tablolar hazırlanırken bilgilerin yanlış kullanılmasından 

kaynaklanmaktadır (Spiceland ve Sepe, 1998: 923). Bu bağlamda kasıt içeren hatalar, 

amaca bağlı olarak “hile” niteliği kazanmaktadır (Emir, 2008: 88). 

Hile ve usulsüzlükleri hatadan ayıran temel unsur ise, yanlışlığa sebep olan 

fiilin kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığıdır (Colbert, 2000: 29).  Hatalarda kasıt 

bulunmamakta, ancak bilgisizlik, dikkatsizlik ve ihmale dayalı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla hata yapanlar, kendilerine menfaat sağlamadan başkalarına 

zarar verirken; hile yapanlar menfaat sağlamak için başkalarına zarar vermektedirler 

(Dumanoğlu, 2005: 349).  Kasıt ise, bir irade bilincini içermektedir. Bu bağlamda 

bilinç, haksız sonucun tezahürü; irade ise, sonucun düşünülen biçim ve kabulü olarak 

ifade edilmektedir (Özbirecikli, 2006: 5). 
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Hile kavramıyla benzerlikleri olan ancak farklı anlamlar içeren yolsuzluk ise, 

herhangi bir görevin kişisel çıkarlar için kötüye kullanılması olarak tanımlanmaktadır. 4 

Ocak 1999 tarihli “Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Özel Hukuk Sözleşmesi” 

nde yolsuzluk kavramı en geniş anlamıyla;  

“Doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin 

eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde 

yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin 

talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi” 

şeklinde tanımlanmıştır (Özbaşar, 2006: 18).   

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere yolsuzluk kavramı hata ve hile 

kavramlarından çok daha farklı olarak kamu görevlilerinin konumlarından kaynaklanan 

suistimalleri içerdiğinden kamusal alanlarda söz konusu olmakta ve temelinde ilgili 

personelin maddi ve manevi çıkar sağlamasına dayanmaktadır (Sayan ve Kışlalı, 2004: 

3).  

Literatürde hilenin iki türünden bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi, 

varlıkların yanlış tahsisi; diğeri ise, finansal tablo hileleridir (Apostolou vd., 2001: 49). 

Varlıkların yanlış tahsisi, aşikar hırsızlık, zimmet, harcama kalemlerine haksız 

yüklemeler, şirket varlıklarının suistimali vb. gibi suçları içermektedir.3 

Diğer yandan, finansal tablo hileleri ise, hırsızlık kelimesinin saf anlamıyla 

değil; ancak, finansal tabloların kasti olarak saptırılmasıyla karşılaşılan suçtur. 

Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen satışlar, henüz zamanı olmadığı halde 

gelecek yıla ait gelirin cari yılda kazanılmış gibi gösterilmesi, harcamaların uygun 

olmayacak şekilde aktifleştirilmesi veya cari yıla ait harcamanın gelecek yıla aitmiş gibi 

sunulması bu tip hileye örnek olarak verilebilir (Braiotta, 2004: 112-115).  

1999 yılı COSO (Committee Of Sponsoring Organizations) raporuna göre 

tespit edilen hilelerin % 90’ nının kamuya açıklanan finansal bilgilerin manipule 

edilmesine dayanan finansal tablo hilelerinden kaynaklandığını; % 10’ unun ise 

varlıkların kötüye kullanılması sonucu oluştuğunu ortaya koymuştur (Reazee, 2005: 

282).   

                                                 
3 Detay bilgi için bakınız: Taher Mustafa Samer,  (2003), Misappropiration of Assets: A Test of SAS 
No: 82 Risk Factors, Master Thesis, Clevent State University. 
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Geçmişte, özellikle de beyaz yakalılar tarafından yapılan hilelerle ilgili, birçok 

finansal skandal ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Enron, WorldCom, Tyco, Village, 

Peregrine Systems, Lucent, Martha Stewart, Imclone, Xerox, Parmalat, Barings Bank, 

BCCI, Rite Aid, Cendant, Sunbeam, Waste Management, Global Crossing, Adelphia 

Communications gibi tanınmış şirketler de yer almaktadır. Bu firmalardan Enron’ un 

finansal tablo hilleri yoluyla kreditörlere, yatırımcılarına, çalışanlarına ve emeklilere 

vermiş olduğu zararın yaklaşık 70 milyar dollar olduğu ifade edilmektedir. Benzer 

şekilde, WorldCom’ da, finansal tablo hillerinin neden olduğu kaybın, ABD tarihinin en 

büyük kaybı olduğu belirtilmiştir. Enron, WorldCom, Qwest, Tyco ve Global Crossing’ 

in finansal tablo hillerine başvurmak suretiyle piyasa kapitalizasyonunda meydana 

getirdiği kaybın yaklaşık 460 milyar dolar olduğu ifade edilmiştir (Rezaee, 2005: 278).  

Tüm bu skandal niteliğindeki olaylar, üç önemli soruyu ortaya atmış ve 

tartışma konusu oluşturmuştur. Bunlar (Rezaee, 2005: 278); 

- Bu tür olaylar ABD’ de ne sıklıkla yaşanmakta? 

- Kurumların finansal tablolarına güvenilebilir mi? 

- Bu olaylar yaşanırken denetçiler neredeydi? 

Geçmişte yaşanan bu skandallar, kamuoyu nezdinde finansal tablolara olan 

güveni sarsmış ve bağımsız denetimi ve denetçileri sorgular hale getirmiştir (Rezaee, 

2004: 136). Dolayısıyla yaşanan bu skandallar, “finansal tablo hilesi” kavramını 

gündeme getirmiş ve tartışma konusu etmiştir.  

 

2.2. FİNANSAL TABLO H İLESİ 

Finansal tablo hilelerinin, piyasa katılımcılarına (kreditörler, yatırımcılar, 

çalışanlar, emekliler vb. gibi) olan toplam maliyeti geçmişte 500 milyar doların 

üzerinde gerçekleşmiştir (Ugrin ve Odom, 2010: 440). Özellikle para ve sermaye 

piyasası katılımcıları, finansal bilginin kalitesi, doğruluğu ve şeffaflığı konusunda 

güvence oluşturan etkin kurumsal yönetişime büyük önem vermektedir. Ancak geçmişte 

yaşanan skandal niteliğindeki olaylar (Enron, World-Com vb.) piyasa katılımcılarının, 

denetime tabi tutularak yayınlanan finansal tablolara olan güvenini sarsmış ve bağımsız 

denetimden geçmiş finansal tablolara bile şüphe ile bakılmasına neden olmuştur. 
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Nitekim, yaşanan olayların ardından finansal tablo hileleri gündeme gelmiş ve son 

zamanlarda iş dünyası, muhasebe uzmanları, akademisyenler ve piyasa düzenleyiciler, 

finansal tablo hileleri konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştur. 

Finansal tablolarda hile tanımını, akademisyenler, bu alanda araştırma yapanlar 

ve denetçiler gibi uygulayıcılar farklı yapmışlardır. Bu bağlamda “finansal tablo hilesi 

(financial statement fraud)” kavramı üzerinde fikir birliğine varılmış bir tanım 

bulunmamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise, son yıllara kadar, bu terimin net bir 

şekilde ifadesinin yapılmamasıdır. Muhasebe uzmanları bu terim yerine “kasti hatalar 

ve düzensizlikler” terimini kullanmışlardır (Intal and Do, 2002: 18).  

1997 yılında Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Derneği (The 

American Institute of Certified Public Accountants-AICPA), Mali Tablo Denetim 

Standartları No: 82 (Statement of Auditing Standarts-SAS No: 82) raporunda, finansal 

tablo hilesine, kasti yanlış beyan veya finansal tablolarda gözardı etme olarak atıfta 

bulunmuştur. 

Finansal tablo hileleri, genellikle yönetim tarafından yapılmakta veya onların 

izin verdiği ve/veya görevlendirdiği çalışanları tarafından işlenmektedir. Bu nedenle 

Elliott ve Willingham (1980) finansal tablo hilesini yönetim hilesi olarak görmektedir.  

Elliott ve Willingham (1980) bu çerçevede finansal tablo hilelerini, yönetim 

tarafından işlenen ve yatırımcılara, kredi verenlere yanlış yönlendirici finansal tablolarla 

zarar verme olarak tanımlanmaktadır (Elliott ve Willingham, 1980: 4). 

Finansal tablo hilesi bir organizasyonun hesaplarında tahrif niyetiyle ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin, geliri manipüle etmek, harcamaları aktifleştirmek, tazmin 

edilemeyen borçları saklamak veya bir işletmenin belirli bir zamanına ait finansal 

pozisyonu veya mali performansı üzerine yanlış izlenim vermek üzere muhasebe 

ilkelerinde seçici uygulamalarda bulunmak şeklinde kendisini göstermektedir (KPMG, 

2004). 

Yönetim hilesi ve finansal tablo hilesi göreceli olarak sıklıkla birbirlerinin 

yerine kullanılmaktadır. Genel olarak hile ve finansal tablolarda hile tanımlarındaki 

farklılıklara karşın ortak nokta, özellikle de her ikisinde de “kastilik ve diğer partilere 

zarar”  verme eğiliminin olmasıdır. Yatırımcılar, kredi verenler ve denetçiler zararı 
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çekenler arasında yer almakta ve bu kesim, mali kayıpların (pozisyon kaybı, cezalar, 

vb.) yanında saygınlık kaybına da uğrayabilmektedir (Rezaee, 2002: 68). 

Rezaee (2005) ise, finansal tablo hilelerini, manipule edilmiş finansal tabloları 

düzenlemek ve kamuoyuna sunmak suretiyle finansal tablo kullanıcılarını (özellikle 

kreditörler ve yatırımcıları) aldatmak veya yanıltmak üzere şirketler tarafından 

gerçekleştirilen kasti girişimler olarak tanımlamıştır (Rezaee, 2005: 279).  

Finansal tablo hilesi kastilik ve dolandırıcılık karakterine haiz bu alanda 

başarılı ve bilgili bir takım (üst düzey yöneticiler, denetçiler vb.) tarafından yapıldığında 

daha kapsamlı ve planlı olabilmektedir. Bu bağlamda finansal tablo hileleri şu 

entrikaları içerebilmektedir (Rezaee, 2005: 279):  

� Finansal kayıtların, destekleyici dökümanların yanıltma amacıyla değiştirilmesi 

veya manipüle edilmesi, 

� Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan olayların, işlemlerin, hesapların 

veya diğer önemli bilgilerin kasıtlı olarak düzenlenerek, yanlış beyanı, göz ardı 

edilmesi veya çarpıtılması,  

� Ekonomik olayları ve işlemleri tanımlamada, değerlendirmede ve raporlamada 

kasti olarak muhasebe standartlarını, ilkelerini, politikalarını ve yöntemlerini 

yanlış uygulama, yanlış yorumlama ve yanlış yürütme,  

� Muhasebe standartları, ilkeleri ve uygulamaları ile ilgili finansal bilgilerde 

kasten yapılan göz ardı etme ve kabul etmeme veya yetersiz kabuller, 

� Yasalara aykırı olan kazanç yönetimi(earning management) ve agresif muhasebe 

gibi teknikleri kullanma, 

� Mevcut muhasebe standartları ve kuralları altında muhasebe uygulamalarında 

manipülasyon yapma ki, bu durumda şirketin, ekonomik performansı gizlenecek 

şekilde çok detaylı yapılır ve bilgiler gözden kaçacak şekilde kolayca saklanır. 
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2.3. FİNANSAL TABLO H İLELER İNE BAŞVURANLAR 

Hileli finansal raporlamayı önlemek için gerekli yöntem ve araçları araştırmak, 

geliştirmek amacıyla 1980’lerin sonlarında kurulmuş olan Treadway Komisyonu, 

finansal tablo hilelerinin, çoğunlukla finansal sorunlar yaşamakta olan şirketlerle ilişkili 

olduğunu ortaya koymuştur (Arı, 2009: 416). 

Reazee (2002), finansal tabloların kalitesinden ve güvenilirliğinden işletme 

tepe yönetiminin sorumlu olduğunu ifade ederek, “finansal tablo hileleri” kavramı ile 

“yönetim hileleri” kavramını eş anlamlı olarak kullanmış ve finansal tablo hilelerine 

başvurabilecekler arasında ise öncelikli olarak tepe yönetimini saymıştır.   

KPMG Forensic tarafından 2004 yılında Avusturalya ve Yeni Zelanda’ daki 

işletmeler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre; finansal tablo hillerinin tipik bir 

“vekalet sorunu” olduğu ifade edilerek, işletme sahipleri ile onlar adına iş yapan 

yöneticiler arasında ortaya çıkan çıkar çatışmalarının finansal tablo hillerine zemin 

hazırladığı ortaya konmuştur (KPMG, 2004: 26).  

1999 yılı COSO (Committee Of Sponsoring Organizations) raporunda yer alan 

finansal tablo hileleri ile ilgili olayların büyük bir çoğunluğunda (% 80) finansal tablo 

hilelerine başvuranlar arasında tepe yöneticiler (CEO-Chief Executive Officer) ile mali 

işler müdürleri (CFO-Chief Financial Officer) yer almaktadır. Finansal tablo hilelerine 

başvuran diğer grubu ise (%20) denetçiler, firma faaliyetlerinden sorumlu müdürler 

(COO-Chief Operation Officer), şirket yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkan 

yardımcıları, iç ve dış denetçiler oluşturmaktadır (Reazee, 2005: 280).    

Bu bağlamda finansal tablo hilelerinin bir çoğu, üst yönetimi oluşturan CEO, 

CFO, şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin bilgisi, onayı, desteği ve 

katılımı ile gerçekleşmektedir. Şirketlerin üst yöneticilerinin kasıtlı veya kasıtlı olmayan 

eylem veya eylemsizlikleri sonusu oluşan finansal tablo hileleri, bu alanda bir 

konsenssusun varlığını ortaya koyabilmektedir (Reazee, 2005: 280).   

Amerikan Senatosu’ nun (US Senate Commitee) Enron olayı ile ilgili olarak 

Ekim 2002 tarihinde yayınlanan hükümet eylemleri raporunda, Enron şirketi tarafından 

borçları düşürmeye ve kazançları manipule etmeye yönelik bir çok finansal tablo 

hilesine başvurulduğu ifade edilmiş ve finansal tabloları manipule etmeye yönelik 

kullanılan yöntemler detaylı olarak açıklandıktan sonra da bu hilelerden sorumlu kişinin 



 

 

26 

o dönemde şirketin CEO’ su olarak görev yapan Andrew S. Fastow olduğu ifade 

edilmiştir (Holt ve Eccles, 2003: 330).  

Wells (2004) ise, ABD’ de yaşanan Enron skandalını irdeleyerek finansal tablo 

hilelerine başvuranları aşağıdaki şekilde kategorize etmiştir: 

� Tepe Yöneticiler, 

� Orta ve Düşük Seviyedeki Çalışanlar (Özellikle rüşvet yoluyla), 

� Örgütlü Suçlular (Özellikle maddi çıkar sağlamak suretiyle).  

Reazee (2005), finansal tablo hileleri ile ilgili olarak geçmişte yaşanan skandal 

niteliğindeki olayları sıralayarak, her bir şirkette finansal tablo hilelerine başvuranları 

Tablo 2.1’ deki gibi gruplandırmıştır. 

 

Tablo 2.1: Finansal Tablo Hilelerine Başvuranlar 

 
Kaynak: Rezaee, 2005: 281 
 

Tablo 2.1 incelendiğinde finansal tablo hilelerine başvuranların ağırlıklı olarak 

üst düzey yöneticilerden oluştuğu ve bunları da denetçiler ile diğer çalışanların takip 

ettiği görülmektedir.  

Şirketler
Finansal Tablo

 Hilelerine Ba şvuranlar

Aurora Foods, Inc.

CFO
CEO
Üst Düzey Finansal Analistler
Finansal Hizmetlerle İlgili Müşteri 
Yöneticileri

Cendant Corporation Eski Üst Düzey 3 Yöneticisi

Enron Corporation

Yönetim Kurulu Başkanı
CEO
CFO

Global Crossing
Üst Düzey Yöneticiler
Vekil Çalışanlar

HBO&Company
4 Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Eşbaşkanı

Knowledge Ware Üst Düzey Yönetim Takımı
MicroStrategy, Inc. 3 Üst Düzey Yönetici

Sunbeam Corparation
CEO ve
Diğer 4 Üst Düzey Yönetici

WorldCom

CFO
Denetçiler ve
Diğer Üst Düzey Yöneticiler
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2.4. FİNANSAL TABLO H İLELER İNDE KULLANILAN YÖNTEMLER  

Finansal tabloların manipule edilmesine sebep olan çeşitli faktörler bulunmakla 

beraber, finansal tabloları manipule edenler, bunu birçok yönteme başvurarak 

yapabilmektedir (Madura, 2004: 176).  

Reazee (2005), finansal tablo hilelerinin veya finansal tablo 

manipulasyonlarının % 80’ ninin varlıkların ve kazançların olduğundan yüksek 

gösterilmesi; % 20’ sinin de borç ve harcamaların olduğundan düşük gösterilmesi 

yoluyla gerçekleştirildi ğini ifade etmektedir. Dolayısıyla Reazee (2005), “kazanç 

yönetimi” ve “agresif muhsebe uygulamaları” nın finansal tablo hilelerinde önemli bir 

metod olarak kullanıldığını vurgulamaktadır (Reazee, 2005: 282).    

Wells (2004) ise, hile uygulamalarının büyüklüğüne göre finansal tablo 

hilelerinde kullanılan yöntemlerin değiştiğini belirterek, finansal tablo hilelerine yol 

açan başlıca üç yöntem üzerinde durmuştur:  

a-Muhasebe Sistemi ile Oynamak: Bu metodda, finansal tablo hilelerine 

başvuranlar, muhasebe sistemini istekleri doğrultusunda geliştirme aracı olarak 

kullanırlar. Örneğin, şüpheli alacaklar için gerektiğinden az veya fazla karşılık 

ayrılması, karşılıkların çok düşük veya yüksek düzeyde belirlenmesi, henüz 

gerçekleşmemiş satışların satış olarak gösterilmesi, fiktif satış kaydı yapılması, stokların 

olduğundan düşük veya yüksek gösterilmesi, yapılan borçlanmaların kayıtlara 

yansıtılmaması veya eksik yansıtılması vb. gibi seçici, yaratıcı veya aldatıcı muhasebe 

uygulamaları ile kazançların ve varlıkların olduğundan yüksek; borç ve harcamaların da 

olduğundan düşük gösterilmesini sağlayarak finansal bilgi kullanıcıları aldatılmaktadır.  

b- Muhasebe Sisteminini Yıpratma: Finansal tablo hilelerine başvuranlar bu 

yöntemde, muhasebe sisteminde raporlanmış sonuçlara yanlış ve hayali bilgiler ilave 

ederek raporlarla ortaya konulan finansal bilgileri manipüle etme yoluna gitmektedir. 

c-Muhasebe Sistemi Dışında Yollara Başvurmak: Bu yöntemde ise, hileye 

başvuranlar, muhasebe sisteminin raporlarla ortaya koyduğu doğru finansal bilgileri, 

evraklar üzerinde tahrifat yapmak veya mevcut raporları tahrif edilmişleriyle 

değiştirmek suretiyle finansal bilgi kullanıcılarını yanıltmakta ve bu işlemlerden çıkar 

sağlamaktadır.  
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Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu (2004), finansal tablolarda hile yapılmasında 

araç olarak kullanılan yöntemleri aşağıdaki şekilde sıralamış ve bu yöntemlerin hepsinin 

finansal tablolarda yer alan bilgilerin yöneticilerin istek ve beklentileri doğrultusunda 

şekillenmesine yardımcı olduğunu ifade etmiştir:  

� Kar yönetimi (earnings management),  

� Karın istikrarlı hale getirilmesi (income smoothing),  

� Aldatıcı finansal raporlama (fraudulent financial reporting),  

� Yaratıcı muhasebe uygulamaları (creative accounting practices),  

� Agresif muhasebe (aggressive accounting),  

� Büyük temizlik muhasebesi (big bath accounting), 

� Muhasebe hata ve usulsüzlükleri (accounting irregularities). 

Finansal tablo hilelerinde kullanılan bu temel yöntemler aşağıda genel 

hatlarıyla açıklanmıştır.  

 

2.4.1. Kar Yönetimi  

Mulford ve Comisky (2002) kar yönetimini, önceden belirlenen hedeflere 

ulaşmak amacıyla karın manipule edilmesi olarak tanımlamakta ve önceden belirlenen 

hedefleri ise, yönetim tarafından belirlenmiş bir sınır, analistler tarafından yapılmış bir 

tahmin veya sürdürülebilir bir kar düzeyi olarak ifade etmektedir.  

Mulford ve Comisky (2002) kar yönetiminin, genellikle finansal performansın 

düşük olduğu dönemlerde kullanılmak üzere karların finansal performansın yüksek 

olduğu dönemlerde gizlenmesi veya azaltılması uygulamalarını içerdiğini belirtmektedir 

(Mulford ve Comisky, 2002: 87). 

Healy ve Wahlen (1999) kar yönetimini, hem şirketin ortaya çıkan ekonomik 

performansı hakkında bazı yatırımcıları ve hisse sahiplerini yanlış yönlendirmek; hem 

de kamuya açıklanan muhasebe verilerine bağlı olan sözleşmelere dayalı sonuçları 

etkilemek için finansal raporları değiştirme amacıyla yöneticilerin gerek finansal 

raporlama sürecinde verdikleri kararlarda ve gerekse işlemlerin oluşturulması sırasında 

takdirlerini kullanması şeklinde tanımlanmıştır (Healy ve Wahlen, 1999: 365). 
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Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu (2004) kar yönetimini, 

“bir şirketin ekonomik performansı hakkında, şirketle ilgili bazı tarafların 

yanıltılması ya da kamuya açıklanan kar rakamına bağlı bazı sözleşmesel sonuçların 

etkilenmesi amacına yönelik olarak, yöneticilerin finansal raporlama sürecinde aldıkları 

kararlarla veya gerçekleştirdikleri işlemlerle finansal sonuçları değiştirmeleridir. Diğer bir 

ifadeyle, yatırımcıların ya da ilgililerin karar ve düşüncelerini etkileyecek ya da 

değiştirecek nitelikte, muhasebe verilerinin ya da önemli durumların kasıtlı ve bilinçli 

olarak yanlış ya da eksik açıklanması ya da hiç açıklanmaması”  

şeklinde tanımlamıştır (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2004, 5).  

Giroux (2004) kar yönetimini, önceden belirlenen amaçlara ulaşma 

doğrultusunda karı değiştirmek için muhasebe yöntemlerinin bu amaçlar çerçevesinde 

kullanılması olarak tanımlamaktadır (Giroux, 2004: 314). 

Scott (1997) kar yönetimini, bazı spesifik yönetim amaçlarının başarılması için 

bir firmanın muhasebe politikalarında seçici davranması olarak tanımlamıştır (Scott, 

1997: 352). 

Kar yönetimi tanımlamalarında iki unsur dikkati çekmektedir. Bunlardan 

birincisi, firma yönetiminin önceden belirlemiş olduğu hedeflere ulaşma doğrultusunda 

bu yöntemin kullanılması; ikincisi ise, yönetimin belirlediği hedefin çıkar sağlamaya, 

bazı paydaşları yanlış yönlendirmeye veya sözleşmelere bağlı sonuçları etkilemeye 

yönelik olmasıdır (McKee, 2005: 38). 

Yapılan tanımlamalar irdelendiğinde, kar yönetiminin, bazı durumlarda 

muhasebe uygulamalarındaki esneklikten yararlanma şeklinde gerçekleştiğini; bazı 

durumlarda ise bu esnekliğin ölçüsünün çıkar sağlamaya dayalı olarak oldukça 

zorlanarak, aldatıcı nitelik kazandığını göstermektedir. Bu durumda kar yönetimi, 

finansal performansın saptırılması amacıyla kötü niyetli olarak kullanılmak suretiyle 

finansal tablo hilelerinde başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Dolayısıyla literatürde yapılan tanımlamalar topyekün değerlendirildiğinde, kar 

yönetimini, yöneticilerin finansal raporlama sürecinde aldıkları kararlarla veya 

gerçekleştirdikleri eylem ve işlemler sonucunda, bir firmanın finansal performansı 

hakkında finansal bilgi kullanıcılarının karar ve düşüncelerini etkileyecek ya da 

değiştirecek şekilde finansal bilgilerin veya özel durumların kasıtlı olarak yanlış ya da 
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eksik açıklanması ya da hiç açıklanmaması suretiyle manipule edilmesi olarak 

tanımlamak olanaklıdır.  

Geçmişte yaşanan skandal niteliğindeki şirket iflasları incelendiğinde, finansal 

tablo hilelerinde kazanç yönetiminin en yaygın kullanılan yöntem olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  

Tablo 2.2’ de finansal tablo hilelerinin yaşandığı şirketler sıralanarak bu 

şirkette görev yapan üst düzey yöneticilerin finansal tablo hilelerini nasıl 

gerçekleştirdiği yer almaktadır.  

 

Tablo 2.2: Finansal Tablo Hilelerinde Kullanılan Yöntemler 

 
Kaynak: Rezaee, 2005: 281 

 

Tablo 2.2 incelendiğinde finansal tabloların manipule edilmesinde ağırlıklı 

olarak kullanılan yöntemin “kar yönetimi” olduğu ve kar yönetimi yoluyla da şirket tepe 

yönetiminin, şirketin karını ve varlıklarını yüksek göstermek; borç ve harcamalarını da 

düşük göstermek suretiyle şirketle ilgili karar alıcıların karar ve düşüncelerini 

Şirketler
Finansal Tablo

 Hilelerinde Kullanılan Yöntemler

Aurora Foods, Inc.
Kar yönetimi yoluyla, kamuya açıklanan raporlarda firma karı olduğundan 
yüksek;pazarlama harcamaları ise olduğundan düşük gösterilmiştir.

Cendant Corporation
Kar yönetimi yoluyla, 1995 
yılından 1997 yılına kadar ciro 500 milyon dolar şişirilmiştir. 

Enron Corporation
Borçları gizlemek, ödenmiş sermayeyi yüksek göstermek ve karı olduğundan yüksek 
göstermek için özel amaçlı varlıklar oluşturulmuştur.

Global Crossing
İçerden öğrenenlerin ticareti yoluyla şirketin piyasa değerini şişirmek için şirket finansal 
tabloları yanlış ve hatalı olarak kamuoyuna sunulmuştur.

HBO&Company
Firmada 1997 yılından 1999 yılına kadar kar yönetimi kullanılarak finansal tablolar 
manipule edilmiştir. 

Knowledge Ware Fiktif yazılım satışlarıyla firmanın finansal raporlarındaki karları şişirilmiştir.

MicroStrategy, Inc.
Şirket kazançları olduğundan yüksek gösterilmek suretiyle finansal bilgi kullanıcıları 
yanıltılmıştır. 

Sunbeam Corparation
Kar yönetimi yoluyla gerçekleşmeyen satışlar kayıtlara gerçekleşmiş gibi aktarılmış ve 
böylece firmanın performansı yüksek gösterilmiştir.

WorldCom
Finansal kayıtlar yasa dışı yollarla manipule edilerek kar 7 milyar dolardan daha fazla 
şişirilmiştir.
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etkileyecek ya da değiştirecek nitelikte, muhasebe verilerini ve önemli durumları kasıtlı 

olarak manipule ettikleri ortaya çıkmıştır.  

 

2.4.2. Karın İstikrarlı Hale Getirilmesi  

Karın istikrarlı hale getirilmesi ile ilgili ilk çalışmalar Hepworth (1953) 

tarafından yapılmış ve Gordon (1964) tarafından getirilen aşağıdaki önerilerle de 

geliştirilmi ştir (Stowoly ve Breton, 2000: 19-20): 

� Karın istikrarlı kılınması ilk olarak, bir firmanın faydasını ve refahını maksimize 

etmek için muhasebe ilkelerinde seçici davranmak olarak nitelendirilmiştir. 

� İkincisinde; bir firmanın ölçeğinin ve gelirlerinin büyüme oranını ve iş 

güvenliğini yükselterek yöneticilere çıkar sağlamak olarak tanımlanmıştır.  

� Üçüncü olarak; firma performanslarının, hisse sahiplerinin memnuniyetini 

artırıcı şekilde oluşturulması suretiyle yönetimin hedeflerini gerçekleştirmesi 

olarak tanımlanmıştır.  

� Son olarak; yönetim amaçlarına ulaşmada, geliri istikrarlı kılarak ve büyüterek 

hisse senedi sahiplerinin memnuniyetini artırma olarak tanımlanmıştır.  

Mulford ve Comiskey (2002) karın istikrarlı kılınması kavramını, belirli bir 

dönemde elde edilen kazancın muhasebe uygulama ve politikalarındaki boşluk ve 

esnekliklerden yararlanmak suretiyle başka bir döneme aktarılması ve böylece yıllar 

itibariyle karda meydana gelen dalgalanmaları azaltmayı hedefleyen bir kar yönetim 

tekniği olarak açıklamıştır (Mulford ve Comiskey, 2002: 3).  

Karın istikrarlı hale getirilmesi kavramını Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu 

(2004), “karın istikrarlı bir trend sürdürdüğü, dolayısıyla şirketin karlılığına ilişkin 

riskin az olduğu izlenimi yaratmak amacıyla, karın çeşitli muhasebe uygulamaları ve 

faaliyetlere ilişkin kararlarla değiştirilmesi” olarak tanımlayarak, bu yöntemle 

şirketlerin finansal performansları hakkında ilgililerin ya da finansal bilgi 

kullanıcılarının yanıltıldığını ifade etmiştir (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2004: 5).  

Küçüksözen (2005) karların istikrarlı hale getirilmesi işleminin esasında 3 

yolla yapıldığını belirtmiş ve bu yollardan ilk ikisinde firma yöneticilerinin kasıtlı 
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eylem ve icraatlarının etkili olduğu, üçüncüsünde ise firma faaliyetlerinin doğal sonucu 

olarak ortaya çıktığı belirtilmiştir. Küçüksözen (2005) karın istikrarlı kılınmasında 

başvurulan yolları ise aşağıdaki gibi sıralamıştır (Küçüksözen, 2005: 43): 

� Birincisi;  muhasebe politika ve uygulamaları yoluyla karın istikrarlı kılınması, 

� İkincisi; yatırım, üretim ve satış gibi ekonomik faaliyetler yoluyla karın istikrarlı 

kılınması, 

� Üçüncüsü ise, firmanın doğal faaliyetlerinin bir sonucu olarak hiçbir müdahale 

olmadan kendiliğinden karın istikrarlı kılınmasıdır.  

Firma yöneticilerinin müdehalelerine dayalı olarak karların istikrarlı hale 

getirilmesinde, esas itibariyle muhasebenin değerleme ve gelir ya da giderlerin 

kaydedilme zamanlamasına ilişkin uygulamalarından yararlanılmaktadır. Bu kapsamda, 

karın yüksek olduğu yıllarda daha fazla karşılık ayrılması, amortismanda seçici 

davranılması gibi uygulamalar söz konusu olabilmektedir.  

Yönetimin, karların istikrarlı hale getirilmesi amacıyla firma faaliyetleri ile 

ilgili ekonomik olayları kontrol etmeye yönelik eylemleri ise, yatırımların seçimi ve 

operasyonel kararların zamanlamasına ilişkin olup, firmanın üretim ve/veya yatırım 

kararlarını dönem sonunda, o dönem boyunca, o zamana kadar nasıl performans 

gösterildiğine bağlı olarak değiştirmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda 

karların istikrarlı hale getirilmesini sağlamak için bazı gelirlerin izleyen döneme 

aktarılması ya da bazı giderlerin dönem sonuna doğru hızlandırılması gibi faaliyelere 

ili şkin karar ve uygulamalar söz konusu olabilmektedir (Ayarlıoğlu, 2007: 20). 

Sonuç olarak, karların istikrarlı hale getirilmesi amacıyla yapılan işlem ve 

eylemler genellikle finansal bilgilerin manipule edilmesi kapsamında 

değerlendirilmekte olup, bu şekilde manipule edilen firma finansal tabloları ise 

kamuoyu ile paylaşılmak suretiyle de firmanın finansal performansı konusunda finansal 

tablo kullanıcıları yanıltılmaktadır.  
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2.4.3. Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları  

Literatür incelendiğinde yaratıcı muhasebe uygulamaları konusunda üzerinde 

firkir birli ğine varılmış ortak bir tanıma rastlanılmamıştır (Stowoly ve Breton, 2000: 

49).  

Naser (1993) yaratıcı muhasebe uygulamalarını, muhasebe politika ve 

standartlarında, finansal raporları hazırlayanlar tarafından, seçici davranılması ve 

muhasebe uygulamalarındaki esneklikleri suistimal etmek suretiyle de muhasebe 

verilerinin ve/veya finansal tabloların manipule edilmesi olarak tanımlamaktadır (Naser, 

1993: 2).  

Mathews ve Perera (1991) yaratıcı muhasebeyi, muhasebe uygulama ve 

politikalarındaki esneklik ve açıklardan yararlanarak muhasebe rakamları üzerinde 

oynamak ve finansal tablolarda sunulan bilgileri manipule etmek üzere yapılan 

işlemlerin tümü olarak tanımlanmaktadır (Mathews ve Perera, 1991: 228).  

Mulford ve Comiskey (2002) agresif muhasebeleştirme, kar yönetimi, 

gelirlerin istikrarlı hale getirilmesi ve hileli finansal raporlama olarak adlandırılan 

finansal tablo hillerinde başvurulan yöntemlerin birisi veya tamamı olarak 

nitelendirmektedir (Mulford ve Comiskey, 2002: 3).  

Diğer taraftan Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu (2004) yaratıcı muhasebe 

uygulamalarının tanımı ve içeriği konusunda bir konsensüs bulunmadığını ifade ederek 

yaratıcı muhasebeyi, finansal tablo hilelerinde kullanılan diğer yöntemlerin bir karşımı 

olarak nitelendirmiştir (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2004: 5). 

Küçüksözen (2004) bir başka çalışmasında, yaratıcı muhasebe uygulamalarının 

bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu gibi finansal tablo kalemlerinin 

sınıflandırılması üzerinde yoğunlaştığını ifade ederek, yaratıcı muhasebe 

uygulamalarına örnek olarak gösterilen bazı işlem ve uygulamaları da aşağıdaki gibi 

sıralamıştır (Küçüksözen, 2004: 90): 

� Fiktif gelir yaratılması ya da gelirin tahakkuk etmeden muhasebeleştirilmesi, 

� Faiz giderlerinin agresif bir şekilde aktifleştirilmesi veya amortisman 

periyodunun uzatılması, 

� Varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe aykırı olarak açıklanması, 
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� Olağanüstü gelirlerin faaliyet gelirleri olarak, faaliyet giderlerinin ise olağan 

üstü giderler olarak gösterilmesi gibi işlemlerle gelir tablosu kalemlerinin 

sınıflandırılmasının değiştirilmesi, 

� Şirketin nakit üretme gücünün yüksek olduğu izlenimi yaratmak üzere nakit 

akım tablosunda yatırımlardan ya da diğer faaliyetlerden sağlanan nakdin, 

faaliyetlerden sağlanan nakit gibi gösterilmesi. 

Yaratıcı muhasebe uygulamaları, kasıt unsuruna bağlı olarak, finansal tablo 

hillerinde başvurulan yöntemlerden birisidir. Dolayısıyla bu yöntemde de, gerek 

finansal tablolardaki rakamlarla ve gerekse firma hakkında yapılan açıklamalarla 

firmanın performansının olduğundan farklı gösterilmeye çalışılması söz konusudur. 

Ancak yaratıcı muhasebe uygulamalarında, hileden farklı olarak, muhasebe 

uygulamalarındaki yasal boşluklardan yararlanma söz konusudur. Burada “yaratıcılık” 

kavramı, muhasebe uygulamalarıyla ilgili bir muhasebe standardı olmadığı bir durumda 

muhasebe standartlarının yarattığı boşluktan yararlanılarak istenilen amaca uygun hileli 

işlem tesis edilmesini içermektedir (Stowoly ve Breton, 2000: 48). 

 

2.4.4. Aldatıcı Finansal Raporlama  

Mulford ve Comiskey (2002) aldatıcı finansal raporlamayı, suç teşkil ettiği için 

hukuki ve cezai işlem gerektirecek şekilde finansal tablo kullanıcılarını aldatmak 

amacıyla finansal tablolarda yer alan bildirimlerin veya hesapların kasıtlı olarak gerçek 

dışı beyan edilmesi veya hiç beyan edilmemesi olarak tanımlamıştır (Mulford ve 

Comiskey, 2002: 3). 

Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu (2004) ise aldatıcı finansal raporlomayı,  

“yaratıcı muhasebe uygulamaları, agresif muhasebe ve muhasebe usulsüzlükleri 

şeklinde de tanımlanan ve finansal bilgi kullanıcılarının yine şirketlerin finansal durum ve 

faaliyet sonuçları hakkında yanlış, gerçeğe aykırı olarak bilgilendirilmesi sonucunu 

doğuran finansal bilgi manipülasyonu yöntemlerinin bir karışımıdır”  

şeklinde tanımlamıştır.  

Sonuç olarak aldatıcı finansal raporlama da finansal tablo hilelerinde 

başvurulan diğer yöntemlerde olduğu gibi, finansal bilgi kullanıcılarının, firmanın 
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finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında yanlış, gerçeğe aykırı olarak 

bilgilendirilmesi sonucunu doğuran işlemler sonucu oluşmaktadır. Ancak hem kasıt 

unsuru açısından irdelendiğinde; hem de finansal raporların manipule edilmesinde 

kullanılan araçlar açısından değerlendirildiğinde sonuçları itibariyle diğer yöntemlerden 

daha vahim sonuçlar ortaya koyan bir yöntem olarak görülmektedir (Küçüksözen ve 

Küçükkocaoğlu, 2004: 6). 

 

2.4.5. Büyük Temizlik Muhasebesi  

Stowoly ve Breton (2000) büyük temizlik muhasebesi kavramını, firmalarda 

yönetim ve finansman müdürleri değiştiği zaman, yeni yönetimin bazı verimsiz 

varlıkları gider yazmak suretiyle bilançodan temizlemesi, böylece bir taraftan geçmiş 

yönetimin görevde olduğu dönemlerin olduğundan daha kötü, diğer taraftan gelecek 

dönemlerin daha karlı olduğu izlenimi yaratılmasına yönelik işlem ve uygulamalar 

şeklinde tanımlamaktadır (Stowoly ve Breton, 2000: 43).  

Stowoly ve Breton (2000) çalışmasında, büyük temizlik muhasebesi ile ilgili 

yapılan farklı çalışmalara gönderme yaparak büyük temizlik muhasebesi ile ilgili çeşitli 

tanımlamalara yer vermiş olup, bunlar aşağıda sunulmuştur (Stowoly ve Breton, 2000: 

43-44):  

Healy (1985) büyük temizlik muhasebesini, yönetimin bazı gelirleri ertelemek 

yoluyla cari dönem gelirlerini azaltmak veya bazı aktif kalemleri gider ve zarar yazmak 

yoluyla finansal tablolardan çıkarmak şeklinde tanımlamıştır.  

Moore (1973) şirketlerde iş başına gelen yeni yöneticilerin, geçmişte değeri 

çok sık olarak değişen bazı varlıkların değerleri konusunda karamsar olduklarında, 

yönetim değişiminin gerçekleştiği dönemde bu tür varlıkları dönem gideri yazdıklarını 

tespit etmiştir. Bu uygulamanın temelinde ise, yöneticinin ilgili varlığı hem bilançonun 

aktifinden çıkarmak, hem de geçmiş dönem müdürlerini kötülemek amacı güttüklerini 

ifade etmiştir. 

Pourciau (1993) büyük temizlik muhasebesini, yönetim değişikli ği durumunda 

yeni gelen yönetimin, gelecek yıllardaki karı garantiye almak ve böylece gelecek 
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yıllarda daha yüksek kar açıklamak üzere, yönetim değişikli ğinin yaşandığı dönem 

karını azaltıcı muhasebe politikaları uygulanması olarak ifade etmiştir. 

Yukarıdaki tanımlamalar değerlendirildiğinde, büyük temizlik muhasebesi de 

firmaların yönetim değiştiğinde, yeni yönetimin bazı verimsiz aktifleri gider yazmak 

suretiyle bilançosundan temizlemesi, böylece bir taraftan geçmiş yönetimin görevde 

olduğu dönemlerin olduğundan daha zararlı, diğer taraftan gelecek dönemlerin daha 

karlı olduğu izlenimi yaratılmasına yönelik bir finansal tablo hilesi olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

 

2.4.6. Agresif Muhasebe 

Mulford ve Comiskey (2002) agresif muhasebe kavramını, genellikle daha 

yüksek kar elde etmek gibi bazı spesifik sonuçlara erişmeyi sağlayacak şekilde 

muhasebe uygulama ve politikalarında etkili ve kasıtlı bir şekilde seçici davranılması 

olarak tanımlamıştır (Mulford ve Comiskey, 2002: 3). 

Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu (2004) agresif muhasebe kavramını, belirli 

dönemlerde karı yüksek göstermek amacıyla, genellikle muhasebe standartlarının 

zorlanması suretiyle, konsinye satışların ve faturası kesilmiş ancak henüz müşteriye 

sevk edilmemiş mal tutarlarının satış geliri olarak kaydedilmesi, ayrıca gelir olarak 

kaydedilen faaliyetlere ilişkin bazı harcama ve giderlerin sonraki dönemlere ertelenmesi 

gibi uygulamalar olarak tanımlamıştır (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2004: 5).  

Örneğin, ABD’ deki Bausch & Lomb firması, 1993 yılında kısa dönem karını 

yükseltmek için öncelikle malın sevkedilmesi ile birlikte satış geliri kaydı yapmış, daha 

sonra bayilere olağandan fazla ürün sevk edilmiş ve sevk edilen ürünün bir kısmı geri 

iade edildiği halde söz konusu iadeler dikkate alınmamıştır. Firmanın bu politikası 

sermaye piyasası kurulu tarafından agresif muhasebe uygulaması olarak 

nitelendirilmiştir.  

Yine ABD’ de Aurora Foods firması, bazı önemli markaların ürünlerini satın 

alarak ve bu ürünler için çok agresif bir promosyon politikası uygulayarak satış 

gelirlerini oldukça yüksek göstermiştir. Bu çerçevede firma satış gelirini, gıda ürünlerini 

perakendecilere sevkettiği anda muhasebeleştirirken, satılan malın maliyeti içinde 
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gösterilmesi gereken promosyon giderlerini malın perakendeciye sevkedildiği tarihte 

değil, ürünler perakendeci tarafından satıldığı anda muhasebeleştirmiştir. Böylece firma, 

satılan malın maliyetine girmesi gereken giderleri sonraki döneme ya da dönemlere 

ertelemek suretiyle faaliyet karını 1998’de 6,5 milyon dolar yerine 44,8 milyon dolar; 

1999’da ise 49,5 milyon dolar yerine 92,9 milyon dolar olarak göstermiştir. Söz konusu 

durum sermaye piyasası kurulu tarafından inceleme konusu edilmiş ve incelemeler 

sonucunda firmanın agresif muhasebe uygulamalarıyla promosyon giderleri, pazarlama 

giderleri, satış iadeleri ve iskontoları gibi bazı yükümlülüklerin doğru bir şekilde 

muhasebeleştirilmediği, buna mukabil ticari alacaklar, stoklar ve sabit varlıklar gibi 

aktiflerin daha yüksek değerle finansal tablolara aktarıldığını tespit etmiştir (Mulford ve 

Comiskey, 2002: 30).  

Yukarıda belirtilen örneklerden de anlaşılacağı üzere, agresif muhasebe 

uygulamaları yoluyla, bir firmanın finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında, ilgili 

taraflara kasden yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi suretiyle finansal tabloların manipule 

edilmesi söz konusudur.  

 

2.4.7. Muhasebe Hata ve Usulsüzlükleri  

Muhasebeciler, hile (fraud) kavramından hep kaçınmış ve finansal tablolarla 

ilgili gerçeğe aykırı bildirim ve açıklamaları hata ve usulsüzlük olarak iki başlık altında 

değerlendirmiştir (Young, 2002: 5).  

Hile ve usulsüzlükleri hatadan ayıran temel unsur ise, yanlışlığa sebep olan 

fiilin kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığıdır (Colbert, 2000: 29).  Hatalarda kasıt 

bulunmamakta; ancak bilgisizlik, dikkatsizlik ve ihmale dayalı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla hata yapanlar, kendilerine menfaat sağlamadan başkalarına 

zarar verirken; hile yapanlar menfaat sağlamak için başkalarına zarar vermektedirler 

(Dumanoğlu, 2005: 349).  

Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu (2004), finansal tablolarda kasıtlı olmayarak 

yanlış bilgi açıklanması, bazı bilgilere yer verilmemesi ya da bazı bilgilerin 

açıklanmaması şeklinde tanımlanan hatanın aşağıdaki durumlarda söz konusu 

olabileceğini ifade etmişlerdir (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2004: 6):  
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� Finansal tabloların hazırlanması sürecinde bilgilerin toplanması ve işlenmesi 

sırasında yanlışlık yapılması, 

� Olayların gözetimi, izlenmesi veya değerlendirilmesinden kaynaklanan 

muhasebe tahminlerinin doğru olmaması, 

� Finansal bilgilerin tutar, sınıflandırma, sunum ve kamuya açıklanması ile ilgili 

muhasebe standart ve prensiplerinin uygulanması sırasında yapılan yanlışlıklar. 

Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu (2004), finansal tablolarda varlıkların yanıltıcı 

ya da uygun olmayan şekilde sunulması biçiminde aldatıcı finansal raporlamayı da 

kapsayan usulsüzlükler için ise aşağıdaki örnekleri vermişlerdir (Küçüksözen ve 

Küçükkocaoğlu, 2004: 6): 

� Finansal tabloların hazırlanması sürecinde yararlanılan kayıtlarda ya da yardımcı 

dokümanlarda, kayıtların manipüle edilmesi, tahrif edilmesi ya da değiştirilmesi, 

� Bazı olayların, işlemlerin ya da diğer bilgilerin kasıtlı olarak yanlış sunulması ya 

da hiç sunulmaması veya atlanması, 

� Finansal bilgilerin tutar, sınıflandırma, sunum ve kamuya açıklanması ile ilgili 

muhasebe standart ve prensiplerinin kasıtlı olarak yanlış uygulanması. 

Yukarıda açıklandığı şekilde muhasebe hata (niyete bağlı olarak) ve 

usulsüzlükleri de finansal tablo hilelerinde başvurulan önemli yöntemlerden birisi 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

2.5. FİNANSAL TABLO H İLELER İNE BAŞVURMA NEDENLER İ  

Firma sahip ve yöneticileri ile çalışanlarını finansal tablo hilelerine 

başvurmaya yönlendiren temel faktör, yapılan hilenin sonucunda sağlanacak menfaatle 

ili şkili olmaktadır. Bu çerçevede firma sahiplerinin ve yöneticilerinin herhangi bir çıkarı 

olmasaydı, finansal tablolarda sunulan bilgilerin doğruluğu kaçınılmaz bir sonuç olarak 

karşımıza çıkacaktı. Ancak, firma sahip ve yöneticilerini, hazırladıkları veya 

hazırlattıkları finansal tablo ve raporlarda kendi çıkarları doğrultusunda düzenlemeler 

yapmaya zorlayan çok sayıda motive edici unsur bulunmaktadır. Çünkü firmanın 

kamuya açıkladığı kar tutarı ile firmanın piyasa değeri arasında ilişki olduğu gibi; 
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firmanın piyasa değeri ile de firma sahip veya ortaklarının servetleri arasında da pozitif 

bir ili şki bulunmaktadır (Jackson ve Pitman, 2001: 41).  

 Stowoly ve Breton (2000) finansal tablo hilelerinin çeşitli yöntemleri, 

görünümleri ve tanımları olduğunu ifade ederek finansal tablo hilelerinin en temel 

amacının firmayla ilgili riskler hakkında piyasa katılımcılarındaki izlenimi ya da algıyı 

etkileme arzusu olduğunu belirtmiştir (Stowoly ve Breton, 2000: 3). 

Bu doğrultuda finansal tablo hilelerine zemin hazırlayan nedenlerini aşağıdaki 

gibi sıralamak olanaklıdır (Küçüksözen, 2005: 59-64; Küçüksözen ve Küçükocaoğlu, 

2004: 7): 

� Firmaların iyi oluşturulmayan yönetim yapıları, 

� Firma sahip ve yöneticilerinin menfaatleri ve şirketlerin ortaklık yapıları, 

� Şirketlerdeki zayıf iç denetim sistemi ve yetersiz bağımsız denetim komiteleri 

(ya da bağımsız denetim komitesinin hiç olmaması), 

� Finansal raporlama sürecinde finansal bilginin raporlanması açısından gerçek 

zamanlı değil periyodik bilgilendirmenin esas alınması, 

� Periyodik finansal raporlama sisteminin ortaya çıkardığı finansal analistlerin ve 

bunların tahminleri ile bu tahminlerin şirketlerin yönetimi üzerinde oluşturduğu 

baskı, 

� Muhasebe standartlarındaki, gerçekleşme, tahsis ve tahakkuk kavramları ve bu 

kavramlar da dahil olmak üzere muhasebe sisteminin bir işletme için ekonomik 

sonuç doğuran işlem ve olayların kaydedilme zamanı (gerçekleşme), tutarı 

(tahmin dahil değerleme) ve raporlanmasına ilişkin sağladığı esneklikler. 

Tablo 2.3’ te geçmişte yaşanan skandal niteliğindeki şirket iflaslarında finansal 

tablo hilelerinin nedenleri ile amaçları örnek olaylarla birlikte sunulmuştur. Tablo 

incelendiğinde Aurora Foods Inc., Cendant Corporation, Enron, Global Crossing, 

WorlCom vb. gibi geçmişte yaşanan şirket skandallarının hemen hemen hepsindeki 

ortak nokta, finansal tablo hilelerinin, yönetim zaafiyetleri, denetim fonksiyonun 

yetersizliği ve kurumsal yönetişimdeki eksiklikler sonucu oluştuğu görülmektedir.  
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Tablo 2.3: Finansal Tablo Hilelerinin Amacı ve Nedenleri  

 
Kaynak: Rezaee, 2005: 281 

 

Finansal tablo hilelerine başvurma amaçları açısından bu olaylar 

incelendiğinde ise, burada da ortak noktanın firma ortak ve üst yöneticilerinin 

çıkarlarını maksimize etmeye çalışmasından kaynaklandığı görülmektedir.  

Ege Cansen 3 Temmuz 2002 tarihli “Muhasebe Hileleri” başlıklı köşe 

yazısında yaşanan olayları şu şekilde özetlemiştir(Cansen, 2002): 

“Gerek Amerika’ da, gerek Türkiye'de son zamanlarda ortaya çıkan muhasebe 

hilelerinin hiçbiri ‘‘vergi kaçırma'' ile ilgili değildir. Tam aksine yapılmış bulunan bu 

hileler, vergi ödememesi gereken firmaların (bankaların) vergi ödemesi sonucunu 

doğurmuştur. Burada aldatılan ‘‘maliye'' değildir. Aldatılanlar, mevduat sahipleri, 

yatırımcılar ve bankalardır……Amerika'da ortaya çıkan ‘‘kárı olduğundan büyük 

gösterme'' hilelerinin gerisinde, baş ve üst yöneticilerle, şirketin borsa değerinin artışına 

paralel olarak daha fazla kazanç temin etme imkánı (stock option) tanınmış olması 

yatmaktadır. Zaten, bu hileleri meydana çıkaranlar da, göreve yeni gelen yöneticilerdir. 

Onların menfaati de, kendileri işbaşına geldiği gün, şirketin ne kadar kötü durumda 

olduğunu ispat etmekten geçmektedir. Bu suretle bundan sonraki iyileşmenin iltifatına ve 

de nemasına onlar mazhar olacaktır.” 

McKee (2005) finansal tablo hilelerine başvuranların hile yapmadaki 

amaçlarını ise iki temel yaklaşımla ele almıştır. Bu yaklaşımlardan ilki, yöneticilerin 

kendi kişisel gücünü, konumunu ve refahını artırmak için finansal tablo hilelerine 

Şirketler
Finansal Tablo

 Hilelerinin Nedenleri
Finansal Tablo

 Hilelerinin Amacı

Aurora Foods, Inc.
Yönetim Kurulunun ve Denetim Komitesinin İhtiyatsız 
Davranması ve Yönetim Boşluğu

Analistlerin tahminleri etkileyerek halka arz sürecinde
 talebi artırmak için firmanın performansını olduğundan 
yüksek göstermek 

Cendant Corporation
Denetim Fonksiyonunun Yetersiz Olması ve Kurumsal 
Yönetişimdeki Eksiklikler

Halka arz sürecinde hisse senetlerinin yüksek fiyatlardan 
satılmasını sağlamak

Enron Corporation
Denetim Fonksiyonunun Yetersiz Olması ve Kurumsal 
Yönetişimdeki Eksiklikler

Yatırımcıların beklentileri doğrultusunda firmanın karlılığı 
ve borç yapısı hakkında yanlış bilgiler vermek

Global Crossing
Yönetim Boşluğu ve Denetim Fonksiyonunun Yetersiz 
Olması

Firmanın performans hedeflerini karşılamak için 
kazançları olduğundan yüksek göstermek 

HBO&Company
Yönetim Kurulunun ve Denetim Komitesinin İhtiyatsız 
Davranması ve Yönetim Boşluğu

Analistlerin 3' er aylık kar beklentilerini karşılmak veya 
aşmak

Knowledge Ware Yönetim Boşluğu ve Kurumsal Yönetişimdeki Eksiklikler Analistlerin kar beklentilerini karşılamak

MicroStrategy, Inc.
Yönetim Boşluğu ve Yönetim Kurulunun ve Denetim 
Komitesinin İhtiyatsız Davranması

Yeni hisse senedi ihracında talebi artırmak ve hisse 
senedi fiyatını yükseltmek

Sunbeam Corparation
Denetim Fonksiyonunun Yetersiz Olması ve Kurumsal 
Yönetişimdeki Eksiklikler

Analistlerin beklentilerini karşılamak için yeniden 
yapılanma stratejilerini ve şirket performansını bu 
doğrultuda kullanmak

WorldCom

Yöneticilerin Çok Hırslı ve Kibirli Olması, Denetim 
Fonksiyonunun Yetersiz Olması ve Kurumsal 
Yönetişimdeki Eksiklikler

Finansal güçlüklerin üstesinden gelmek için hisse 
senetlerinin fiyatlarını şişirmek
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başvurduğunu ortaya koymaktadır.  Bu yaklaşıma göre yöneticiler, (1) yüksek teşvik 

primleri alabilmek, (2) firmadaki etkinliğini ve gücünü sürdürebilmek ve (3) terfi 

alabilmek amacıyla finansal tablo hilelerine başvurmaktadır (McKee, 2005: 23). 

İkinci yaklaşım ise, yöneticilerin, firma performansını yüksek göstermek 

amacıyla finansal tablo hileleri yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşıma göre 

finansal tablo hilelerine yönlendiren temel motivasyonlar, kişilerin kendi çıkarlarından 

daha çok firmanın çıkarlarıdır. Bu çerçevede yöneticiler, (1) firma değerini maksimize 

etmek, (2) iflas olasılığını minimize etmek, (3) kredi sözleşmelerindeki kriterlere ve 

hükümlere uygunluğu sağlamak, (4) kural koyucu kurumların firma üzerinde yaptığı 

denetimlerde suçlamaya maruz kalınmaması amacıyla finansal tablo hilelerine 

başvurmaktadırlar (McKee, 2005: 23). 

Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu (2004), literatürde ortaya konulan ortak 

nitelikteki finansal tablo hilelerine başvurmadaki temel güdüleyici faktörleri aşağıdaki 

gibi sıralamıştır (Küçüksözen ve Küçükocaoğlu, 2004: 8-9):  

� Şirketin hisse senedi fiyatını ve riskini etkilemek, 

� Borç sözleşmelerindeki finansal koşulları sağlamak, 

� Kreditörler, yatırımcılar ve çalışanlarla ilişkileri iyi tutmak, 

� Yönetici ücretlerini manipüle etmek, 

� Halka açılma veya sermaye artırımı suretiyle sağlanacak fon tutarını arttırmak, 

� Politik ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanabilecek risklerden kaçınmak, 

� Yatırımcıların şirketle ilgili olarak algıladıkları riski azaltmak, 

� Şirketin gelecekteki performansı hakkında piyasaya olumlu sinyal göndermek ve 

� Vergi avantajı sağlamak. 

Mulford ve Comiskey (2004) finansal tablo hilelerindeki temel güdüleyici 

faktörleri ise aşağıdaki gibi sıralayarak, bu faktörlerden firmanın piyasa değerinin 

yükseltilmesine vurgu yapmıştır (Mulford ve Comiskey, 2004: 4):  

(1) Firmanın hisse senedi fiyatında yukarı doğru bir hareket sağlamak,  

(2) Kredi derecelendirmelerinde daha yüksek not alma,  
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(3) Borç alınan miktarlarla ilgili faiz maliyetlerini azaltma ve borç anlaşmaları 

ile ilgili koşulları kısıtlama,  

(4) Siyasi otorite tarafından sektördeki diğer firmaları korumak için 

yapılabilecek yeni düzenlemelerden kaçınmak. 

Wells (2004), üst yönetim ve işletme sahipleri tarafından işlenen finansal tablo 

hilelerinde, hileye başvurma nedenlerini aşağıdaki şekilde özetlemiştir (Wells, 2004: 

37):  

� İşletme performansını kontrol etmek, 

� Şahsi pozisyonunu ve kontrolünü korumak, 

� Firmadan haklı olmayan daha fazla finansal fayda elde etmek. 

 

2.6. FİNANSAL TABLO H İLELER İNİN SONUÇLARI 

Finansal tablo hileleriyle, bir taraftan firmanın gerçek finansal durumu ve 

faaliyet sonuçları hakkında finansal bilgi kullanıcıları yanlış yönlendirilmekte; bir 

taraftan da firmayla ilişkili olan yatırımcılar, hisse sahipleri ve kreditörlerin zarar 

görmesine neden olunarak ekonomideki kaynakların yanlış ve verimsiz kullanılmasına 

sebebiyet verilmektedir.  

Bu çerçevede finansal tablo hilelerinin en önemli sonucu olarak, ekonomideki 

kaynakların yanlış ve verimsiz alanlarda kullanılması olarak ifade edilmekle birlikte; 

Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu (2004) finansal tablo hilelerinin doğurduğu diğer 

sonuçları aşağıdaki şekilde sıralamışlardır (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2004: 10): 

� Hisse senedi fiyatlarının dolayısıyla şirketlerin değerlerinin düşmesi, 

� Şirketlerin borçlanma maliyetlerinin artması, 

� Çok sayıda kreditör ve yatırımcının zarara uğraması,  

� Kreditör ve yatırımcıların şirketlere, dolayısıyla piyasalara olan güvenlerinin 

sarsılması, 

� Finansal tablo hilelerine başvuran şirketleri takip eden analist sayısının azalması, 

� Analistlerin şirketlere ilişkin tahminlerindeki isabet oranının düşmesi, 
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� Para ve sermaye piyasası kaynakların verimli alanlara tahsisi ile ilgili rolünün 

bozulması, 

� Finansal bilgi manipülatörü şirket yönetici ve çalışanlarının işine son verilmesi 

ve/veya söz konusu yönetici ve çalışanların yatırımcılar ve ilgili otoriteler 

tarafından dava edilmesi ve 

� Bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim işinden çekilmeleri veya 

bağımsız denetimle ilgili müşterilerini kaybetmeleri ve çok yüksek tutarlarda 

tazminata muhatap olmaları. 

Tablo 2.4’ te geçmişte yaşanan skandal niteliğindeki şirket iflaslarında finansal 

tablo hilelerinin sonuçları örnek olaylarla birlikte sunulmuştur. Tablo 2.4 incelendiğinde 

Aurora Foods Inc., Cendant Corporation, Enron, Global Crossing, WorlCom vb. gibi 

geçmişte yaşanan şirket skandallarının hemen hemen hepsindeki ortak nokta, finansal 

tablo hileleri sonucunda, firma hisse senedi fiyatlarında, firmanın piyasa değerinde ciddi 

düşüşler yaşanması, bağımsız denetime olan güvenin sarsılması, firmaların finansal 

tablolarına olan güvenin ortadan kalkması, şirket ve yöneticilerine yönelik çok sayıda 

dava açılması olmuştur.  

Tablo 2.4: Finansal Tablo Hilelerinin Sonuçları 

 
Kaynak: Rezaee, 2005: 281 

Şirketler
Finansal Tablo

 Hilelerinin Sonuçları

Aurora Foods, Inc.

Şirket Yöneticilerinin Elde Ettiği Kazançlar 
Geri Talep Edildi ve Firma Hisse Senetlerinin 
Fiyatları Oldukça Düştü

Cendant Corporation

Şirketin Piyasa Değerinde 15 Milyar $' dan 
Daha Fazla Bir Kayıp Yaşandı ve Muhasebe 
ve Denetim Firmalarına Karşı Güvensizlik 
Oluştu

Enron Corporation

Şirketin Piyasa Değerinde 60 Milyar $' dan 
Daha Fazla Bir Kayıp Yaşandı ve Bağımsız 
Denetim Sorgulanmaya Başlandı, Şirket, ABD 
Yasalarında "Bölüm 11" Olarak Adlandırılan 
Gönüllü İflasa Gitti

Global Crossing
Şirketin Piyasa Değerinde 40 Milyar $' ın 
Üzerinde Bir Kayıp Yaşandı

HBO&Company

Bir Günde Şirketin Hisse Senetleri % 50 Değer 
Kaybetti ve Şirket Aleyhine Onlarca Dava 
Açıldı

Knowledge Ware
Şirketin Hisse Senetleri Fiyatı Yarı Yarıya 
Düşüş Gösterdi

MicroStrategy, Inc.

Şirketin Hisse Senedi Fiyatları % 92,4 Düşüş 
Göstermesi Nedeniyle Geçmiş Finansal 
Sonuçları Yeniden Yapılandırılmıştır. 

Sunbeam Corparation
Şirket Yöneticileri Hakkında Ağır 
Suçlamalarda Bulunuldu

WorldCom

Şirket, ABD Yasalarında "Bölüm 11" Olarak 
Adlandırılan Gönüllü İflasa Gitti, Finansal 
Tablo Hileleri ile İlgili Üst Düzey Yöneticiler 
Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu
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Çalışmanın bu kısmında finansal tablo hilelerine başvuran firmalardan örnekler 

verilerek bu firmalarda gerçekleşen finansal tablo hileleri ve sonuçları genel hatlarıyla 

irdelenmiştir.  

 

2.6.1. ABD Örneği: Enron Olayı 

ABD’nin Houston merkezli şirketi olan Enron, 1985’te “Houston Natural Gas” 

ve “Internoth” adındaki iki doğal gaz şirketinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Zaman 

içerisinde boru hattı işletmeciliğinden çeşitli alanlara yayılmıştır. Türev finansal araçları 

yoğun ve etkin kullanması ile dikkat çekmiştir (Özel, 2002: 2).  

ABD’de 1980’lerin ortalarında petrol fiyatları istikrarlı biçimde düşmesi ve bu 

dönemde fuel-oil ve doğalgaz gibi alternatif ucuz enerji kaynaklarına yönelmeye 

başlanılması Enron için fırsat doğurmuştur. Dolayısıyla Enron, piyasanın liberalleşmesi 

için yoğun lobi faaliyetlerine girişmiş ve bunun sonucunda gelecekteki enerji 

teslimlerinde geçerli olacak fiyatlara garanti veren future sözleşmeleri ile adını tüm 

dünyada duyurmayı başarmıştır. Enron, benzer stratejiyi future sözleşmeleri ile 

serbestleşen elektrik piyasasında da kullanmıştır. 1990’ların ikinci yarısında Enron, yeni 

piyasalarda faaliyetlerini genişleterek enerji sektörüne ilaveten, çelik ve orman ürünleri 

gibi endüstriyel ürünlerin ticaretine başlamıştır. Yaklaşık 10 yıl sonra şirket, faaliyet 

alanlarını daha da genişletmiş reklam amaçlı yayımcılık, internet bandwith hizmetleri 

ile future sözleşmeleri gibi geniş bir alana yayılmıştır (Özel, 2002: 2). 

1980’li yılların ortalarında küçük bir boru hattı şirketi iken; 2000’li yılların 

başında, aktif toplamı 65 milyar doları, cirosu yılda 100 milyar doları aşan, piyasa 

değeri 70 milyar doları bulan ve her bir hisse senedinin değeri 90 dolara kadar çıkan 

ABD’ nin en inovativ şirketi ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri olmuştur (Holt ve 

Eccles, 2003: 327). 

Hal böyleyken; Enron şirketi 1996–2000 döneminde hissedarlarına 1,8 milyar 

dolar gelir elde ettiğini raporlamasına rağmen, vergi idarelerine 1 milyar dolar zarar 

bildirmiş ve bu beklenmedik gelişme üzerine Ekim 2001 tarihinde ilk olarak Amerikan 

Sermaye Piyasası Kurulu (SEC - The Securities and Exchange Commission) ve 

ardından da Adalet Bakanlığı ile ABD Kongresi soruşturmalar başlatmıştır (Shaikh ve 

Talha, 2003: 517).  
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Soruşturmalarla birlikte Enron 'un hisseleri ve bonoları değer kaybetmeye 

başlamış ve şirket derecelendirme kuruluşları şirketin kredi notunu düşürmeye 

başlamıştır. Yaşanan olumsuzluklar üzerine Enron, en büyük rakibi Dynegy ile 

birleşmeyi denemiş; ancak birleşme görüşmeleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Aralık 

2001 tarihine gelindiğinde ise Enron'un iflas başvurusunda bulunmaktan başka çaresi 

kalmamış ve iflas başvurusu ile birlikte de SEC, soruşturmayı Enron’un denetçi firması 

olan Arthur Andersen’ i de içerecek şekilde genişletmiştir. Soruşturmaların ilk ortaya 

çıkardığı sonuçlar açıklandığında gerçekten Enron da önemli şirket evraklarının imha 

edildiği hatta bu eylemlerin soruşturma sürecinde de sürdüğü ortaya çıkmış ve yapılan 

hilelerin boyutu vehamet derecesine ulaşmıştır (Özel, 2002: 2).  

 Aralık 2001 tarihinde, ABD Yasalarında “Bölüm 11”(Chapter 11) olarak yer 

alan düzenleme çerçevesinde gönüllü iflas başvurusunda bulunduğunu kamuya duyuran 

Enron, yapmış olduğu bu açıklama ile ABD sermaye piyasalarını derinden etkilemiş ve 

yatırımcıların ABD sermaye piyasalarına ve özellikle bağımsız denetimden geçerek 

kamuya açıklanan şirket mali tablolarına olan güvenini sarsmış, ABD sermaye 

piyasalarında büyük fiyat dalgalanmalarının yaşanmasına neden olmuştur (Artunç, 

2002: 33). 

Enron şirketinde ortaya çıkan skandalların temelinde, şirketin muhasebe 

standartlarının sınırlarını zorlayarak “yaratıcı muhasebe” uygulamalarıyla finansal 

tablolarını manipule etmek suretiyle finansal bilgi kullanıcılarını yanıltması yer 

almaktadır (Healy ve Palepu, 2003: 9).  

Dolayısıyla Healy ve Palepu (2003) Enron’ u iflasa götüren süreçte iki temel 

konuya vurgu yapmıştır. Bunlardan birincisi, şirketin ticari faaliyetinin karmaşık ve 

uzun vadeli sözleşmeleri kapsamasıdır. İkincisi ise, şirketin faaliyetlerinin çok büyük 

ölçüde, “özel amaçlı şirketler” oluşturulmasını da içeren yapılandırılmış finansal 

işlemlere dayanmasıdır (Healy ve Palepu, 2003: 9-20). 

Bu çerçevede Enron şirketi, finansal tablolarda gözüken kayıpları azaltmak, 

karları arttırmak, mevcut borçlarını gizlemek suretiyle kendisini kredibil göstermek 

amacıyla hisse senetlerini senet veya nakit karsılığında “özel amaçlı sirket”e transfer 

etmiş ve bu şekilde yatırımcıların, kreditörlerin ve şirket çalışanlarının büyük zarar 

görmesine neden olmuştur (Otlu ve Uğur, 2006: 122). 
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Enron’un iflasından şüphesiz en çok etkilenenlerden birisi şirkette borç veren 

kreditör kuruluşlar olmuştur. Enron ' a en büyük borç verenlerden birisi olan J.P. 

Morgan Chase, 2002 başı itibariyle Enron' da 456 milyon dolarlık kayba uğradığını 

duyurmuştur. Enron şirketine kredi kullandıran bir diğer finans kurumu olan Citigroup 

ise, kayıp miktarının aynı tarih itibariyle 228 milyon dolar olduğunu bildirmiştir. Bir 

diğer finans kurumu olan Bank of Amerika da Enron' a 200-300 milyon dolarlık kredi 

verdiğini duyurmuştur (Özel, 2002: 2). 

 Enron'un bankalara olan borçları tam olarak belirlenmiş olmamakla birlikte 

çok sayıda bankanın, Enron’ un iflasıyla birlikte, büyük bir kredi riski ile karşı karşıya 

kalmasına neden olmuştur.  

Kreditör kuruluşların kayıpları sadece kredi riskiyle sınırlı kalmamış, Enron 

yatırımcıları, yanlış yönlendirilmelerinde payı olduğu ve dolandırıcılık yapıldığı 

gerekçesiyle kreditör kuruluşlar aleyhine çeşitli tazminat davaları açmışlardır. Nitekim 

bu kreditör kuruluşlardan Citigroup’a karşı dolandırıcılık iddiaları ile açılan davada 

Citigroup uzlaşma yoluyla 2 milyar dolar ödemek suretiyle konu davalardan 

kurtulmuştur. Yine Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), şirketteki 

usulsüzlükten sorumlu tutularak 2,4 milyar dolar; JP Morgan Chase Bank ise 2,2 milyar 

dolar tutarında rekor tazminat cezalarına çarptırılmışlardır. Söz konusu cezalarla birlikte 

Enron’la ilgili davalar nedeniyle ödenen toplam tazminat tutarı 7 milyar doları aşmıştır 

(http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/335564.asp, 2009). 

Enron şirketinin iflası, kreditörler kadar, şirket çalışanlarını da büyük kayıplara 

sürüklemiştir. Enron’un iflası ile çalışanlar sadece işlerini kaybetmekle kalmamışlar, 

aynı zamanda emeklilik için biriktirmiş oldukları fonları da kaybetmişlerdir (Özel, 

2002: 2). 

Ocak 2001 tarihinde 83,12 dolar olan Enron hisse senetleri, şirketin iflas kararı 

alması ve derecelendirme kuruluşlarının da şirket kredi notunu peş peşe düşürmesinin 

de etkisiyle 0,26 dolara kadar gerilemiştir. Konu durum Enron hisse senetlerine yatırım 

yapan yatırımcıların tüm birikimlerini kaybetmesine sebep olmuş ve Enron’ un iflasıyla 

birlikte tüm yatırımcılar yaklaşık 80 milyar dolar kaybetmiştir (Artunç, 2002: 5). 
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Enron’ un iflasıyla birlikte yatırımcıların sermaye piyasalarına olan güvenleri 

sarsılmış, şirket mali tablolarına duyulan güven azalmış, bağımsız denetim sorgulanır 

hale gelmiştir.  

 

2.6.2. Türkiye Örneği: Söksa A.Ş.  

Türkiye’de halka açık şirketlerdeki finansal tablo hileleri esas itibariyle 

SPK’nın yaptığı denetim ve incelemeler sonucunda ortaya çıkarılmaktadır. Bunun 

yanında halka açık şirketlerden bağımsız denetime tabi olanlarda, bağımsız denetim 

şirketlerince tespit edilen finansal tablo hileleri “şartlı görüşler” veya “olumsuz 

görüşlerle” kamuya açıklanabilmektedir.  

SPK, halka açık şirketler üzerinde inceleme ve denetim yaptığı gibi halka 

açılmak üzere yapılan başvurular sırasında da yaptığı inceleme ve denetimlerde finansal 

tablo hilelerine başvurulduğunu tespit etmesi durumunda şirketin finansal tablolarını 

düzelttirerek, finansal bilgilerin doğru bir şekilde kamuya açıklanmasını sağlanmakta ya 

da halka açılma başvurusu ilgili şirket tarafından geri çekilmektedir.  

Aşağıda genel hatlarıyla Söksa Sinop Örme ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. (SÖKSA) nın borsa kotundan çıkarılma süreci, şirketteki finansal tablo hileleri ve 

sonucunda ortaya çıkan durum değerlendirilmiştir (Küçüksözen, 2005: 233-236). 

SÖKSA A.Ş., 05.11.1974 tarihinde tekstil ve konfeksiyon ürünleri imalatı ve 

pazarlaması konularında faaliyetlerde bulunmak üzere Sinop merkezli olarak 

kurulmuştur.  

Ortak sayısının 100’den fazla olması nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK) tarafından kurul kaydına alınan şirket hisse senetleri 03.12.1990 tarihi itibariyle 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’ de işlem görmeye başlamıştır.  

SÖKSA A.Ş.’nin halka açıklık oranı ilk etapta % 41,37 iken bu oran daha 

sonra % 45’e kadar çıkmıştır. Şirketin halka kapalı paylarından Türkiye Kalkınma 

Bankası A.Ş.’ ye ait olan % 51,5’nin özel bir şirkete (Ana Turizm A.Ş.) satılması 

üzerine şirketin yönetimi ve denetimi özel bir şirketin kontrolüne geçmiştir.  
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SÖKSA A.Ş.’nin özel bir şirketin kontrolüne geçmesiyle birlikte şirkette 

finansal tablo hileleri ortaya çıkmaya başlamış ve SPK tarafından gerçekleştirilen 

denetimlerde aşağıdaki finansal tablo hileleri tespit edilmiştir:  

� Gerçeğe aykırı fatura, sevk irsaliyesi ve diğer belgeler düzenlemek ve kayıt 

yapmak,  

� Hakim ortağın halka kapalı şirketleri ile hammadde, yarı mamül ya da mamül 

alım-satımına ilişkin gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve kayıt tesis etmek,  

� Yine hakim ortağın halka kapalı şirketleri kanalıyla ihracat yapılmış gibi 

göstermek,  

� Konsinye satış yapıldığına dair gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve kayıt 

yapmak,  

� Kullanılan krediler nedeniyle bir bankaya rehin olarak verilmiş olan, dolayısıyla 

SÖKSA A.Ş.’ nin tasarrufu altında olmayan hisse senetlerini yine hakim ortağın 

şirketlerine satılmış gibi göstermek,  

� Hakim ortağın halka kapalı şirketleri tarafından SÖKSA A.Ş.’ye danışmanlık 

hizmeti verilmiş gibi sahte fatura düzenlemek ve kayıt yapmak.  

SÖKSA A.Ş.’ de ortaya çıkarılan bu finansal tablo hileleri sonucunda ise;  

� 31.12.1998 tarihli finansal tablolarda satış hasılatı 1,6 milyon TL yerine 2,93 

milyon TL; ticari alacaklar 200 bin TL yerine 1 milyon TL; stoklar 800 bin TL 

yerine 1,38 milyon TL; diğer dönen varlıklar (vergi alacağı) 75 bin TL yerine 

279 bin TL ve satıcılara olan borçlar 160 bin TL yerine 1 milyon TL olarak 

gösterilmiş,  

� Böylece 31.12.1998 tarihli finansal tablolarda en az 1 milyon TL zarar 

açıklanması gerekirken, 80 bin TL kar açıklanmış,  

� 30.06.1999 tarihli finansal tablolarda 700 bin TL tutarında mal satış zararı 

gösterilmiş,  

� 1998 ve 1999 yılları içinde muhtelif zamanlarda şirketten hakim ortağın halka 

kapalı şirketlerine danışmanlık hizmeti adı altında yaklaşık 100 bin TL tutarında 

örtülü kar aktarılmış,  
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� 30.09.1998 tarihli finansal tablolarda 214 bin TL tutarında (dönem karının % 

34’ü oranında) fiktif “menkul kıymet satış karı” gösterilmiş, böylece 1998 yılı 6 

aylık dönemine göre 9 aylık dönem karının % 80 oranında arttığı izlenimi 

yaratılmıştır.  

SPK, yukarıda açıklanan denetim sonuçları çerçevesinde SÖKSA A.Ş.’nın, 

finansal tablolarının başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yeniden bağımsız 

denetimden geçirilerek, kamuya açıklanmasını sağlamıştır.4  

Diğer taraftan SPK, SÖKSA A.Ş.’ nin sorumlu yöneticileri ve bağımsız 

denetim kuruluşu hakkında sermaye piyasası ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

suç duyurusunda bulunmuş, bağımsız denetim kuruluşunu “sermaye piyasasında 

bağımsız denetlemeye yetkili kuruluşlar” listesinden çıkarmış ve yatırımcıları SÖKSA 

A.Ş.’ nin  yöneticileri hakkında dava açabilecekleri hususunda bilgilendirmiştir. 

Sonuç olarak, SÖKSA A.Ş. yöneticilerinin finansal tablo hilelerine başvurması, 

bir taraftan SÖKSA A.Ş. hisse senetlerinin İMKB kotundan çıkarılmasına, firmaya 

kredi kullandıran kreditör kuruluşların yüksek meblağlı kredi riskine maruz kalmasına; 

diğer taraftan 25.06.1999 tarihi itibariyle şirket hisse senedine sahip olan yaklaşık 2.300 

yatırımcının maddi olarak kayba uğramasına neden olmuştur. Diğer taraftan, SÖKSA 

A.Ş. bünyesinde yapılan finansal tablo hileleri, şirket yöneticileri ve bağımsız denetim 

kuruluşu hakkında idari ve cezai işlemler yapılması sonucunu doğurmuştur.5  

 

2.7. FİNANSAL TABLO H İLELER İNİ ÖNLEME STRATEJ İLERİ 

Avrupa İç Denetçileri Konfederasyonu Enstitüsü yöneticisi Neil Cowen 

hileden korunmanın önemini şu sözlerle açıklamaktadır (Pickett, 2002: 321): 

“Hileyi önleme hilenin tesbitinden daha önemlidir. Hileyi önleme ve bundan 

caydırma maliyetli olabilir; fakat hileyi tesbit etme çok daha maliyetlidir. Çünkü hile 

sonucunda nakit ve varlıklar gitmiştir; örgüt hile işleyenleri dava edememekte veya bunda 

isteksiz davranmaktadır. Ayrıca hile tespit edilse bile oluşan kaybı telafi etmek olanaklı 

mıdır? Böylece, hile riskinin tahmini ve hileyi önleyici tedbirler, hile cazibesini ortadan 

kaldırdığından hile yapılmasını caydırıcı hale getirmekte ve hile sonucu oluşabilecek 

                                                 
4 Detay bilgi için Bakınız  (İMKB Bülteni No: 2000/70). 

5 Detay bilgi için Bakınız    (SPK, Haftalık Bülten, No; 1999/48 ve 2000/29; İMKB Bülteni, 2000/70).  
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kayıpları da ortadan kaldırmaktadır. Sonuç olarak, fırsat yok, cazibe yok, böylece hile de 

yok” 

Geçmişte yaşanan skandal niteliğindeki olaylar ve sermaye piyasalarında 

yapılan açıklamalar, denetim fonksiyonunun ve finansal raporların kalitesinin ne kadar 

önemli olduğunu açık olarak ortaya koymuştur.  

Özellikle yüksek profile sahip şirketlerin yaşadığı iflaslar, denetim 

fonksiyonunun güvenirliğini, finansal raporların kalitesini ve kurumsal yönetişimin 

etkinliğini sorgulanır hale getirmiştir. Yaşanan olaylar finansal tablo hileleri üzerine 

dikkatleri çekerek finansal tablo hileleri ile ilgili iddiaların artmasına neden olan 

aşağıdaki kavramların tartışılmasına neden olmuştur:  

� Kurumsal yönetişimin etkinliği, 

� Üst düzey yöneticilerin dürüstlüğü ve etik davranıp-davranmadığı, 

� İç kontrolün etkinliği ve yeterliliği, 

� Finansal tabloların güvenirliği, 

� Denetimin kalitesi, 

� Sermaye piyasalarının açıklığı ve bu piyasalara olan güven. 

Geçmişte yaşanan şirket iflaslarına yol açan bir çok faktör bulunmakta olup, bu 

faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır:  

� Üst yönetimin ihtiyatsız davranması, 

� Yönetimin aşırı hırslı davranması, 

� Tepe yönetim tarafından gerçekleştirilen kötü yönetim, 

� Denetim fonksiyonunun etkinsizliği, 

� Düzenlemelerdeki ve uygulamalardaki boşluklar, 

� Finansal sonuçların şeffaf olmaması ve yetersiz olması, 

� Hissedarların katılımının sağlanmaması. 

Geçmişte yaşanan finansal tablo hilelerine bağlı olaylar sonucunda finansal 

tablo hilelerinin önlenmesi ve tespiti büyük önem kazanmış ve finansal tablo hilelerinin 

önlenmesine ve tespitine yönelik çeşitli stratejiler geliştirilmi ştir.  
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Reazee (2005) bu stratejilerin, denetim fonksiyonunun etkinliğini sağlamanın 

yanında finansal raporlama sürecinin güvenirliği, bütünlüğü ve kalitesinin de tesis 

edilmesine yönelik olduğunu ifade ederek finansal tablo hilelerinin önlenmesi ve 

tespitine yönelik stratejileri aşağıdaki başlıklar altında incelemiştir (Reazee, 2005: 288-

295): 

 

2.7.1. Hileye Yönelik Zaafiyetlerin Gözden Geçirilmesi  

Hileye yönelik zaafiyetlerin gözden geçirilmesi, düzenli olarak ve devamlılığa 

dayalı faaliyetler bütününü içermektedir. Bu çerçevede şirketler, iç denetçiler, çalışanlar 

gibi içerdekiler ile müşteriler, tedarikçiler gibi dış faktörlerin hileli faaliyetlerle 

karşılaştıklarında bunları doğrudan bildirebilecekleri “hile yardım hattı - (fraud 

hotline)“ gibi bir birim kurulmalıdır. Ayrıca, şirketler, uygun bir “Whistle-Blowing“6 

politikası oluşturmalıdır.  

Bu çerçevede geçmişte yaşanan Enron, World Com, Global Crossing gibi 

şirket skandalları ile birlikte Coca-Cola Company, United Technologies ve Eastman 

Kodak gibi birçok halka açık şirket, şirket bünyesinde bir nevi ombudsmanlık7 birimi 

kurmak suretiyle, çalışanların veya hileye şahit olanların doğrudan karşılaştıkları 

olayları bildirebilecekleri bir denetim birimi kurmuşlardır.   

 

2.7.2. Aktörleri Gözetim Altında Tutmak 

Paydaş değeri yaratma amacını başarmada üst düzey yöneticiler, kar 

yönetimini kullanarak, analistlerin kar beklentilerini karşılayarak ve hisse senedi 

fiyatlarındaki düşüşü engelleyerek hileye başvurmaktadır.  

                                                 
6 Whistleblowing, organizasyonlarda muhtemel kötü ve yanlış davranışların raporlanması veya açığa 
çıkarılmasıdır. Daha açık bir tanım yapmak gerekirse, whistleblowing, bir organizasyon içerisinde yasa-
dışı ve etik değerlere uygun olmayan davranış ve eylemlerin organizasyon içi ve/veya organizasyon dışı 
başka kişilere veya kurumlara zarar vermemesi için enformasyon sahibi kişiler (çalışanlar veya paydaşlar) 
tarafından sorunları çözme güç ve yetkisine sahip iç ve dış otoritelere bildirilmesi olarak tanımlanabilir. 
Konu hakkında detay bilgi için Bakınız Aktan, Coşkun Can (2006), Organizasyonlarda Yanlış 
Uygulamalara Karşı Bir Sivil Erdem, Ahlaki Tepki ve Vijdani Red Davranışı : Whıstleblowıng, Mercek 
Dergisi, ss. 1- 13 
7 İsveççe kelime olan ombudsman kelimesi bu dilde “temsilci” anlamına gelmektedir. Bu anlamıyla 
ombudsman tarafsız temsilci olarak nitelendirilmektedir.   
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Sürece dahil aktörleri gözetim altında tutmak (gamesmanship review), üst 

düzey yöneticilerin, felsefelerini, yaklaşımlarını, iş yapış tarzlarını, kararlarını, 

aktivitelerini, inançlarını ve etik değerlerini içeren kapsamlı bir değerlendirme olarak 

tanımlanmaktadır. Bu değerlendirmenin içeriğini ise, finansal raporlama süreci ve üst 

yönetim ile hisse senedi analistleri, iç denetçiler, dış denetçiler, yönetim kurulu ve 

denetim komitesi arasındaki finansal raporlama ilişkilerinin sürekli gözden geçirilmesi 

oluşturmaktadır.      

Bu çerçevede tepe yönetim, işe alınan bireylerin etik, dürüst ve yetkin olup 

olmadığını iyi ölçmeli ve gözetim altında tutmalıdır. Bunu ise bir görev olarak 

görmemelidir. Çünkü hileye zemin hazırlayacak ortamların varlığı, iyi niyetin egale 

edilmesini sağlayarak, fırsatçılık ve hırsa dayalı hileli davranışı cesaretlendirmektedir.  

Bu bağlamda, etik bir iş çevresi oluşturmak ve etik olmayan hileli davranışa 

sıfır tolerans göstermek, hileye başvurma olasılığını azaltmakta ve bu yöndeki cesareti 

kırmaktadır.  

 

2.7.3. Kurumsal Yönetimde Etkinliği Sağlamak  

Kurumsal yönetim, bir şirketin yönetişiminin finansal ve yönetsel performans 

için hesap verebilirlik doğrultusunda şekillendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu 

bağlamda kurumsal yönetişimin taraflarını, bir şitketin yönetim kurulu, denetim 

komitesi, üst yönetim takımı, iç denetçiler, dış denetçiler ve devlet organları 

oluşturmaktadır.  

Geleneksel olarak, finansal tablo hilelerinin tespiti dış denetçiler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Ancak son zamanlarda, finansal raporların kalitesi, bütünlüğü, 

şeffaflığı ve güvenirliğini sağlama sorumluluğu kurumsal yönetişim çerçevesinde 

gerçekleşmektedir.  

Kurumsal yönetişim, bir taraftan yatırımcıların menfaatlerini korurken; diğer 

taraftan da finansal raporların güvenirliği, şeffaflığı, kalitesi ve bütünlüğünü 

sağlamakta, iç kontrol yapısının etkinliğini ve yeterliliğini kontrol etmekte ve denetim 

fonksiyonunun kalitesini sağlamaktadır.  
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Özellikle geçmişte yaşanan şirket iflasları ile birlikte kurumsal yönetim daha 

fazla tartışılmaya başlanmış ve kurumsal yönetime olan ilgili daha da artmıştır. Böylece 

organize menkul kıymet borsaları, denetim fonksiyonunun güvenirliğini, iç kontrol 

sisteminin etkinliğini ve finansal raporların kalitesini sağlayan kurumsal yönetim 

ilkelerinin kurulmasına öncülük etmişlerdir. 

ABD’ nin en büyük 150 şirketinin CEO’ larının oluşturduğu bir kurum olan 

“The Business Roundtable (BRT)” 2002 yılında “kurumsal yönetim ilkeleri” ni 

aşağıdaki şekilde açıklamıştır:  

� Yönetim kurulunun büyük bir çoğunluğu bağımsız yöneticilerden oluşmalıdır, 

� Denetim komitelerinde sadece bağımsız denetçiler bulunmalıdır, 

� Denetim komitesine, işletme dışından denetçilerin seçilmesi tavsiye edilmelidir, 

� Yönetimin ücret yapısı, hissedarların uzun dönem getirileri için yönetimin 

getirileri ile ilişkilendirilmelidir.  

� Hissedarlar, hisse senedi satın alımlarını onaylamalıdır.   

Özetle kurumsal yönetimin temel ilkelerini, şeffaflık, hesap verebilirlik, 

sorumluluk ve adaletli davranmak oluşturmaktadır. Kurumsal yönetim ilkelerine göre; 

işletme yönetim yapısı ile tüm şirket paydaşlarının hakları korunmalıdır.  

 

2.7.4. Denetim Komitelerinin Etkinliğini Artırmak  

1999 yılındaki “Blue Ribbon Komitesi” nin tavsiyeleri, SEC’ in yeni kuralları 

ve 2002 yılında “Sarbanes Oxley Yasaları” nın getirdikleri ile denetim komitelerinin 

etkinliği artırılmıştır.8 

Denetim komiteleri, kurumsal yönetim, finansal raporlama, iç kontrol yapısı ve 

denetim fonksiyonu üzerinde geniş bir sorumluluk alanına sahiptir. Bu çerçevede 

gelecekteki denetim komitelerinden, yatırımcıların getirilerinin ve hesap verebilirliğin 

korunması beklenmektedir.  

Denetim komitelerinin yapıları, oluşumları ve niteliklerine yönelik son 

gelişmeler, halka açık şirketlerin kendi denetim komitelerinin uygulama ve 
                                                 
8 Konu hakkında detay bilgi için bakınız, ERGİN, Hüseyin (2006), Denetim, Kütahya: Ekspres Matbaası 
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fonksiyonlarını iyileştimelerini sağlamıştır. Bu durum ise, finansal raporların kalitesinin 

yükseltilmesi ve yatırımcıların getirilerinin korunması için büyük bir fırsat yaratmıştır.  

Bu çerçevede denetim komitesi üyeleri, finans konusunda yetkin kişilerden 

oluşmalıdır. Çünkü denetim komitesi üyeleri, denetim fonksiyonunu, finansal raporlama 

sürecini ve iç kontrolü etkili bir şekilde gözlemleyebilmeli ve bu alanlarda meydana 

gelen olayları  sorgulamalıdır.  

Bu bağlamda 2002 yılında çıkarılan “Sarbanes Oxley Yasaları” denetim 

komitelerinden şunları beklemektedir: 

� Denetim komiteleri, dış denetçilerin atanması, ücretlendirilmesi ve iş takibinden 

direkt olarak sorumlu olmalıdır. 

� Yönetim kurulu, bağımsız üyelerden oluşmalıdır. 

� Danışmanların işe alınmasında denetim komitesi yetkili kılınmalıdır. 

� Dış denetçiler tarafından sağlanan denetim dışı hizmetlere denetim komitesinin 

ön onayı olmadan izin verilmemelidir.  

� Denetim ve muhasebe ile ilgili konularda karşılaşılan etik dışı davranışları, 

çalışanların bildirebilmesi için gerekli prosedürler oluşturulmalıdır. 

� Denetim komitesinin en azından bir üyesi finans alanında uzman kişilerden 

oluşmalıdır. 

� Muhasebe uygulamalarıyla ilgili bağımsız denetçilerden düzenli olarak raporlar 

alınmalıdır.  

� Sermaye piyasası yasalarının ihlali durumunda ortaya çıkan kanıtlara ilişkin 

kurumun hukuki temsilcilerinin raporları alınmalıdır.  

 

2.7.5. Hile Önleme Programları Uygulamak  

İşletmeler, uygun politika ve prosedürler kurarak, bu politika ve prosedürleri 

herkese anlatarak, bunlarla ilgili şikayetleri gidererek ve periyodik olarak bu 

uygulamaların finansal tablo hilelerini önlemede etkinliğini gözlemleyerek bir “hile 

önleme programı” geliştirmelidir.  
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Hile önleme programları ise, bir grup adli muhasebeci olarak nitelendirilen iç 

denetçiler, hukuk müşavirleri ve insan kaynakları personeli tarafından yürütülmeli ve bu 

proğram işletmede çalışan tüm personele ve üst düzey yöneticiye uygulanmalıdır.  

Bu grup ise, proğramın etkinliği ve etkililiği konusunda denetim komitesine 

bilgi vermeli ve yönetim kuruluna düzenli raporlar sunmalıdır.  

 

2.7.6. Güçlendirici Prosedürler Oluşturmak 

Finansal tablo hileleri ile mücadelede son zamanlarda bir çok güçlendirici 

prosedür oluşturulmuştur. Bunlardan; 

� Birincisi; SEC, son zamanlarda, finansal tablo hileleri ile mücadele etmek ve 

finansal tablo hilelerini önlemek için halka açık şirketlere, yöneticilerine ve 

deneticilerine karşı bir takım düzenlemeler getirerek hile ile mücadeleyi birincil 

öncelik olarak görmelerini sağlamıştır. 

� İkincisi; 2002 yılında Sarbanes Oxley Yasaları çıkarılmış ve bu yasaların bir çok 

bölümünde şirketlerin yaptıkları yanlışlara ve finansal tablo hilelerinin 

önlenmesine yönelik düzenlemelere değinilmiştir.  

� Son olarak; Amerikan Adalet Bakanlığı ve SEC’ in üyeleri tarafından 

“Corparate Fraud Task Force“ adıyla bir ajans kurulmuş ve bu ajans, sermaye 

piyasalarına ve ekonomiye olan güveni yeniden sağlamak için finansal tablo 

hileleri ve muhasebe skandalları ile mücadeleye başlamıştır.  

 

2.7.7. Şüpheciliğe Dayalı Adli Denetim Yapmak 

Dış denetçiler, finansal tablo hilelerinin oluşumuna yönelik erken uyarı 

göstergelerine (rad flag) özellikle dikkat eden ve denetim sürecinde profesyonel 

şüpheciliğe dayalı değerlendirmeyi hedefleyen “adli denetimi“ önermektedirler.  

Profesyonel şüphecilik, kritik bir değerlendirmeyle ve sorgusal bir mantıkla 

denetim kanıtlarını irdeleyen bir yaklaşımdır.  

Finansal tablo hilelerinin önlenmesi için denetçiler, adli denetim süreçlerini 

uygulamalı ve hileye yatkın olan alanlarda bunu devamlı kılmalıdır.  
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2.7.8. Denetçilerin Bağımsızlığının Korunması 

Dış denetçiler, halka açık şirketlerin finansal tablolarının denetiminde 

bağımsızlıklarına ve nesnelliklerine zarar verecek durumların mevcudiyetini ortadan 

kaldırmalıdır.  

 

2.7.9. Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu Arasında Tarafsız İletişim Ağı 

Kurmak 

Dış denetçiler, yönetim kurulu üyeleri ve onun temsilcileri olan denetim 

komiteleri arasındaki açık ve tarafsız iletişimin kurulması, finansal tablo hilelerinin 

varlığını ortaya koyan alanlara odaklanmayı sağlayarak finansal tabloların kalitesini 

iyileştirebilmektedir. Ayrıca denetim sürecine, denetim komitelerinin katılımı, denetim 

stratejilerinin gözden geçirilmesini sağlayarak denetim kalitesini artırmaktadır.  

Bu çerçevede denetim komitesi, dış denetçinin bağımsızlığını, yetkinliğini ve 

mesleki bilgi birikimini sağlamak ve artırmak amacıyla denetim planını ve denetim 

fonksiyonlarını gözden geçirerek gerekli güncellemeleri yapmalıdır.  

Ancak dış denetçiler ile yönetim kurulu ve denetim komitesi arasındaki 

ili şkilerin gelişmesi, denetçinin nesnelliğini ve bağımsızlığını etkileyecek ters bir etki 

yaratmamalıdır.  

 

2.7.10. İç Denetimin Etkinliğini Sağlamak  

İç denetçiler, iç kontrol yapısı ve iş çevresi ile ilgili bilgi ve tecrübelerinden 

dolayı hileye karşı ön savunma hattı olarak bilinmektedir.  

Bu çerçevede denetimde aşağıdaki süreçler izlenerek ve etkin bir iç kontrol 

yapısı oluşturarak finansal tablo hilelerinin önlenmesi sağlanabilir: 

� Finansal tablo hileleri ile ilgili belirtileri (red flag) bulmak, 

� Etkin olmayan iç kontrol yapısı ve denetim komitesinin tedbirsizliği gibi 

finansal tablo hilesi oluşturacak fırsatları belirleme, 
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� Bu tanımlanan belirtileri değerlendirmek, bunların varolma olasılığını araştırmak 

ve bu durumların mevcut bulmasını düşünerek bir takım aksiyonlara karar 

vermek, 

� Şirket içerisindeki ilgili kişilere (hileyle ilişkisi olmayan ve hileye katılmamış 

yetkili kişiler) bu durumu bildirmek. 

Bu bağlamda, finansal tablo hileleriyle savaşmak, finansal tabloların bütünlüğü 

ve güvenirliğini sağlayan iç denetçilerin yardımıyla olanaklı olmaktadır. 
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KULLANILAN MODELLERE İLİŞKİN LİTERATÜR VE YAPAY S İNİR AĞI 

TEKNOLOJ İSİ 
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3.1. FİNANSAL TABLOLARDAK İ HİLE RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE 

KULLANILAN MODELLER VE İLİŞKİLİ LİTERATÜR 

Geçmişte yaşanan finansal tablo hilelerine bağlı olaylar ve bu olaylar 

sonucunda da ortaya çıkan kayıplar, finansal tablo hilelerinin önceden tespitini 

sağlayacak erken uyarı sistemlerinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  

Bu amaçla literatürde hileli finansal tabloların tespitine yönelik bir çok ampirik 

çalışma (Nigai vd, 2011; Ravisankar vd., 2011; Humpherys vd., 2011; Zhou ve Kapoor, 

2011; Perols ve Lougee, 2010; Ata ve Seyrek, 2009; Kirkos, 2007; Küçükkocaoğlu vd., 

2007; Küçüksözen, 2004; Spathis, 2004; Spathis, 2002; Beneish, 1999; Beneish, 1997) 

yapılarak, bir çok model geliştirilmi ş ve bu modellerin göreli olarak başarıları tartışma 

konusu edilmiştir.  

Bu başlık altında, finansal tablolardaki hile riskinin belirlenmesinde kullanılan 

modeller açıklanarak, bu alanda yapılan bazı ampirik çalışmalar incelenmiştir.  

 

3.1.1. Tahakkuk Esaslı Modeller 

İlk olarak Healy (1985) tarafından literatüre sunulan, ardından DeAngelo 

(1986) ve Jones (1991) tarafından geliştirilen tahakkuk esaslı modeller aşağıda alt 

başlıklar halinde anlatılmıştır (Küçükkocaoğlu vd., 2007: 1-30; Küçüksözen, 2004):  

 

3.1.1.1. Healy Modeli  

Healy (1985), teşvik primleri ile ödüllendirilen yöneticilerin alacakları teşvik 

primi tutarlarını artırmak için toplam tahakkukları kullanarak finansal tablo hilesi 

yaptıkları hipotezini ortaya atmış ve bunu test etmiştir. 

Healy (1985), teşvik primini ise, gelirlerin bir fonksiyonu olarak tanımlayarak, 

şirketlerin belirli bir gelir hedefi belirlediklerini ve gelirlerin bu eşiğin altında 

kaldığında yöneticilerin teşvik primi alamadığını, bu eşiğin geçilmesi halinde ise 

yöneticilere belirli oranlarda ek kazanç sağlandığını ifade etmiştir.   

Healy (1985), yöneticilere sağlanacak ek kazancın ise bir sınırı olduğunu ifade 

ederek, hedef gelir seviyesi geçildikten sonra yöneticilerin belirli bir gelir tutarına kadar 
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oransal kazanç sağladıklarını, bu tutar geçildikten sonra ise ek kazançlarında bir değişim 

olmadığını ifade etmiştir.  

Yasaların öngördüğü kısıtlamalar ve bağımsız denetim gibi faktörler dikkate 

alındığında sürekli olarak gelirleri azaltıcı veya arttırıcı yönde finansal tablo hilesi 

yapmanın olanaksız olduğunu ifade eden Healy (1985), bu bakımdan belirli bir dönem 

gelirleri arttırıcı muhasebe hilelerinin yapılacağını, bunu takip eden dönemlerde bunun 

tersi politikaların izleneceğini belirtmiştir.  

Dolayısıyla Healy (1985), yöneticilerin her dönem muhasebe hilesi yapmaya 

yönelik politikalar izleyeceğini varsaymaktadır.  

Healy (1985), yöneticinin sadece iki dönemi (t dönemi ve t+1 dönemi) dikkate 

alacağını varsayarak üç türlü olasılık ortaya koymuştur: 

� Birincisi; yönetici, mevcut durumu göz önünde bulundurarak, finansal tablo 

hilesi yapsa da gelirler için belirlenmiş alt limiti aşamayacağını anlar ve gelirleri 

bu dönem daha da düşürüp bir sonraki dönemde alacağı teşvik primini artırmak 

için ihtiyari tahakkukları azaltma yolunu seçer. 

� İkincisi; yönetici, mevcut durumu göz önünde bulundurarak, alt limitin 

aşılabileceğini, ancak teşvik planında kendisi için öngörülmüş üst limitin 

aşılmasının söz konusu olmadığını anlar ve oransal olarak alacağı teşvik primini 

artırmak için ihtiyari tahakkukları arttırma yolunu seçer. 

� Son olarak ise; yönetici, mevcut durumu göz önünde bulundurarak, teşvik primi 

için öngörülmüş üst limitin aşılacağını anlar ve gelirleri bu dönem üst limitin 

altında kalmayacak şekilde azaltıp bir sonraki dönemdeki getirisini artırmak için 

ihtiyari tahakkukları azaltma yolunu seçer. 

Bu çerçevede Healy (1985), ortaya attığı hipotezi test etmek amacıyla 

aşağıdaki modeli kurmuştur: 
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Söz konusu modelde; 

NDA : İhtiyari tahakkukları 
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TA  : Toplam tahakkukları 

A  : Toplam varlıkları ifade etmektedir.  

Healy (1985), gelirlerin faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, ihtiyari 

olmayan tahakkuklar ve ihtiyari tahakkuklardan oluştuğunu ifade etmiştir. İhtiyari 

olmayan tahakkukların düzenleyici otoriteler tarafından belirlendiğini ifade eden Healy 

(1985); ihtiyari tahakkukların ise, yöneticiler tarafından nakit akımı dışındaki 

kalemlerde yapılan oynamalarla belirlendiğini, dolayısıyla yöneticilerin ihtiyari 

tahakkuklarla oynamak suretiyle finansal tablo hilelerine başvurduğunu iddia etmiştir.  

Healy’ nin (1985) çalışmasında, 1980 yılında “Fortune Dergisinin” 250 

listesinde yer alan şirketlerden, 94’ ü örneklem olarak seçilmiş ve bu şirketlerden 1930 

– 1980 yılları arasında temin edilebilen 1527 adet şirket verisi oluşturulmuştur. 

Bu veriler kullanılarak, faaliyetlerden sağlanan nakit akımlarının teşvik primi 

için belirlenmiş limitleri aşıp aşmamasına bağlı olarak alt, üst ve orta limitin etkili 

olması beklenen şirketler olmak üzere üç grup oluşturulmuştur. Bu gruplar da toplam 

tahakkukların pozitif veya negatif olmasına göre sınıflandırılarak sıklık tablosu 

hazırlanmıştır.  

Yapılan sınıflandırmanın anlamlılığı, sıklık tablosundaki değerler ile rastsal 

olarak elde edilen değerlerin karşılaştırılmasına dayanan ki-kare testi ile test edilmiş ve 

sonuçların anlamlı olduğu görülmüştür. Sıklık tablosu testlerinin olası zayıf yönleri 

dikkate alınarak, kontrol amacıyla yapılan testler de bunu teyit etmiştir. 

Özetle Healy’ nin (1985) çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar, Healy’in ortaya 

koyduğu modelde üç olasılıkla açıklanan beklentiler doğrultusunda çıkmıştır.  

Bu modelin diğerlerinden temel farkı sistematik olarak her dönemde muhasebe 

hilesi yapıldığı esasına dayanıyor olmasıdır. Ayrıca her dönemde ihtiyari olmayan, diğer 

bir ifadeyle düzenleyici otoritelerin koyduğu kurallar ve faaliyetlerin gerektirdiği 

koşullar çerçevesinde ortaya çıkan tahakkuklar aktif toplamının bir oranı olarak sabit 

kabul edilmiştir. 
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3.1.1.2. DeAngelo Modeli 

DeAngelo (1986), halka açık şirketlerin, halka dağılmış olan hisse senetlerinin 

geri alınması suretiyle halka kapalı hale gelmeleri sırasında finansal tablo hilesine 

başvurulup başvurulmadığı incelemiştir.  

DeAngelo (1986), halka açık bir şirketin, yatırımcıların elindeki hisse 

senetlerini geri alarak halka kapalı şirket statüsüne getirilmesi sırasında, yöneticilerin 

hisse senetlerinin değerini düşük göstermek amacıyla finansal tablo hilelerine 

başvurduklarını ortaya atmıştır.  

DeAngelo (1986), amortisman tutarlarının, tahakkuk esası ile oluşan kalemler 

içinde önemli bir büyüklük teşkil ettiğini ve buna benzer ihtiyari olmayan tahakkuklar 

sebebiyle toplam tahakkukların bir çok şirket için negatif olduğunu ifade etmiştir.  

Dolayısıyla çalışmada, toplam tahakkuklardaki bir önceki döneme göre 

değişimler esas alınmış ve bunları standardize etmek amacıyla yine bir önceki döneme 

göre aktif toplamındaki değişime bölünmüştür. Ayrıca, çalışmada ihtiyari olmayan 

tahakkuklardaki değişim oranının sabit kalacağı varsayılmış ve toplam tahakkuklardaki 

değişimin ihtiyari olmayan tahakkuklardan kaynaklanacağı kabul edilmiştir. Buna göre 

normal şartlarda toplam tahakkuklarda değişim olmaması beklenmekte, hisse 

senetlerinin geri alındığı dönemde toplam tahakkukların belirgin bir şekilde negatif 

olması halinde ise yöneticilerin finansal tablo hilesi yaptıkları kabul edilmektedir. 

Bu çerçevede DeAngelo (1986), ortaya attığı hipotezi test etmek amacıyla 

aşağıdaki modeli kurmuştur: 
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Söz konusu modelde; 

NDA : İhtiyari tahakkukları 

TA  : Toplam tahakkukları 

A  : Toplam varlıkları ifade etmektedir.  

Çalışmada 1973 – 1982 yılları arasında hisse senetleri NYSE ve AMEX’de 

işlem gören ve halka kapalı hale gelme kararı alan 64 şirket esas alınmıştır. 
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Şirketlerin halka kapalı hale gelme kararında esas alınacak finansal 

tablolarında yer alan toplam tahakkuklardaki değişimlerin ortalamaları ve medyanları 

hesaplanmış ve toplam tahakkukların ortalama ve medyanı negatif olmakla birlikte, (t) 

değerleri anlamsız çıkmıştır. 

Ayrıca, toplam tahakkuklardaki değişimlerin kaç şirket için negatif, kaç şirket 

için pozitif olduğuna bakıldığında da pozitif olan şirket sayısı ile negatif olan şirket 

sayısının belirgin bir şekilde farklılık göstermediği çalışmada ifade edilmiştir.  

Bu durumda yöneticilerin halka kapanma kararını çok daha önceden 

alabilecekleri, ancak bunu açıklamayarak muhasebe hilelerini dönemlere 

yayabilecekleri ve son dönemde finansal tablo hilesine başvurmayacakları 

öngörüsünden hareketle baz alınan yılı değiştiren DeAngelo (1986), bu öngörüye dayalı 

olarak yaptığı analizde de yine benzer sonuçlara ulaşmıştır. 

DeAngelo (1986) yaptığı çalışmada buna benzer şekilde yapılan çeşitli 

varsayım değişiklikleriyle, yöneticilerin halka kapalı hale gelme süreci öncesinde 

finansal tablo hilesi yaptıklarına yönelik istatistiki kanıt aramış, ancak anlamlı sonuçlar 

elde edememiştir.  

Buna sebep olarak da finansal tablo hilelerinin açığa çıkarılmasında tahakkuk 

yönteminin yeteri kadar güçlü olmaması ya da yöneticilerin olayların mahkemeye 

intikal etmesi ve yapılacak araştırmalar sonucunda muhasebe hilelerinin tespit 

edilebileceği endişesi ile gerçekten buna başvurmadıkları gibi gerekçeler ortaya 

koymuştur. 

 

3.1.1.3. Jones Modeli 

Jones (1991), ABD’deki şirketlerin faaliyet gösterdiği işkolunda uygulanan 

gümrük tarifelerinin yükseltilmesi ya da kotaların sınırlandırılması gibi gümrük 

korumalarından yararlanmak için, ABD Ticaret Komisyonu tarafından inceleme yapılan 

dönemde finansal tablo hilelerine başvurmak suretiyle karlarını düşük gösterip 

göstermediklerini test etmiştir. 
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Jones (1991), ABD’de gümrük korumalarından yararlanmanın Ticaret 

Komisyonu tarafından verilecek karara bağlı olduğunu, bu kararın verilmesinde de 

işkolundaki karlılığın önemli bir faktör olduğunu ifade etmiştir.  

Bu bağlamda Jones (1991), yöneticilerin gümrük korumasından yararlanmak 

için şirketlerin faaliyet gösterdiği işkolundaki karlılığı düşük göstermek üzere finansal 

tablo hilelerine başvurduğunu aşağıdaki modeli ile test etmiştir:  
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Söz konusu modelde; 

TA  : Toplam tahakkukları 

A  : Toplam varlıkları 

∆REV: Gelirlerdeki değişimi 

PPE : Brüt maddi duran varlıkları ifade etmektedir. 

Çalışmada, otomobil, lastik, çelik, pamuk ve ayakkabı sektöründe faaliyet 

gösteren 23 şirketin 1980-1985 yılları arasındaki finansal tabloları incelenmiştir. 

Bu modelde, en küçük kareler yönteminin uygulanması suretiyle αi, β1i, β2i 

katsayıları bulunmuş ve bu katsayılar kullanılarak da beklenen değer hesaplanmıştır. 

Beklenen değer ile gerçek değerler arasındaki farkların bulunmasıyla elde edilen tahmin 

hataları (µit), t zamanındaki ihtiyari tahakkuk tutarlarını vermiştir.   

Zaman serisi olarak elde edilen bu tahmin hatalarının anlamlılığını belirlemek 

amacıyla geliştirilen bir test istatistiği ile bu değerlerin 0’a eşit olup olmadığı 

hesaplanarak hipotez test edilmiştir.  

Sonuçta Jones (1991), inceleme yılı (t) için ihtiyari tahakkuklar yoluyla 

finansal tablo hilesine başvurulduğunu, ancak inceleme öncesi yıl (t-1) için böyle bir 

durumun söz konusu olmadığını ortaya koymuştur.  

Jones (1991) çalışmasında, inceleme dönemlerinde, şirket yöneticilerinin 

ihtiyari tahakkukları kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri finansal tablo hileleri ile 

karı düşürdüğünü ortaya koymuştur. 
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Jones (1991), gerek finansal tablo hilesi yapıldığı dönemde ve gerekse sonraki 

dönemde ihtiyari tahakkuk kararlarının satış gelirleri ile ilgili olmadığı varsayımını 

yapmaktadır.  

Bu kapsamda, tahakkukların hesaplanmasında sadece gelirlerdeki değişimin 

kullanılması yerine, gelirlerdeki değişimin alacaklardaki net değişimden çıkartılmak 

suretiyle kullanılmasının daha doğru olacağı belirtilerek Jones Modeli yeniden 

yapılandırılmıştır.   

Düzeltilmiş Jones modelinde, kredili satışlar tutarındaki bütün değişimlerin 

finansal tablo hilelerinden kaynaklandığı varsayılmaktadır.  

Bu öngörülere dayalı olarak finansal tablo hilesi yapılıp yapılmadığının 

tespitinde kullanılacak model aşağıdaki gibi yeniden şekillendirilmiştir:  
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Söz konusu modelde; 

NDA : İhtiyari tahakkukları 

TA  : Toplam tahakkukları 

∆REV: Gelirlerdeki değişimi 

∆REC: Alacaklardaki değişimi, 

PPE : Brüt maddi duran varlıkları ifade etmektedir. 

 

3.1.1.4. Endüstri Modeli  

Endüstri modeli, ihtiyari olmayan tahakkukların tüm zamanlarda sabit olduğu 

varsayımını kabul etmekte, ancak bununla birlikte, ihtiyari tahakkukların 

belirleyicilerini doğrudan modellemek yerine, bu belirleyicilerdeki değişimin aynı 

işkolundaki bütün şirketlerde aynı olduğu varsayımından hareket etmektedir.  

Yöntem, incelemeye alınan örnek şirketler dışında aynı işkolunda yer alan 

şirketlerin aktif büyüklüğüne göre ölçeklendirilmesi suretiyle hesaplanan toplam 

tahakkuk oranlarının medyan değerlerinin kullanılmasına dayanmaktadır.  
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Bu varsayımlar altında kurulan model aşağıda sunulmuştur: 

)(
1

21
−

+=
t

t
jt A

TA
NDA µββ  

Söz konusu modelde; 

NDA : İhtiyari tahakkukları 

TA  : Toplam tahakkukları 

A  : Toplam varlıkları ifade etmektedir. 

 

3.1.1.5. Tahakkuk Esaslı Modellerin Karşılaştırmalı Olarak Test Edilmesi 

Dechow vd. (1995), yukarıda belirtilen tahakkuk bazlı finansal tablo hilelerini 

ortaya çıkarmaya yönelik modelleri test etmişlerdir.  

Yukarıda belirtilen modellerin özelliklerinin ve finansal tablo hilelerini ortaya 

çıkarma güçlerinin karşılaştırılmasına yönelik olarak yapılan bu çalışmada, Sermaye 

Piyasası Kurulları tarafından finansal tablo hilesi yaptığı belirlenen 134 şirket 

içerisinden finansal tablo hilesi yapıldığı yıl hariç 10 yıllık finansal tablosuna 

ulaşılabilen 32 şirket araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir.  

Dechow vd. (1995), bu modellerin hepsinin finansal tablo hilelerinin tespiti 

konusunda oldukça doğru bir tahminde bulunduklarını ortaya koymuştur. Bununla 

birlikte çalışmada, finansal tablo hilelerinin ekonomik olarak önemli tutarda olduğu 

durumlarda modellerin gücünün oldukça yetersiz olduğu da ifade edilmiştir.  

Dechow vd. (1995) çalışmasında, kurulan bu modellerin şirketlerin olağanüstü 

finansal performans gösterdikleri yıllara uygulandığında, yanlış test sonuçları verdiğini 

ve finansal tablo hilelerinin tam olarak tespit edemediğini ortaya koymuştur.  

 

3.1.2. Karma Modeller 

Karma modeller, içlerinde toplam tahakkukları barındırmakla birlikte, genelde 

finansal tablo hilelerini bir takım finansal oranlara ve endekslere çevirerek tespit etmeye 

çalışmaktadır. 
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3.1.2.1. Probit Model 

Probit modelin öncülüğünü Beneish yapmış olup, finansal tablo hilelerine 

başvuran işletmelerin tespitine yönelik farklı bir bakış açısı getirmiştir. Tahakkuklarda 

değişimi tespit için kullanılan doğrusal regresyonların yanı sıra, tahakkuklara ek olarak 

bir takım farklı değişkenlerin de kullanıldığı probit modelde Beneish 1997 ve 1999 

yıllarında yaptığı çalışmalarla önemli tespitler ortaya koymuştur.  

Bu bağlamda Beneish (1997), probit analizi, modelde yer alan bağımlı 

değişken (finansal tablo hilesi yaptığı varsayılan şirketler için 1, kontrol şirketleri için 0 

değerini almaktadır) gibi bağımlı değişkenlerin kullanıldığı olaylar için uygun olduğu 

kabul edilen bir regresyon analizi olarak tanımlamaktadır.   

Çalışmanın bu kısmında Beneish’ in yapmış olduğu ampirik çalışmalara yer 

verilmiştir.   

 

3.1.2.1.1. Beneish Modeli (1997) 

Beneish (1997), olağanüstü finansal performans göstermiş şirketler üzerinde 

yapılan analizlerle hileli finansal tablolara sahip firmaları ortaya çıkaracak bir model 

sunmuştur. 

Beneish (1997) çalışmasında, 1987-1993 yılları arasında muhasebe 

standartlarına aykırı davranmak suretiyle finansal tablolarını manipüle ettikleri sermaye 

piyasası kurulları tarafından yapılan denetimlerde tespit edilerek kamuya açıklanmış 64 

şirketin finansal tabloları üzerinde çalışmıştır.  

Beneish’in çalışmasında tespit edilen finansal tablo hilelerinin başlıcaları 

aşağıda sıralanmıştır:  

� Fiktif gelir kaydetmek,  

� Henüz gerçekleşmemiş geliri kaydetmek, 

� Satış iadelerini kayıt dışı bırakmak, 

� Tamamlama oranını uygun olmayan şekilde kullanmak, 

� Olağanüstü gelirleri normal faaliyet geliri olarak kaydetmek, 
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� Fiktif stok kaydetmek, 

� Tahsil edilemeyen alacakları ve yıpranmış stokları zarar kaydetmemek, 

� Pazarlama ve araştırma geliştirme giderlerini aktifleştirmek, 

� Borç ve yükümlülükleri düşük göstermek, 

� Giderleri kayıt dışı bırakmak, 

� Olmayan aktifleri var gibi göstermek, 

� Leasing işlemlerinin standarta aykırı muhasebeleştirilmesi, 

� Teknik sorunları kamuya açıklamamak, 

� Şirketlerarasındaki işlemleri yanıltıcı bir şekilde raporlamak, 

� Aktifleri yanıltıcı bir şekilde açıklamak, 

� Kefalet harcamalarını kayda almamak, 

� Şartlı yükümlülükler hakkında gerekli uyarıda bulunmamak. 

Beneish (1997), yukarıda sıralanan tarzda finansal tablo hilelerine başvuran 

şirketlerin finansal rasyolarını, genel kabul görmüş muhasebe standartlarını ihlal 

etmeyen firmaların finansal rasyoları ile karşılaştırmıştır.  

Beneish (1997), finansal tablo hilelerini tespit etmek amacıyla aşağıda detayları 

sunulan 6 adet değişkeni kullanmıştır:   

� Ticari Alacaklar Endeksi:  Ticari alacaklardaki değişimlerin, satışlardaki 

değişimlerle uyumlu olup olmadığını ölçmektedir. 

� Brüt Kar Marjı Endeksi:  Şirketin brüt kar marjının kötüleşip kötüleşmediğini, 

dolayısıyla şirketin gelecekteki performansının olumsuz bir görünüm alıp 

almadığını ölçmektedir.  

� Aktif Kalitesi Endeksi:  Varlıkların gerçekleşme riskinde meydana gelen 

değişimi ölçmektedir. Bu endeksteki bir yükseliş maliyetlerin aktifleştirilme, 

dolayısıyla giderlerin ertelenmesi eğiliminde bir artış olduğunu göstermektedir. 

� Amortisman Endeksi: Amortisman giderlerindeki yıllık değişimi ölçmek için 

kullanılmaktadır.  
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� Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri Endeksi: Satış 

giderleri ile genel yönetim giderlerin satışlara göre değişimini ölçmektedir. Bu 

giderlerde satışlara oranla yükselen bir artış, yönetimin giderleri kontrol etmekte 

başarılı olamadığına dair olumsuz bir sinyal olarak ya da olağanüstü satış 

artırma çabası olarak yorumlanmaktadır.  

� Toplam Tahakkukların Toplam Varlıklara Oranı:  Karın ne kadarının nakit 

bazlı olduğunu ölçmektedir. Nakit dışı işletme sermayesinde meydana gelen 

yüksek düzeydeki bir artış, olası bir finansal tablo hilesine işaret etmektedir.  

Modelde şirketlerin finansal tablo hilelerine başvurma kapasitelerini ölçmek 

üzere aşağıdaki değişkenlerden oluşan ikincil veri seti de kullanılmıştır.   

� Sermaye Yapısı: Eğer şirket yöneticileri daha düşük oranla borçlanmak ya da 

borç koşullarını ihlal etmekten kaçınmak çabasındaysalar, şirketin sermaye 

yapısının borç yönünde değişmesi ile birlikte, finansal tablo hilesine başvurma 

olasılığı artmaktadır.  

� Önceki Piyasa Performansı: Şirket hisse senetlerinin fiyatlarının düşmesi ile 

birlikte finansal tablo hilelerine başvurma arzusu artmaktadır. Yöneticiler şirket 

hisselerinin yakın geçmişteki performansını geçici ya da sürekli bir problemin 

göstergesi olarak görseler de durum değişmemekte, onlar şirketin kamuya 

açıklanan performansını manipüle etmek amacına sahip olmaya devam 

etmektedirler. Geçici bir problem üzerine, muhasebe standartlarını ihlal ederek 

yapılan finansal tablo hilelerini yakalanmadan düzeltmek mümkün olmakla 

birlikte, sürekli bir problem üzerine yapılacak bir muhasebe hilesi, yakalanma 

riskini artırmaktadır.  

� Şirketin Ortaklık Yapısı:  Eğer şirket yöneticilerinin sahip olacağı servet şirket 

hisselerinin performansına bağlı ise, şirket yöneticilerinin sahip oldukları hisse 

senedinin oranı arttıkça finansal tablo hilelerine başvurma olasılığı artmaktadır. 

Bununla birlikte, şirket yöneticilerinin şirket sermayesindeki payı arttıkça, 

şirketin hisse senedi sahibi sayısı, ortak sayısı azalmaktadır. Bu durumda, eğer 

yönetim dışındaki bir kaç ortak şirket yönetimi üzerindeki gözetimini arttırırsa, 

yöneticilerin finansal tablo hilelerine başvurma ihtimali azalacaktır.  
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� Kayda Alınma Zamanı: Finansal tablo hileleri genellikle halka açılma 

sırasında ya da halka açılmadan hemen sonra gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, 

en küçük bir risk gördüğünde Sermaye Piyasası Kurumu yeni halka açılan 

şirketleri denetim programına almaktadır.  

� Satışlardaki Büyüme: Araştırmalar, hisse senedi fiyatları dramatik bir şekilde 

geriliyorsa, bu durumdaki şirketlerin yöneticilerinin bu olumsuz görünümü 

değiştirmek üzere finansal tablo hilelerine başvurmaktadırlar.  

� Önceden Alınan Olumlu Tahakkuk Kararları:  Eğer yöneticiler gerek karı 

artırmak ve gerekse geçmişteki olumsuz görünümün etkisinden kurtulmak için 

tahakkuk işlemi gerçekleştirmişlerse, bu durumda finansal tablo hilesine 

başvurma olasılığı artmaktadır. 

� Bağımsız Denetçiler: Geçmişte yapılan araştırmalar bağımsız denetim 

kuruluşlarından ilk altısı ile diğerleri arasında operasyonel olarak bir farklılık 

olduğunu ortaya koymaktadır. Eğer bu farklılık bağımsız denetim kuruluşlarının 

muhasebe standardı ihlallerini ortaya çıkarabilme kabiliyetlerini gösteriyorsa, bu 

durumda finansal tablo hilesi yapmayı planlayan şirketler, 6 büyük bağımsız 

denetim kuruluşuna bağımsız denetim yaptırmak istemeyeceklerdir.  

Bu çerçevede Beneish’ in (1997) kurduğu Probit Model;  

iiii XM εβ +=  

olup, burada;  

Mi= Finansal tablo hilesi yapan şirketler için 1 değeri almakta, finansal tablo 

hilesine  başvurmayan şirketler için 0 değerini almaktadır,  

X
i 
= Açıklayıcı değişkenlerin oluşturduğu matrisi,  

є
i 
= Hata terimini ifade etmektedir.  

Beneish (1997), yukarıda belirtilen model çerçevesinde, finansal tablo hilesi 

yaptığını belirlediği 64 şirket ile finansal tablo hilesine başvurmadığını varsaydığı 1.989 

şirketin 1987-1993 yılları verilerini incelemiştir. Modelde bağımsız değişken olarak;  

� Ticari alacaklar endeksi,  
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� Brüt kar marjı endeksi,  

� Aktif kalitesi endeksi,  

� Amortisman endeksi,  

� Pazarlama, satış, dağıtım ve genel yönetim giderleri endeksi,  

� Toplam tahakkukların toplam varlıklara oranı,  

� Satışlardaki yıllık değişim ve  

� Hisse senetleri fiyatlarındaki yıllık değişim alınmıştır.  

Beneish (1997), finansal tablo hilesine başvuran şirketlerle kontrol şirketlerinin 

verilerini probit analize tabi tutarak her bir değişken için katsayılar bulmuştur.  

Bu katsayıları kullanarak her bir şirketin finansal tablo hilesi yapıp 

yapmadığını, M
i 

sonucunun 0’ a yakın olması halinde finansal tablo hilesine 

başvurulmadığı, 1’e yakın olması halinde finansal tablo hilelerinin yapıldığı şeklinde 

değerlendirmiştir.  

Beneish (1997), çalışmanın sonucunda, finansal tablo hilesi yapan şirketlerin 

karakteristik özelliklerini; genellikle yeni kurulan, daha düşük hisse senedi 

performansına sahip ve borç ağırlıklı kaynak yapısı ile büyüyen, alacak ve stok devir 

hızları düşmekte olan ve aktif kalitesi ile brüt kar marjı kötüleşen şirketler olarak 

özetlemiştir.  

 

3.1.2.1.2. Beneish Modeli (1999) 

Beneish (1999), 1997 yılındakinden farklı olarak, aşağıdaki değişiklikleri 

yapmak suretiyle modeli geliştirmiştir:  

� Beneish 1997 yılından farklı olarak örneklemini büyütmüş ve finansal tablo 

hilesi yaptığı saptanan 74 firma üzerinde modeli test etmiştir. Kontrol şirketleri 

olarak da finansal tablo hilesine başvurmadığı varsayılan 2.332 firma analiz 

kapsamına alınmıştır.  

� Kontrol şirketleri 1997 çalışmasında yüksek miktarda beklenmeyen tahakkukları 

olan şirketler arasından seçilmişken; 1999 modelinde finansal tablo hilesi 
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yaptıkları varsayılan şirketlerle aynı sektörlerde faaliyet gösteren muhasebe 

hilesi yapmadığı varsayılan diğer şirketlerden seçilmiştir.  

� 1999 modelindeki bağımsız değişkenler, önceki modeldeki değişkenlere göre 

daha açıklayıcı niteliktedir.  

Beneish (1999), 1997 yılındaki çalışmasında kullandığı modeli aynen 

kullanmıştır. Ancak Beneish (1999), 1997 yılında kullanılan bağımsız değişkenleri 

değiştirerek finansal tablo hilesi yaptığı varsayılan şirketler ile kontrol şirketlerinin 

aşağıda belirtilen finansal verilerini probit analize tabi tutmuştur: 

� Brüt kar marjı endeksi,  

� Aktif kalitesi endeksi,  

� Satışlardaki yıllık değişim (büyüme) endeksi,  

� Amortisman endeksi,  

� Pazarlama, satış, dağıtım ve genel yönetim giderleri endeksi,  

� Borçlanma yapısındaki yıllık değişim ve  

� Toplam tahakkukların toplam varlıklara oranı. 

Beneish (1999), modelde kullanılan yukarıdaki değişkenlerin bir firmanın 

finansal tablo hilesi yapıp yapmadığının temel göstergeleri olduğunu ortaya koymuş ve 

modeldeki değişkenleri belirlerken de aşağıdaki varsayımlardan hareket ettiğini 

belirtmiştir: 

� Geleceğe ilişkin verileri kötü olan şirketlerin finansal tablo hilelerine başvurma 

eğilimi yüksektir, 

� Değişkenler nakit olarak ve tahakkuk yoluyla oluşan kalemleri kapsayacak 

şekilde seçilmiştir, 

� Değişkenlerin belirlenmesinde finansal tablo hilelerinin sözleşmeye dayalı 

motivasyonlardan kaynaklandığı varsayımından hareket edilmiştir.  

Beneish (1999), modelinde kullanılan 8 bağımsız değişkenin modeldeki 

fonksiyonlarını ise aşağıdaki şekilde belirtmiştir: 
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1) Ticari Alacaklar Endeksi(TAE): Şirketin ticari alacaklarında t ve t-1 

yıllarında meydana gelen değişimi göstermekte olup, bu endeksteki önemli bir artış, 

şirketin gelirlerinin, dolayısıyla karının artırılmasına yönelik bir finansal tablo hilesi 

göstergesi olarak değerlendirilmektedir.  

2) Brüt Kar Marjı Endeksi(BKME): Endeksin 1’den büyük olması şirketin 

brüt kar marjının kötüleşmekte olduğunu göstermektedir. Bu durumda olan şirketlerin, 

brüt kar marjını düzeltmek üzere, satış gelirlerinde artış ya da satış maliyetlerinde azalış 

izlenimi yaratmak amacıyla finansal tablo hilelerine başvuracağı tahmin edilmektedir.  

3) Aktif Kalitesi Endeksi(AKE): Dönen varlıklar ile maddi duran varlıklar 

dışındaki
 
duran varlıklarda bir önceki yıla göre meydana gelen değişimi göstermektedir. 

Bu endeksin 1’den yüksek olması, şirketin giderlerini, gelir tablosuna yansıtmak yerine 

aktifleştirdiğine ve böylece finansal tablo hilesine başvurulduğuna işaret etmektedir.  

4) Satışlardaki Büyüme Endeksi(SBE): Satışlardaki büyümede yavaşlamaya 

bağlı olarak firma değerinde bir düşüş gözlenirse, bu durumda şirket yöneticileri 

açısından finansal tablo hilesi yapma yönünde daha büyük bir baskı oluşmaktadır.  

5) Amortisman Giderleri Endeksi(AE): Bu oranın 1’den büyük olması 

şirketin karı yüksek göstermek üzere amortisman giderlerini azalttığını göstermektedir. 

Dolayısıyla yöneticiler amortisman giderlerini maniple etmek suretiyle finansal tablo 

hilelerine başvurabilmektedir.  

6) Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri Endeksi(PGE): 

Bu giderlere nazaran satışlarda bir yükseliş olması, satışların manipüle edildiği ya da 

giderlerin eksik kaydedildiği şeklinde değerlendirilerek finansal tablo hilesi yapıldığı 

konusunda sinyal verebilmektedir.  

7) Kaynak Yapısındaki Değişim Endeksi(KYDE): Bu değişkenin 1’den 

büyük olması şirketin borçluluk oranının arttığını göstermektedir. Dolayısıyla firmalar 

borçlanma koşullarını yerine getirememe durumundan kaçınmak amacıyla finansal tablo 

hilelerine başvurabileceğinden bu değişken de modele dahil edilmiştir.  

8) Toplam Tahakkukların Toplam Varlıklara Oranı(TT/ TV): Bu değişken 

şirket yönetiminin tahakkuklar yoluyla gelirleri artırmak ya da giderleri azaltmak 

suretiyle finansal tablo hilesine başvurup başvurmadığını ortaya koymaktadır.  
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Beneish (1999) seçilen örneklem çerçevesinde ve yukarıdaki değişkenleri baz 

alarak yaptığı probit analizi sonucunda aşağıdaki fonksiyona ulaşmıştır: 

M
i 
= -4,840 + (0.920*TAE) + (0.528*BKME) + (0,404*AKE) + (0,892 *SBE) + (0,115 

* AE) + (-0,172 * PGE) + (4,679 * KYDE) + (-0,327 *TTTV)  

Bu denklemde probit analiz sonucunda ortaya çıkan katsayılar yanında, 

bağımsız değişkenlerin ilgili yıl verilerine göre hesaplanan değerleri yerlerine 

konularak, 2.406 şirket için iM  değerleri bulunmuştur. Bu iM  değerlerinin normal 

dağılım fonksiyonuna göre hileli olma olasılığı K-ortalamalar kümeleme analizi 

yöntemi ile hesaplanmış ve iM değerinin; 

� % 2,94’den daha düşük olması halinde o şirketin finansal tablo hilelerine 

başvurduğuna dair bir bulgu yoktur,  

� % 2,94 ile % 5,99 aralığında olması halinde, o şirketin finansal tablo hilelerine 

başvurma olasılığı vardır,  

� % 5,99 ile % 11,32 aralığında olması halinde o şirketin finansal tablo hilelerine 

başvurma olasılığı hakkında ciddi bulgular bulunmaktadır,  

� % 11,32’den yüksek olması halinde, o şirketin finansal tablo hilelerine 

başvurduğuna dair çok önemli bulgular vardır sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla Beneish’in (1999) modelindeki analiz çerçevesinde ortaya çıkan bu 

fonksiyona göre herhangi bir şirketin karşılaştırmalı finansal tablolarını elinde 

bulunduran bir yatırımcı/kreditör/hissedar, o şirketin finansal tablo hilesine başvurup 

vurmadığını tespit edebilmektedir.  

Beneish’ in (1999) kurduğu model çerçevesinde yapılan analiz sonuçlarına 

göre; ticari alacaklarda olağanüstü artış, brüt kar marjının düşmesi, aktif kalitesindeki 

düşüş, satışlardaki büyüme ve tahakkuklardaki artışların bir şirketin finansal tablo 

hilesine başvurup başvurmadığı konusunda önemli bir gösterge olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Beneish (1999) yaptığı çalışmada, modelin temsil gücünün % 31-37; modelin 

tahmin gücünün ise % 38-56 olduğunu da belirtmiştir.   
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Diğer taraftan Beneish (1999) modelde iki tür de hata öngörmüş olup, konu 

hatalar ise aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:  

� Hata 1: Gerçekte finansal tablo hilesi yapan şirketlerin modelle finansal tablo 

hilesi yapmayan şirket olarak tahmin edilmesi, 

� Hata 2: Finansal Tablo hilesi yapmayan bir şirketin de modelde finansal tablo 

hilesi yapan bir şirket olarak tahmin edilmesidir.    

 

3.1.2.1.3. Probit Model’ in Türkiye Uygulaması  

Küçüksözen (2004), Benish’ in 1999 yılında uyguladığı probit analizini baz 

alarak İMKB’de hisse senetleri işlem gören şirketlerin finansal tablo hilesi yapıp 

yapmadıklarını tahmin etmeye çalışmıştır.  

Küçüksözen (2004) çalışmasında, Beneish (1999) modelinin esas alınmasını iki 

temel nedene dayandırmıştır: 

� Bunlardan birincisi; Beneish (1999) modelinin diğer modellerden farklı olarak, 

sadece tahakkuk esası ile oluşan finansal tablo kalemlerinde yıllar itibariyle 

ortaya çıkan değişimin yanında, finansal tablo hilelerinin göstergesi olabilecek 

bazı finansal rasyoların da bağımsız değişken olarak dikkate alınmasıdır.  

� İkinci nedeni ise; modelin oluşturulmasında iki yıllık finansal tablo verilerinin 

yeterli olmasıdır. Dolayısıyla bu modelde şirketlerin uzun bir süreye ilişkin 

finansal tablo verilerine ihtiyaç bulunmamaktadır.  

Küçüksözen (2004), İMKB’ de hisse senetleri işlem gören ve reel sektörde 

faaliyet gösteren 126 şirketi örnek şirket olarak seçmiştir. Bankalar, sigorta şirketleri ve 

diğer finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler çalışma kapsamının dışında 

tutulmuştur.  

Çalışmada şirketlerin 1992-2002 yıllarına ilişkin mali verileri analiz edilmiş 

olup, modelde ise 1997 yılı baz alınmıştır. Modelde 1997 yılının seçilmesinin temel 

gerekçesi olarak ise 1990’ lı ve 2000’ li yıllarda yaşanan ekonomik krizlerden direkt 

olarak etkilenmeyen daha istikrarlı bir yıl olmasıdır.  
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Küçüksözen (2004), SPK tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda 

finansal tablo hilesi yaptığı belirlenerek kamuya açıklanan ve/veya bağımsız denetim 

raporlarında kamuya açıklanan finansal tablolardaki tutarları değiştirecek şekilde şartlı 

görüş bulunan ya da finansal tablolarında yer alan tutarları daha sonra yaptıkları 

açıklamalarla değiştiren şirketler finansal tablo hilesi yapan şirket olarak kabul 

edilmiştir. Bu çerçevede Küçüksözen (2004), 1997 yılı için 27 şirketi finansal tablo 

hilesi yaptığı varsayılan şirket olarak belirleyerek modelde inceleme konusu yapmıştır.  

Finansal tablo hilesi yaptığı varsayılan şirketler yanında, bu şirketlerle aynı 

sektörlerde faaliyet gösteren ve hisse senetleri İMKB’de işlem gören 99 şirket de, 

finansal tablo hilesi yapmadığı kabul edilen kontrol şirketi olarak belirlenmiştir. 

Küçüksözen (2004), finansal tablo hilelerini tespit etmek amacıyla hileye 

başvuran şirketler ve kontrol şirketi olarak belirlenen şirketlerin 1997 yılı verilerini 

analiz etmiş ve Beneish (1999) modelini uygulamıştır.  

Ancak Küçüksözen (2004), Beneish (1999) modelinden farklı olarak Benish’ in 

(1999) modelinde yer alan “satışlardaki büyüme endeksini (SBE)” çalışmada dikkate 

almamış; ancak Beneish (1999) modelinde yer almayan “stokların satışlara oranı(S/S)” 

ve “finansman giderlerinin satışlara oranını (FG/S)” bağımsız değişken olarak 

çalışmaya ilave etmiştir.  

Küçüksözen (2004), yaptığı analizler sonucunda finansal tablo hilelerinin 

tespitinde  Türkiye’de;  

� Ticari alacaklar endeksi (TAE),  

� Brüt kar marjı endeksi (BKME),  

� Amortisman giderleri endeksi (AGE),  

� Finansman giderlerinin satışlara oranı (FG/S) değişkenlerinin p=0,05 düzeyinde;  

� Aktif kalitesi endeksi (AKE) ve  

� Stokların satışlara oranı (S/S) değişkenlerinin ise, p=0,1 düzeyinde istatistiki 

olarak anlamlı olduğunu ortaya koymuştur.   

Küçüksözen (2004), analizler sonucunda, modelin gücünü test ederek aşağıdaki 

fonksiyonu oluşturmuştur:  
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M
i
 = -1,547 + (1,276*TAE) + (-1,770*BKME) + (0,082 *AKE) + (0,225*AE) + (-

0,488*PGE) + (-0,514*TTTV) + (-0,341*KYDE) + (0,972*S/S) + (0,060*FG/S)  

Küçüksözen (2004), bu fonksiyonda probit analiz sonucunda ortaya çıkan 

katsayılar yanında, bağımsız değişkenlerin 1997 yılı verilerine göre hesaplanan 

değerleri yerlerine konularak, 126 şirket için M
i
 değerleri bulunmuştur. Bu M

i
 

değerlerinin normal dağılım fonksiyonuna göre finansal tablo hilesi yapma olasılığı K-

ortalamalar kümeleme analizi yöntemi ile hesaplanmış ve M
i
 değerinin;  

� < % 12,17 ise finansal tablo hilesine başvurduğuna dair bir bulgunun olmadığı,  

� % 12,18 - % 27,98 ise finansal tablo hilesi yapma olasılığının bulunduğu,  

� % 27,99 - % 58,50 ise finansal tablo hilesi yapmış olma olasılığı hakkında ciddi 

bulgular olduğu,  

� %58,5 ise finansal tablo hilesi yapıldığına dair çok önemli bulgular olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Küçüksözen (2004) analiz sonucunda, modelin temsil gücünün % 32; modelin 

tahmin gücünün ise % 33-57 aralığında çıktığını da ifade etmiştir.  

 

3.1.2.2. Logit Model 

Finansal tablo hilelerinin tespitinde lojistik regresyonun kullanılmasına 

dayanan bir model olup, bu başlık altında finansal tablolardaki hile riskinin 

belirlenmesinde lojistik regresyonu kullanan ampirik çalışmalara yer verilmiştir.  

 

3.1.2.2.1. Spathis’ in Lojistik Regresyon Analizi  

Finansal tablo hilelerinin tespitinde Spathis (2002), lojistik regresyon analizini 

kullanarak bir logit model kurmuştur. Spathis (2002) çalışmasında, Atina Menkul 

Kıymetler Borsasında hisse senetleri işlem gören ve reel sektörde faaliyet gösteren 76 

şirketi örnek şirket olarak seçmiştir. Araştırma kapsamında seçilen şirketler içerisinde 

bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler yer 

almamaktadır.  
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Spathis (2002), finansal tabloları hileli olduğu varsayılan şirketlerin tespitinde 

4 noktadan hareket etmiş olup, bunları şu şekilde sıralamıştır: 

� Bağımsız denetim raporlarında muhasebe hilesi yapıldığına dair ciddi şüphelerin 

olduğu görüşünün bulunması, 

� İlgili otoriteler tarafından şirketin vergi kaçırdığına dair ciddi bulgular 

olduğunun tespit edilmiş olması, 

� SPK tarafından firmanın hisse senetlerinin gözaltı pazarına atılması veya hisse 

senetlerinin işlemden kaldırılmış olması, 

� Firmanın yasalara aykırı işlemlerde bulunduğunun mahkeme kararlarıyla tespit 

edilmiş olması. 

Bu çerçevede Spathis (2002), 38 şirketi finansal tablo hilesi yaptığı varsayılan 

şirket olarak belirleyerek modelde inceleme konusu yapmıştır.  

Finansal tablo hilesi yaptığı varsayılan şirketler yanında, hisse senetleri Atina 

Menkul Kıymetler Borsası’ nda işlem gören 38 şirket de finansal tablo hilesi yapmadığı 

kabul edilen kontrol şirketi olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada finansal tablo hilelerine başvuran şirketleri belirlemeye yönelik 

değişken seçimi için bu alanda çalışma yapan Green ve Choi (1997), Hoffman (1997), 

Hollman ve Patton (1997), Zimbelman (1997), Beneish (1997), Beasley (1996), 

Bologna vd. (1996), Arens ve Loebbecke (1994), Bell vd. (1993), Schilit (1993), Davia 

vd. (1992), Green (1991), Stice (1991), Loebbecke vd. (1989), Palmrose (1987) ve 

Albrecht ve Romney (1986)’nin çalışmalarında potansiyel risk göstergeleri olarak 

dikkate alınan yaklaşık 17 adet değişken tespit edilmiştir. Ancak Spathis (2002), 

çalışmasında bu değişkenler arasında yüksek korelasyona sahip finansal rasyoları 

çıkararak araştırmada kullanacağı değişken sayısını 10 adede düşürmüştür.  

Bu çerçevede Spathis (2002), finansal tablo hilelerine başvuran şirketlerin 

tespitine yönelik olarak kullanacağı değişkenleri aşağıdaki şekilde belirlemiştir:  

� Borç özsermaye oranı (D/E), 

� Satışların toplam aktiflere oranı (Sales/TA), 

� Net karın satışlara oranı (NP/Sales), 
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� Ticari alacakların satışlara oranı (Rec/Sales), 

� Net karın aktife oranı (NP/TA), 

� Çalışma sermayesinin toplam aktife oranı (WC/TA), 

� Brüt karın toplam aktife oranı (GP/TA), 

� Toplam stok / toplam aktif (INV/TA),  

� Toplam borçların toplam aktiflere oranı (TD/TA), 

� Finansal risk skoru (Altman Z-score). 

Spathis (2002), finansal tablo hilelerini tespit etmek amacıyla hileye başvuran 

şirketler ve kontrol şirketi olarak belirlenen şirketlerin 2000 yılı verilerini analiz etmiş 

ve bu kapsamda aşağıdaki modeli kurmuştur:  

FFS = b0 + b1(D/E) + b2(Sales/TA) + b3(NP/Sales) + b4(Rec/Sales) + b5(NP/TA) 

+b6(WC/TA) + b7(GP/TA) + b8(INV/Sales) + b9(TD/TA) + b10 (Altman Z-score) 

Spathis (2002) yaptığı analizler sonucunda, finansal tablo hilelerinin tespitinde; 

� Stokların satışlara oranı (INV/Sales),  

� Toplam borçların toplam aktiflere oranı (TD/TA) ve 

� Altman Z Score’unun  

p=0,01 güven seviyesinde istatistiki olarak anlamlı olduğunu ortaya koymuştur.   

 

3.1.2.2.2. Perols ve Lougee’ nin Lojistik Regresyon Analizi  

Perols ve Lougee (2010), 1999-2005 yılları arasında hisse senetleri borsada 

işlem gören ve reel sektörde faaliyet gösteren 108 şirketi örnek şirket olarak seçmiştir.  

Perols ve Lougee (2010) araştırma kapsamında, bağımsız denetim 

kuruluşlarınca yapılan denetimlerde finansal raporları için olumsuz veya şartlı görüş 

bildirilen, sermaye piyasası tarafından firmanın hisse senetleri göz altı pazara alınan 

veya hisse senetleri işlemden kaldırılan 54 şirketi finansal tabloları hileli şirket olarak 

seçmiştir.  
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Finansal tablo hilesi yaptığı varsayılan şirketler yanında, hisse senetleri borsada 

işlem gören 54 şirket de, finansal tablo hilesi yapmadığı kabul edilen kontrol şirketi 

olarak belirlenmiştir. 

Perols ve Lougee (2010), finansal tablo hilelerine başvuran şirketleri 

belirlemeye yönelik değişkenleri ise aşağıdaki şekilde sıralamıştır:  

� Yönetim kurulu üyelerinin ağırlığı, 

� İç denetçi sayısı, 

� CFO değişimi, 

� LIFO yönteminin kullanımı, 

� Kaldıraç oranı, 

� Satışlar/ toplam aktif, 

� Alacaklardaki büyüme, 

� Brüt kar marjındaki büyüme, 

� Satışlardaki büyüme, 

� Duran varlık devir hızı, 

� Toplam varlıklar, 

� Toplam satışlar. 

Perols ve Lougee (2010), araştırma kapsamında yer alan 108 şirketin 12 

değişkenden oluşan verilerini lojistik regresyon analizine tabi tutmuş ve yaptığı 

analizler sonucunda finansal tablo hilelerinin tespitinde; 

� Duran varlık devir hızı,  

� Alacaklardaki büyüme ve  

� Satışlardaki büyüme  

değişkenlerinin p=0,05 güven seviyesinde istatistiki olarak anlamlı olduğunu ortaya 

koymuştur.   
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Perols ve Lougee (2010) ayrıca, büyük firmaların ve finansal performansları 

düşük olan firmaların finansal tablo hilelerine başvurmaya daha yatkın olduklarını 

yaptıkları analiz sonuçlarına bağlı olarak ortaya koymuşlardır.  

 

3.1.2.2.3. Logit Model’ in Türkiye Uygulaması  

Küçükkocaoğlu ve Küçüksözen (2004), Spathis’ in 2002 yılında uyguladığı 

logit modeli baz alarak İMKB’de hisse senetleri işlem gören şirketlerden finansal 

tabloları hileli olanları ortaya çıkarmaya çalışmışlardır.  

Küçükkocaoğlu ve Küçüksözen (2004) çalışmalarında, 2001 yılı finansal 

tablolarında gerçeğe aykırı finansal bilgi bulunan, dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından finansal tablolarında düzeltme yaptırılan 23 şirket finansal tabloları hileli 

şirket olarak, yine finansal tablo hilesi yaptığına dair herhangi bir bulgu bulunmayan 99 

şirket de kontrol şirketi olarak seçilmiştir.  

Küçükkocaoğlu ve Küçüksözen (2004), Spathis’ in (2002) logit modelinden 

farklı olarak finansal tablo hilelerini tespit etmeye yönelik değişkenlerin sayısını 12’ ye 

çıkarmış ve “Toplam Finansman Giderleri/ Toplam Faaliyet Giderleri (FE/GE)” ile 

“Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin Satışlara Oranı (Taxes/Sales)” 

değişkenlerini modele ilave etmiştir. 

Küçükkocaoğlu ve Küçüksözen (2004), finansal tablo hilelerini tespit etmek 

amacıyla hileye başvuran şirketler ve kontrol şirketi olarak belirlenen şirketlerin 2001 

yılı verilerini analiz etmiş ve bu kapsamda aşağıdaki modeli kurmuştur:  

FFS = b
0 

+ b
1
(D/E) + b

2
(Sales/TA) + b

3
(NP/Sales) + b

4
(Rec/Sales) + b

5
(NP/TA) + 

b
6
(WC/TA) + b

7
(GP/TA) + b

8
(INV/Sales) + b

9
(TD/TA) + b

10
(FE/GE) + 

b
11

(Taxes/Sales) + b
12 

(Altman Z-score) 

Küçükkocaoğlu ve Küçüksözen (2004), çalışmasının sonucu olarak; 

� Net karın toplam aktife oranı (NP/TA) ve  

� Toplam finansman giderlerinin toplam faaliyet giderlerine oranının (FE/GE) 

 Türkiye’de hileli finansal tabloların tespitinde kullanılabilecek değişkenler 

olduğunu ortaya koymuştur.  
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3.1.3. Çok Değişkenli Modeller 

Finansal tablo hilelerinin tespitinde karma modeller içerisinde yer alan lojistik 

regresyon kadar; yapay sinir ağı (YSA), Bayes ve karar ağacı modelleri de yaygın bir 

biçimde kullanılmaktadır (Zhou ve Kappor, 2011: 571). Çalışmanın bu kısmında, 

finansal tablo hilelerinin tespitinde UTADIS, karar ağacı, bayes ve yapay sinir ağı 

modellerinin kullanımına yönelik yapılan ampirik çalışmalara yer verilmiştir.  

 

3.1.3.1. UTADIS Modeli 

UTADIS metodolojisi, önceden homojen olarak sınıflandırılmış alternatif veri 

setleri arasından minimum sınıflandırma hatası ile amaca uygun sınıflandırmalar 

yapmaya yardımcı olan bir modeldir. Bu model, diskriminant analizi, lojistik regresyon, 

probit analizi vb. gibi ekonometrik sınıflandırma teknikleri ve geleneksel istatistiki 

tekniklerin birleşimine dayalı bir parametrik olmayan regresyon analizidir (Spathis vd., 

2004: 513).  

UTADIS modeli, ilk kez Devaud vd. (1980) tarafından ortaya atılmış ve 

Jacquet vd. (1982) tarafından yapılan calışmalarla geliştirilmi ştir. 1995 yılında E. 

Lagreze Jacquet bu metodu araştırma geliştirme projelerini değerlendirmek için 

kullanmıştır. 1997’ den sonra ise finansal karar problemlerinde sınıflama yapmak için 

yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir.  

UTADIS modeli, son zamanlarda bir çok alanda kullanılmıştır. Literatür 

incelendiğinde (Jacquet, 1982; Jacquet, 1995) UTADIS modelinin ağırlıklı olarak; 

� Uygulama odaklı çalışmalarda, 

� Karşılaştırmalı çalışmalarda, 

� Model geçerliliği üzerine yapılan çalışmalarda, 

� Modeli geliştirme çalışmalarında ve 

� Karar destek sistemi geliştirme çalışmalarında kullanıldığı görülmektedir.  

UTADIS modelinde, { }naaaaA ...,,.........,, 321= olmak üzere n tane 

alternatiften oluşan bir alternatif kümesi ile mgggg ....,,.........,, ,321  şeklinde m tane 
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kriterden oluşan bir kriter kümesi bulunur. Alternatifler öncelikle karar verici tarafından 

belirli bir özellikleri dikkate alınarak QCCCC .,,.........,, 321  gibi Q tane sınıfa ayrılır. 

Gruplar arasındaki tercih ilişkisini gösteren fonksiyon ise aşağıdaki gibidir: 

QQ PCCPCCPCC 13221 .....,,........., −  

P, gruplar arasındaki tercih ilişkisini göstermek üzere, birinci grup1C , ikinciye 

tercih edilmektedir. UTADIS modelinde amaç, 1C grubundaki alternatiflerin en yüksek 

skorları alacağı şekilde, alternatifleri bütün kriterlere göre 0 ile 1 aralığında yeni bir 

ölçeğe taşımak ve bu ölçekteki grup eşiklerini belirlemektir (Ulucan ve Atıcı, 2009: 

143-145). 

Spathis vd. (2004), UTADIS modelini, finansal tablo hilelerini tespit etmede 

kullanmış ve Spathis’ in (2002) çalışmasında kullandığı örneklem ve veri setini bu 

modelin örneklem ve veri seti yapmıştır.  

Spathis vd. (2004), yaptığı çalışmanın sonucunda finansal tablo hilelerine 

başvuran işletmelerin tespitinde; 

� Toplam Borç/ Toplam Aktif, 

� Toplam Stok /Toplam Satışlar, 

� Net Kar/ Net Satışlar, 

� Toplam Satışlar / Toplam Aktif  

rasyolarının önemli olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  

Parametrik olmayan regresyona dayalı olarak çalışan bu metod, ayrıca 

diskriminant analizini ve lojistik regresyon analizleri ile kıyaslanmış ve araştırma 

sonucunda, UTADIS metodunun diğer istatistiki metotlardan daha iyi performans ortaya 

koyduğu belirtilmiştir.  

 

3.1.3.2. Karar Ağacı 

Karar ağacı, örnekleri, ağacın kökünden yapraklarına doğru sıralayarak 

sınıflandıran veri madenciliği tekniklerinden birisidir (IF-THEN). Ağaçtaki her düğüm 

bazı değişkenleri test etmekte ve her dal bu değişkenin alabileceği değerlerden birine 
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uygun düğümü gösterecek şekilde aşağıya doğru inmektedir (Witten and Frank, 2005: 

62).  

Karar ağacı algoritması, ağacın kökünde hangi değişken ile test edilmesi 

gerektiği sorusu ile başlayarak yukarıdan aşağıya doğru ağacı oluşturmaktadır. Bu 

işlemi her örnek değişken, eğitim örneklerinin sınıflandırmasına karar vermek için 

istatistiksel test kullanarak değerlendirmektedir.  

Karar ağacı algortimasında en iyi değişken seçilmekte ve bu değişken ağacın 

kök düğümünde test için kullanılmaktadır (Sun ve Li, 2006: 2). Kök düğümünün dal 

sayısı, seçilmiş olan değişkenin alabileceği değere göre değişmektedir. Karar ağacı 

algoritmasında ana seçim, ağaçtaki her düğümde hangi değişkenin seçileceğidir. 

Değişkenin değeri, “information gain” adı verilen istatistiki bir değer ile 

belirlenmektedir. Information gain’i dikkatlice tanımlamak için information teorisinde 

genel olarak kullanılan ve bir ölçüyü tanımlayan “entropy” adı verilen bir tanımlama 

kullanılmaktadır. Entropy ise, örneklerin keyfi olarak toplanmasının kirliliğini 

karakterize etmektedir (Kök ve Kuloğlu, 2005: 180-188).  

1970’li yılların başlarında (Çinko, 2006: 143-153) kullanıma alınan Automatic 

Interaction Detector(AID), karar ağacı temelli ilk algoritmadır. AID tekniği, en kuvvetli 

ve en iyi tahmini gerçekleştirebilmek için bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 

mümkün bütün ilişkilerin incelenmesine dayanmaktadır.  

İlk temelleri AID yöntemi ile atılan karar ağacı modelleri, çeşitli algoritmalar 

ile sürdürülmüştür. Geliştirilen bu algoritmalar içerisinde CHAID (Chi-Squared 

Automatic Interaction Detector; G.V. Kass; 1980), C&RT (Classification and 

Regression Trees; Breiman, Friedman, Olshen ve Stone; 1984), ID3 (Quinlan; 1986), 

Exhaustive CHAID (Biggs, de Ville ve Suen; 1991), C4.5 (Quinlan; 1993), MARS 

(Multivariate Adaptive Regression Splines; Friedman), QUEST (Quick, Unbiased, 

Efficient Statistical Tree; Loh ve Shih, 1997), C5.0 (Quinlan), SLIQ (Supervised 

Learning in Quest; Mehta, Agarwal veve Rissanen), SPRINT (Scalable Parallelizable 

Induction of Decision Trees; Shafer, Agrawal ve Mehta) başlıcalarıdır (Akgöbek ve 

Öztemel, 2006: 1-9).  

Tahmin edici ve tanımlayıcı özelliklere sahip olan karar ağaçları, kuruluşlarının 

ucuz olması, yorumlanmalarının kolay olması, veri tabanı sistemleri ile kolayca entegre 
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edilebilmeleri ve güvenilirliklerinin daha iyi olması nedenleri ile sınıflama modelleri 

içerisinde yaygın bir kullanıma sahiptir (Türkoğlu ve Toraman, 2007: 753-758; Bozkır 

vd., 2009). 

Kirkos vd. (2007), çok değişkenli modellerden karar ağacı modelini, finansal 

tablo hilelerini tespit etmede kullanmış ve Spathis’ in (2002) çalışmasında kullandığı 

örneklem ve veri setini bu modelin örneklem ve veri seti yapmıştır.  

Kirkos vd. (2007), araştırma kapsamında “Sipina Research Edition” yazılımını 

kullanmışlar ve modelin anlamlılık düzeyini p=0,05 düzeyinde anlamlı olarak 

ölçmüşlerdir. Çalışmada kurulan model, öğrenilen örneklem üzerinden yeniden test 

edilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda kurulan modelin, finansal tablo hilesi yapan 

işletmeleri % 100 doğru tahmin ettiği; finansal tablo hilesi yapmadığı varsayılan 

işletmeleri ise % 92 düzeyinde doğru tahmin ettiği tespit edilmiştir.  

Kurulan karar ağacı modelinde, z score değeri ilk dal olarak belirlenmiş ve 

karar ağacı bu değişken üzerine dallandırılmıştır. Çalışmada, ikinci seviyede firma 

karlılığının ölçülmesinde kullanılan Net Kar / Toplam Aktif ve FVÖK rasyoları 

yapılandırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, finansal tablo hilesi yaptığı varsayılan 

firmalarda z score değeri ve karlılığın oldukça düşük gerçekleştiği; finansal tablo hilesi 

yapmadığı varsayılan firmalarda ise tam tersi sonuç çıktığı belirtilmiştir.  

Bir başka çalışmada Ata ve Seyrek (2009), finansal tablo hilelerine başvuran ve 

başvurmayan şirketlerin ayrımını karar ağacı modeli ile tahmin etmeye çalışmışlardır. 

Bu çerçevede 2005 yılında hisse senetleri İMKB’ de işlem gören 100 firmayı örneklem 

olarak almışlardır. Söz konusu firmalardan 50’ si finansal tabloları hileli; 50’ si ise 

herhangi bir hile bulgusu olmayan firmalardan seçilmiştir.  

Firmaların finansal tablolarının hileli ve hileli olmayan ayrımı ise bağımsız 

denetim kuruluşlarının raporlarındaki görüşlere bağlı olarak yapılmıştır.    

Araştırma kapsamında finansal tabloların tespitine yönelik değişkenler ise 

literatürde test edilmiş rasyolardan seçilmiş olup, bu kapsamda toplam 24 farklı rasyo 

kullanılmak suretiyle analiz gerçekleştirilmi ştir. Araştırma sonucunda “kaldıraç oranı” 

ve “aktif karlılık oranının” finansal tablo hilesini tespit etmede önemli finansal oranlar 

olduğu belirlenmiştir. 
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3.1.3.3. Bayes Modeli  

Bayesian sınıflandırması, 1974 yılında Thomas Bayes tarafından ortaya atılan 

istatistiksel teoreme dayanmaktadır (Demirel ve Bodur, 2004: 81-85). Bayes modeli, 

istatistiki olasılık hesaplamalarına temel oluşturan bir yöntemdir. Bu modele göre, X 

sınıf üyeliği bilinmeyen veri örneği, H ise bu veri örneği X’ in C sınıfına ait olduğunu 

öngören bir hipotez iken; Bayes modeli aşağıdaki fonksiyonla ifade edilmiştir (Kirkos 

vd., 2007: 995-1003):  

)(

)()(
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Ayırma fonksiyonu yukarıdaki şekilde olan Bayes modelinin çalışma şekli ise 

aşağıda sunulmuştur (Hand vd., 2001: 211-212):  

1. Her veri örneği n boyutlu özellik vektörleri ile gösterilir, X=(x1, x2, …..,xn) her 

veri örneği “n” özelliklerden alınan örnek üzerindeki “n” ölçümler ile tarif 

edilir(A1,A2,….An) 
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sahip olan Ci sınıfına ait eğitim seti sayısı ve Si , Ci’ ye ait olan eğitim seti sayısıdır.  

i
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P =)(  ifadesinin 0 olmasını engellemek için 
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kullanılır.  

4. P(X) ifadesi sabit olduğu için hesaplanmaz, çünkü önemli olan birbirlerine 

göre oransal büyüklükleridir. Bilinmeyen örnek X’ i sınıflandırmak için, her Ci sınıfı 
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Burada hangisi büyükse, o X için geçerli sınıf olmaktadır.  

Kirkos vd. (2007), finansal tablo hilelerini tespit etmede, bu kez çok değişkenli 

modellerden Bayes modelini kullanmış ve Spathis’ in (2002) çalışmasında kullandığı 

örneklem ve veri setini bu modelin örneklem ve veri seti yapmıştır.  

Kirkos vd. (2007), Bayes modeli için de “BN Power Director” olarak 

adlandırılan yazılımı kullanmışlardır. Kirkos vd. (2007), modelin anlamlılık düzeyini 

p=0,05 düzeyinde anlamlı olarak ölçmüştür. Çalışmada kurulan model, öğrenilen 

örneklem üzerinden yeniden test edilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda kurulan 

modelin finansal tablo hilesi yapan işletmeleri % 97 doğru tahmin ettiği; finansal tablo 

hilesi yapmadığı varsayılan işletmeleri ise % 92 düzeyinde doğru tahmin ettiği tespit 

edilmiştir. 

Kirkos vd. (2007), kurmuş oldukları modelde, aşağıda sunulan girdi 

değişkenleri ile finansal tablo hileleri arasında güçlü bağlantılar olduğunu tespit 

etmişlerdir: 

- Z-Score(Altman), 

- Toplam Borç/Özkaynaklar, 

- Net Kar/Toplam Aktif, 

- Toplam Satışlar/Toplam Aktif, 

- İşletme Sermayesi/Toplam Aktif. 
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Krikos vd. (2007), analiz sonucunda bu değişkenlerin her birisinin firmanın 

finansal durumundaki farklılıklara işaret ettiğini belirterek, araştırmada; 

- Z-Score’ un, firmada borçlanma ve faiz baskısı sınırına, 

- Toplam Borç/ Özkaynak rasyosunun, kaldıraç gücüne, 

- Net Kar/ Toplam Aktif rasyosunun, karlılığa, 

- Toplam Satışlar / Toplam Aktif rasyosunun, satış performansına, 

- İşletme Sermayesi / Toplam Aktif rasyosunun ise, borç ödeme gücüne 

 işaret ettiği tespitinde bulunmuştur.  

Böylece Kirkos vd. (2007), firmanın finansal durumunun büyüklüğü ile 

finansal tablo hileleri arasında kuvvetli bağ olduğunu kurduğu Bayes modeli ile ortaya 

koymuştur.   

Kirkos vd. (2007), yaptığı çalışmanın sonunda ise, Bayes modeli ile karar ağacı 

ve yapay sinir ağı modelinin karşılaştırmasını da yaparak yapay sinir ağı modelinin 

diğer modellerden daha etkili olduğunu, bunu ise Bayes modeli ile karar ağacı 

modelinin takip ettiğini ifade etmiştir.  

Humpherys vd. (2011), hileli finansal tabloların belirlenmesine yönelik olarak 

linguistik güvenirlik analizi yapmışlar ve halka açık 202 şirketin finansal raporlarını, 

kullanılan dil, kelime, abartılı ve hayal mahsulü sözcük kullanımı, hoş göstermeye 

yönelik sözcük kullanımı, sözcük çeşitlili ği, grup referansı içerme açısından 

incelemişlerdir.  

Humpherys vd. (2011), bağımsız denetçiler tarafından finansal tablolarında hile 

bulgusu olduğu açıklanan 101 işletme ve finansal tablolarında herhangi bir hile bulgusu 

bulunmayan 101 işletmenin finansal raporlarını inceleyerek 24 değişken 

belirlemişlerdir.  

Humpherys vd. (2011), belirlenen değişkenleri daha sonra t-testine tabi tutarak 

finansal tablolardaki hile riskini belirlemede, kelime çeşitlili ği, sözcük çeşitlili ği, hoş 

gösterme, hayal mahsulü sözcük kullanımı, ortalama kelime uzunluğu, durağanlık, grup 

referansı içerme, berleyici kelime miktarı, cümle kalitesi, fiil kalitesi, kelime kalitesi 

değişlenlerinin p=0,05 güven seviyesinde anlamlı olduğunu belirtmişlerdir.  
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Humpherys vd. (2011), 24 değişkenden oluşan 202 firmanın veri setini, lojistik 

regresyon, karar ağacı, Bayes ve ağırlıklı öğrenme modellerini kullanarak analiz etmiş 

ve finansal tablolardaki hile riskini belirlemede bu modellerin tahmin başarılarını 

karşılaştırmalı olarak incelemiştir.  

Humpherys vd. (2011), finansal tablolardaki hilelerin belirlenmesinde Bayes 

modeli ile karar ağacı modelinin 202 finansal tablodan 136’ sını doğru tahmin ederek % 

67,3 doğru sınıflandırma yaptığını ve en başarılı sonuçlara ise bu iki model aracılığıyla 

ulaşıldığını belirtmiştir.  

Humpherys vd. (2011) çalışmalarında ayrıca, hileli finansal raporlamalarda, 

kelime ve sözcük çeşitlili ğinin az olduğu, hayal mahsülü ifadeler ile firmayı olduğundan 

daha iyi gösterici ifadelerin yoğun kullanıldığı, grup referansı içeren sözcük ve 

kelimelerin fazla olduğu tespiti de yapılmıştır.  

 

3.1.3.4. Yapay Sinir Ağı Teknolojisi  

Yapay sinir ağı modelleri, yapay zeka teknolojileri içinde son yıllarda oldukça 

ilgi çeken bir bilgi işlem teknolojisi olup, istatistiki teknikler gibi varsayımlara 

gereksinim duymamakta ve sınıflandırma, öngörü konusunda oldukça iyi sonuçlar 

üretmektedir (Yıldız, 1999, 71). Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapay sinir ağı 

teknolojisi ve bu teknolojinin finansal tablolardaki hile riskinin belirlenmesinde nasıl 

kullanıldığı konularına yer verilmiştir.  

 

3.2. FİNANSAL TABLOLARDAK İ HİLE RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE 

YAPAY SİNİR AĞI MODEL İ 

Yapay sinir ağları (YSA), çözümü güç ve karmaşık olan, ekonomik ve 

ekonomik olmayan çok farklı alanlardaki problemlerin çözümünde kullanılmış ve 

başarılı sonuçlar alınmıştır. Araştırmamıza konu olan finansal tablolardaki hile riskinin 

tespitinde de uygulama yöntemi olarak YSA yöntemi seçilmiştir. 

Bu başlık altında YSA yöntemi genel olarak tanımlanarak, YSA yönteminin 

gelişimi, özellikleri, avantajlı ve dezavantajlı yönleri irdelenmiş ve finansal tablo 
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hilelerinin tespitinde YSA yönteminin kullanılmasına yönelik literatürde yapılan bazı 

ampirik çalışmalara yer verilmiştir.  

 

3.2.1. Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları (YSA), biyolojik sinir ağlarından esinlenilerek ortaya 

çıkarılan ve biyolojik sinir ağlarına benzer bazı performans özellikleri içeren bir bilgi 

işleme sistemidir (Fausett, 1994: 3) 

YSA, insan beyninin bilgi işleme teknolojisinden esinlenerek geliştirilmi ş bir 

bilgi işlem teknolojisidir (Clarence, 1997, 5).  

 

Şekil 3.1: Biyolojik Sinirlerin Yapısı 

 

Kaynak: Yıldız, 1999: 87 

 

İki nöronu birbirine bağlayan axon, dentrite, synaps ve soma olmak üzere dört 

önemli bölüm bulunmaktadır (Yıldız, 1999: 88-89): 

� Axon: Hücre çıktısını göndermeye yarayan uzantıdır. Bir hücreye ait tek bir 

axon uzantısı ve bu axon uzantıdan da çıkan çok sayıda synapstik bağlantılar 

bulunmaktadır. 

Axon

Synaps

Dendrite

Soma
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� Dentrites: Neuronun ağaç köküne benzeyen ve bir hücreye girdileri sağlayan 

uzantılardır.  

� Synapse: Sinir hücrelerindeki axonların, diğer sinir hücreleri ve/veya onların 

dentriteleri üzerinde sonlanan özelleşmiş bağlantı noktalarıdır.  Bu bağlantı 

noktaları, axondaki elektriksel iletinin diğer hücrelere aktarılmasını 

sağlamaktadır.  

� Soma: Bir neuronun gövdesine soma adı verilmektedir. Soma, nucleus adı 

verilen hücre çekirdeğini içermekte olup, hücrelerin yaşamasını sağlayan 

işlevleri görmektedir.  

YSA ile basit biyolojik sinir sisteminin çalışma şekli benzetilmektedir. 

Yapılandırılan sinir hücreleri nöronlar içerirler ve bu nöronlar çeşitli şekillerde 

birbirlerine bağlanarak ağı oluştururlar. Bu ağlar öğrenme, hafızaya alma ve veriler 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma kapasitesine sahiptirler (Rud, 2001: 16).  

Diğer bir ifadeyle, YSA’ lar, normalde bir insanın düşünme ve gözlemlemeye 

yönelik doğal yeteneklerini gerektiren problemlere çözüm üretmektedir (Öz vd., t.y., 1). 

Bir insanın, düşünme ve gözlemleme yeteneklerini gerektiren problemlere yönelik 

çözümler üretebilmesinin temel sebebi ise insanın sahip olduğu yaşayarak veya 

deneyerek öğrenme yeteneğidir (Erdem ve Uzun, 2005: 13-19). 

Biyolojik sistemlerde öğrenme, nöronlar arasındaki sinaptik (synaptic) 

bağlantıların ayarlanması ile olur. Yani, insanlar doğumlarından itibaren tecrübe ederek 

öğrenme süreci içerisine girerler. Bu süreç içinde beyin sürekli bir gelişme 

göstermektedir. Yaşayıp tecrübe ettikçe sinaptik bağlantılar ayarlanır ve hatta yeni 

bağlantılar oluşur. Bu sayede öğrenme gerçekleşir. Söz konusu süreç YSA’ larda da 

benzer şekilde gelişim göstermektedir (Kurt, 2003: 31-38). 

Dolayısıyla YSA’ lar, birbirleri ile etkileşim halinde olan çok değişkenli 

uygulamalarda kullanılan, karşılıklı etkileşimin bulunduğu durumlarda başarılı sonuçlar 

veren bir yapay zeka teknolojisidir (Kutlu ve Badur, 2009: 25-40).  
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3.2.2. Yapay Sinir Ağlarının Tarihsel Gelişimi 

Beynin üstün özellikleri, bilim adamlarını beynin üzerinde çalışmaya 

yönlendirmiş ve beynin nörofiziksel yapısından yola çıkılarak matematiksel modeller 

kurulmaya başlanmıştır. Beynin ortaya koyduğu davranışları modellerle gösterebilmek 

için yapay sinir hücreleri ve yapay ağ modelleri geliştirilmi ştir.  

N. W. Tan Clarence (1997), YSA’ nın tarihsel gelişimini kronolojik olarak şu 

şekilde açıklamıştır (Clarence, 1997: 14-16):  

� YSA ile ilgili ilk çalışmalar, 1942 yılında McCulloch ve Pitts (1943) tarafından 

yapılmış ve McCulloch ve Pitts, yaptığı çalışmalarla ilk hücre modelini 

geliştirip, birkaç hücrenin ara bağlantılarını incelemişlerdir. 

� 1949 yılında Hebb, hücre bağlantılarını ayarlamak için “ilk öğrenme” kuralını 

ortaya atmış ve 1958 yılında da Rosenblatt, “algılayıcı (perceptron) modelini” ve 

“öğrenme kuralını” geliştirerek, bugün kullanılan kuralların temelini 

oluşturmuştur. Rosenblatt yaptığı çalışmalarla tek katmanlı model yapay sinir 

ağlarının gelişimini etkileyerek çok katmanlı yapay sinir ağlarının 

geliştirilmesini sağlamıştır. 

� 1960-1962 yılında, Widrow ve Hoff tarafından ADALINE (Adaptive Linear 

Neuron) ve MADALINE (Many Adaptive Linear Neuraon) olarak adlandırılan 

ağ yapıları geliştirilmi ştir. Telefon hatlarındaki hatayı düşürmek için geliştitilen 

bu model, mevcut problemlere çözüm olarak kullanılan ilk denetim sistemi 

olması açısından literatüre önemli katkılar sağlamıştır.  

� 1969 yılında, Minsky ve Papert, algılayıcının kesin analizini yapmışlar ve 

algılayıcının karmaşık mantık fonksiyonlar için kullanılamayacağını 

ispatlamışlardır. Bunun üzerine, yapay sinir ağları üzerine yapılan çalışmalar 

1980’ li yıllara kadar durma noktasına gelmiştir.  

� 1982 yılında Hopfield, YSA' nın birçok problemi çözebilecek nitelikte olduğunu 

ortaya koyarak, optimizasyon gibi teknik problemleri çözmek için doğrusal 

olmayan Hopfield ağını geliştirmiştir.  

� 1982-1984 yılında Kohonen, öz düzenlemeli haritayı (self-organizing map) 

tanımlayarak, kendi adıyla anılan “eğiticisiz öğrenen bir ağ” geliştirmiştir.  
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� 1986 yılında Rumelhart, geriye yayılımı tekrar meydana çıkartmış ve 1988 

yılında da Chua ve Yang tarafından “hücresel sinir ağları” geliştirilmi ştir.  

� 1988 yılında Rumelhart ve McClelanded ise “geriye yayılımlı öğrenme 

algoritmasını”, Broomhead ve Lowe ise çok katmanlı ağlara alternatif olarak 

kullanılan “tabanlı fonksiyonlar” modelini geliştirmiştir.   

1990’lı yıllarda ise YSA ile ilgili olarak çok sayıda çalışma yapılmış ve bilişim 

teknolojilerinin hızlı gelişimi ile yapay sinir ağı yönteminin kullanımı kolaylaşarak 

yaygınlaşmıştır (Durmuş ve Meriç, t.y., 48).  

 

3.2.3. Yapay Sinir Ağlarının Yapısı ve İşleyişi 

Bir YSA’ nın yapısında, birbirleriyle bağlantılı sinirlerin yer aldığı girdi 

katmanı, çıktı katmanı ve gizli katman olmak üzere üç katman bulunmaktadır (Chen and 

Du, 2009: 4076; Kutlu ve Badur, 2009: 25-40): 

 

Şekil 3.2: Yapay Sinir Ağı  Modeli 

 

Kaynak: Bayındır ve Sesveren, 2008: 103 



 

 

94 

 

� Girdi katmanı ilk katman olup, dışarıdan gelen sinyallerin yapay sinir ağına 

alınmasını sağlar. Bu sinyaller istatistiki değerlendirmelerde bağımsız 

değişkenler olarak dikkate alınmaktadır.  

� İkinci katman olan gizli katman, girdi katmanından aldığı sinyalleri çıktı 

katmanına ileten dış ortamla bağlantısı olmayan katmandır. 

� Son katman olan çıktı katmanı ise, bilgilerin dışarıya iletilmesini sağlamaktadır. 

Çıktı değişkenleri de istatistikte bağımlı değişkenler olarak 

değerlendirilmektedir. 

YSA’daki en önemli unsurlardan biri de nöronların birbirlerine veri 

aktarmalarını sağlayan bağlantılardır. Herhangi bir (i) nöronundan (j) nöronuna bilgi 

ileten bir bağlantı, aynı zamanda bir ağırlık (wji) değerine sahiptir. Ağırlıklar bir 

nöronda girdi olarak kullanılacak değerlerin göreceli kuvvetini gösterir. Yapay sinir ağı 

içinde tüm bağlantıların farklı ağırlık değerleri bulunmaktadır (Kirkos ve Diğerleri, 

2007: 995-1003).  

 

Şekil 3.3: Toplama ve Aktivasyon Fonksiyonu 

 

Kaynak: Tektaş vd., t.y.:4 
  

YSA’ nın yapısına etki eden toplama fonksiyonu, nörona gelen net girdiyi 

hesaplayan fonksiyon olup, aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir (Clarence, 1997: 28-

31): 
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∑=
i

iijjj XWfO )(  

Fonksiyonda; 

X : Girdileri, 

W : Ağırlıkları, 

O : Ağırlıklar toplamını ifade etmektedir.  

YSA’ nın yapısında görev alan aktivasyon (transfer) fonksiyonu ise, 

ağırlıklandırılarak toplanan verileri, çıktıya dönüştüren fonksiyondur. Bu fonksiyonun 

çeşitleri olmakla birlikte en yaygın kullanılan sigmoid aktivasyon fonksiyonu olup, 

aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir: 

xe
xf −+

=
1

1
)(  

Fonksiyonda; 

f(x) : x değerlerinin normalize edilmiş şekli, 

x : girdi değerini ifade etmektedir.  

Sigmoid aktivasyon fonksiyonunun yaygın kullanım alanına sahip olmasının 

nedeni, doğrusal ve doğrusal olmayan fonksiyonların her ikisinin de modellenmesinde 

bu fonksiyonun dengeli çıktılar üretmesidir.  

Bir problemin çözümünde kullanılan değişik aktivasyon fonksiyonları, değişik 

performanslar ortaya koyabilmektedir. Bir problemin çözümünde kullanılacak olan 

aktivasyon fonksiyonunun seçimine ilişkin herhangi bir kural bulunmamaktadır (Yıldız, 

2009: 59).   

Aktivasyon fonksiyonu hesaplandıktan sonra, öğrenme işlemi gerçekleşmekte 

olup, bu açıdan aktivasyon fonksiyonu, 0 ve 1 arasında normalize edilen çıktı 

değerlerinin oluşmasını sağlamaktadır (Kaynar ve Taştan, 2009: 162-164).  

Bir problemin çözümünde kullanılacak YSA mimarisinin en önemli 

belirleyicisi ise, kullanılacak olan öğrenme algoritması olup, YSA’ nın eğitimi ve 

öğrenme, bu algoritmalar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Öğrenme algoritmaları, 
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YSA’nın istenen davranışı gösterebilmesini veya istenen çıktıları üretmesini 

sağlamaktadır.  

Belirli girdilerden beslenen YSA’ nın istenen çıktıları üretebilmesi için, ağın 

yapısındaki bağlantıların ağırlıkları değiştirilmekte ve çıktıların üretilmesini sağlayacak 

ağırlık değerleri bulunmaktadır. Seçilen algoritmanın bu görevi yerine getirebilmesi için 

örnek çıktılara gereksinim duyulmaktadır. Seçilen öğrenme algortiması, istenen çıktıları 

üretinceye kadar iterasyon yapılmakta ve istenen çıktılar ürettiğinde ise öğrenme 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla öğrenme algoritmalarının temel işlevi, istenen çıktıların 

üretilmesi için YSA’ nın ağırlıkları üzerinde düzeltmeler yapmaktır (Yıldız, 2009: 61).    

Öğrenme algoritmalarının yüzlerce çeşiti bulunmakla birlikte, değişik 

problemlerin çözümünde başarılı sonuçlar ortaya koyan başlıca öğrenme algortimaları 

Tablo 3.1’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 3.1: Problem Tipleri ve Uygun Öğrenme Algoritmaları 

Problem Tipleri Öğrenme Algortiması 
Backpropagation 
Delta Bar Delta 
Extended Delta Bar Delta 
Self Organizing Map 

Örüntü Tanıma 

Higher Order Neural Networks 
Learning Vector Quantization 
Counter-Propagation 
Quick Propagation 

Sınıflandırma 

Probabilistic Neural Network 
Hopfield 
Boltzman Machine Bidirectional Veri İlişkisi 
Spantion Temproal Pattern Recognition 
Adaptive Resonance Network 

Veri Kavramlaştırma 
Self Organizing 

Kaynak: Yılancı ve Yıldız, 2008: 124 

 

YSA modeli geliştirmede kesin kabul görmüş bir yöntem bulunmamakla 

birlikte, YSA modelinin geliştirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmektedir (Yıldız, 

2009: 64-68): 
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� Verilerin toplanması ve kodlanması, 

� YSA mimarisine karar verilmesi, 

� YSA’ nın eğitimi ve test edilmesi, 

� Eğitimin sonlanması ve ağırlıkların sabitlenmesi. 

 

3.2.4. Yapay Sinir Ağlarının Çeşitleri 

Yapay sinir ağları, farklı özelliklere, ağın yapısına, ağda yer alan düğümlerin 

özelliklerine, kullanılan eşik fonksiyonunun belirleyiciliğine ve eğitim veya öğrenme 

kurallarına göre gruplandırılabilmektedir. Ağın yapısına göre yapay sinir ağları, aşağıda 

alt başlıklar halinde açıklanmıştır (Durmuş ve Meriç, t.y.: 49-50): 

 

3.2.4.1. İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları 

Girdi katmanı, gizli katman ve çıkış katmanı olmak üzere üç katmanlı bir 

yapıya sahip olan ve ağ yapısındaki nöronların arka arkaya beslendiği YSA türüdür. Bu 

YSA türünde, öğrenme aşamasında girdi modelleri ağın giriş terminallerine sunulur. 

Birinci katmandaki nöronlar, çıktılarını hesaplarlar bir sonraki katmana girdi değeri 

olarak gönderirler. Sırasıyla her bir katman aynı işlemi yapar. En uç katmanın çıktı 

değerleri de işlemi sonuçlandırır. 

 

Şekil 3.4: İleri Beslemeli YSA  
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3.2.4.2. Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağları 

Geri beslemeli YSA’ da, katmanlar arasındaki bağlantıya ilave olarak 

katmandaki her bir nöron birbirleriyle bağlantılıdır. Bu tür YSA’ lar, kendi kendini 

organize edebilen, kullanımı zor olmasına karşın çok güçlü ve hızlı olan ağlardır.  

 

Şekil 3.5: Geri Beslemeli YSA 

 

 

3.2.4.3. Geri Yayınım Yapay Sinir Ağları 

Geri yayınım YSA, geri yayılmalı öğrenme kuralına dayalı olarak çalışan YSA 

türüdür. Geri yayılmalı öğrenme kuralı, ağ çıkışındaki mevcut hata düzeyine göre her 

bir katmandaki ağırlıkların yeniden hesaplanmasına dayanmaktadır. Geri yayılmalı 

yapay sinir ağlarında aynı katmandaki nöronlar arasında bağlantı mevcut değildir. 

Ancak, katmandaki her bir nöron bir ileri katmandaki her bir nörona ayrı ayrı bağlıdır 

ve bunların giriş değerlerini verir.  

 

Şekil 3.6: Geri Yayınım YSA 

 

Katman 
1 

 
GİRİŞ 
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3.2.5. Yapay Sinir Ağlarının Avantaj ve Dezavantajı 

Yapay sinir ağları, hesaplama ve bilgiyi işleme gücünü, paralel dağılmış 

yapısından, öğrenebilme ve genelleme yeteneğinden almaktadır. Bu özellikler, yapay 

sinir ağlarının problemleri çözebilme yeteneğini göstermektedir. Bu nedenle YSA’lar, 

aşağıdaki özellikleri ve avantajlı yönlerine bağlı olarak birçok alanda kullanılmaktadır 

(Kaya vd., 2005: 93-95): 

� Doğrusal Olmama: YSA’ ların temel işlem elemanı olan hücre, doğrusal 

değildir. Dolayısıyla hücrelerin birleşmesinden meydana gelen YSA’ lar da 

doğrusal değildir ve bu özellik bütün ağa yayılmış durumdadır. Bu özelliği ile de 

doğrusal olmayan problemlerin çözümünde önemli bir araçtır. 

� Öğrenme: YSA’ ların istenilen davranışı gösterebilmesi için uygun olarak 

ayarlanması gerekmektedir. Bu da hücreler arasında doğru bağlantıların 

yapılması ve bağlantıların uygun ağırlıklara sahip olması demektir. YSA’ ların 

karmaşık yapısı nedeniyle bağlantılar ve ağırlıklar, önceden ayarlanarak 

verilmemektedir. Yani YSA’ lar, eğitim örneklerini kullanarak problemi 

kendileri öğrenmektedir. 

� Genelleme: YSA’ lar, problemi öğrendikten sonra eğitim sırasında 

karşılaşmadığı test örnekleri için de arzu edilen tepkiyi üretebilmektedir. 

Örneğin, karakter tanıma amacıyla eğitilmi ş bir YSA, bozuk karakter 

girişlerinde de doğru karakterleri verebilmekte ya da bir sistemin eğitilmi ş YSA’ 

ları, eğitim sürecinde verilmeyen giriş sinyalleri için de sistemle aynı davranışı 

gösterebilmektedir.  

� Uyarlanabilirlik:  YSA’ lar, ilgilendiği problemdeki değişikliklere göre 

ağırlıklarını ayarlayabilmektedir. Yani, belirli bir problemi çözmek amacıyla 

eğitilen YSA, problemdeki değişimlere göre tekrar eğitilebilmekte ve değişimler 

devamlı ise gerçek zamanda da eğitime devam edilebilmektedir. Dolayısıyla 

YSA’ lar, uyarlamalı örnek tanıma, sinyal işleme, sistem tanılama ve denetim 

gibi alanlarda etkin olarak kullanılmaktadır.  

� Hata Toleransı: YSA, çok sayıda hücrenin çeşitli şekillerde bağlanmasından 

oluşmaktadır. Bu ağlardaki bilgi ise, ağdaki bütün bağlantılar üzerine dağılmış 

durumdadır. Bu nedenle, eğitilmi ş bir YSA’ nın bazı bağlantılarının veya bazı 
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hücrelerin etkisiz durumda olması, ağın doğru bilgi üretmesini önemli ölçüde 

etkilememektedir. Bu nedenle, diğer yöntemlere göre hatayı tolere etme yeteneği 

son derece yüksektir. 

YSA’ların bu avantajlı yanlarının yanı sıra dezavantajlı yanları da 

bulunmaktadır. YSA’ ların dezavantajlı yönlerini ise aşağıdaki gibi sıralamak 

olanaklıdır (Clarence, 1997: 19; Durmuş ve Meriç, t.y.: 51; Yıldız, 1999: 119): 

� YSA' lardaki en büyük problem, karmaşık sorunları çözmek için ya çok büyük, 

ya da çok katmanlı ve çok nöron içeren sinir ağlarına ihtiyaç olmasıdır. Bu da 

YSA'lar büyüdükçe çalışmaları üstel bir şekilde yavaşlatmaktadır. 

� YSA’ larda, tahmin fonksiyonları karmaşık olmasından dolayı, girdi ve çıktı 

değişkenleri arasında bir ilişki ortaya koyamamaktadır. Dolayısıyla YSA’ larda 

kullanılan girdi değişkenlerinin göreli önemi ortaya konulamamaktadır. 

� YSA modellerinde, en uygun ağ mimarisine deneme yanılma yoluyla 

ulaşıldığından uygun ağ mimarisi belirlenememesi durumunda başarılı sonuçlar 

elde edilememe riski bulunmaktadır. 

� YSA modellerinde kullanılan girdi değişkenleri için genel kabul görmüş bir 

yöntem bulunmamaktadır. Dolayısıyla YSA modellerinde kullanılan girdi 

değişkenlerinin yanlış veya geçersiz parametrelerden oluşması durumunda 

kurulan YSA modelinin hata verme ve başarısız olma olasılığı bulunmaktadır.  

 

3.2.6. Yapay Sinir Ağı Modelleriyle Finansal Tablolardaki Hile Riskinin 

Belirlenmesi 

Kirkos vd. (2007), yapay sinir ağı teknolojisini, finansal tablolardaki hile 

riskini tespit etmede kullanmış ve Spathis’ in (2002) çalışmasında kullandığı örneklem 

ve veri setini bu modelin örneklem ve veri seti yapmıştır.  

Kirkos vd. (2007), yapay sinir ağı modeli için ise “Nuclass 7” yazılımını 

kullanmıştır. Çalışmada, ilk öğrenme gerçekleştirildikten ve alternatif tasarımlarından 

birisi test edildikten sonra her bir gizli katmanın 5 gizli düğüm içerdiği bir tipoloji 

seçmiştir. Seçilen ağ, eğitim setinin tekrar tekrar test edilmesi ve bütün örnekleme 

uygulanması ile yapılandırılmıştır.  
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Araştırmada, kurulan modelin finansal tabloları hileli kabul edilen firmaları 

doğru bir biçimde sınıflandırma başarısı % 100 olarak ölçülmüştür. Ancak Kirkos vd. 

(1997) tarafından kullanılan yazılımın, nöronlar arasındaki bağlantının sinaptik 

ağırlığını hesaplamaması nedeni ile bir nöronda girdi olarak kullanılacak değerlerin 

göreceli kuvveti tahmin edilememiştir.  

Ravisankar vd. (2011), finansal tablolardaki hile riskinin tespitinde kullanılan 

veri madenciliği tekniklerinin, finansal tablolardaki hileyi tahmin başarısını 

karşılatırmalı olarak incelemişlerdir.  

Ravisankar vd. (2011), hisse senetleri Çin Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem 

gören 202 sanayi işletmesinin finansal tablolarını inceleme konusu yapmıştır.  

Ravisankar vd. (2011), bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan denetimlerde 

finansal raporları için olumsuz veya şartlı görüş bildirilen 101 firmayı finansal tabloları 

hileli firma; 101 firmayı da finansal tablo hilesi yapmadığı kabul edilen kontrol şirketi 

olarak belirlemiştir. 

Ravisankar vd. (2011), finansal tablo hilelerine başvuran şirketleri belirlemeye 

yönelik olarak başlangıçta 38 adet finansal rasyo belirlemiş ve bu 38 finansal rasyoyu 

araştırma kapsamında olan 202 firmanın finansal tablolarından temin ederek t-testine 

tabi tutmuştur.  

Ravisankar vd. (2011), t-testi sonuçlarına gore finansal tablo hilelerinin 

tespitinde istatistiki olarak anlamlı bir farklılık ortaya koyan (p=0,05) 18 finansal 

rasyodan oluşan aşağıdaki değişkenleri bağımsız değişken olarak dikkate alarak finansal 

tablolardaki hile riskinin tahmini için analize tabi tutmuştur: 

� Net kar, 

� Brüt kar, 

� Satışlar, 

� Satışlar/toplam varlık, 

� Brüt kar/toplam varlık, 

� Net kar/toplam varlık, 

� Stoklar/toplam varlık, 
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� Stoklar/kısa vadeli borçlar, 

� Net kar/satışlar, 

� Satışlar/duran varlıklar, 

� Faaliyet karı/son yıl faaliyet karı, 

� Satışlar/son yıl satışları, 

� Duran varlıklar/toplam varlıklar, 

� Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar, 

� Sermaye/toplam borç, 

� Uzun vadeli borçlar/sermaye, 

� Nakit oranı, 

� Stoklar/Satışlar. 

Ravisankar vd. (2011), bu 18 değişkeni 202 firma için hesaplayarak, bu 

değişkenlerin kullanıldığı YSA, genetik algoritmalar ve lojistik regresyon modellerinin 

finansal tablolardaki hile riskini tahmin başarısını karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. 

Yapılan analiz sonuçlarında YSA modelinin % 96 oranında doğru sınıflandırma yaparak 

en başarılı sonuç veren model olduğu tespit edilmiştir. Bunu ise % 93 doğru 

sınıflandırma başarısı ile genetik algortimalar takip etmiştir.  

Ngai vd. (2011), finansal hilelerin önlenmesi ve tespitine ilişkin olarak 

literatürde yapılan çalışmaları, kronolojik, yöntemsel, içerik ve amaçları itibariyle 

inceleyerek finansal tablo hilelerinin tespitinde YSA, lojistik regresyon, Bayes ve karar 

ağacı gibi çok değişkenli modellerin yaygın olarak kullanıldığını ortaya koymuştur.  

Türkiye’ de ise Küçükkocaoğlu vd. (2007), finansal tablo hilelerine başvuran 

ve başvurmayan şirketlerin ayrımını yapay sinir ağı modeli ile tahmin etmeye 

çalışmışlardır. Araştırmada Beneish (1997-1999)’ in çalışmalarında kullandığı 

değişkenler baz alınmış ve kurulan modelin gücü Yapay Sinir Ağı modeli ile test 

edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ise finansal tablo hilelerinin tespitinde modelin 

tahmin gücünün % 86,17 düzeyinde gerçekleştiğini, hatalı sınıflandırma olasılığının ise 

% 13,82 olduğu tespit edilmiştir.  
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Çalışmada ayrıca finansal tablo hilelerini ortaya çıkarmaya yarayan değişkenler 

bilindiğinde, modele yeni katılan şirketlerin gelecekteki durumlarını tahmin etmek için 

yapay sinir ağları modelinin bir yöntem olarak kullanılabileceği de ifade edilmiştir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

FİNANSAL TABLOLARDAK İ HİLE RİSKİNİN YAPAY SİNİR AĞI 

MODEL İYLE BEL İRLENMESİNE YÖNEL İK BİR BANKADA UYGULAMA 
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4.1. ARAŞTIRMANIN PROBLEM İ 

Risk ve risk yönetimi, finans sektöründe, özellikle bankacılıkta, büyük önem 

taşımaktadır. Bankalar, karlarını maksimize etmeye çalışırken, karşılaştıkları riskleri de 

kontrol altına almalıdırlar. Bu da sektörde, karşılaşılan risklerin tanımlanması, ölçülmesi 

ve etkin bir biçimde yönetilmesiyle gerçekleştirilebilmektedir.  

Bankaların faaliyetleri gereği karşı karşıya kaldığı en önemli risk ise kredi riski 

olup, bu nedenle bankalar kredi riskinin yönetimine büyük önem vermektedir. Kredi 

riski, müşterilerin geri ödeme sıkıntısına düşmelerinden kaynaklanmaktadır. Yani 

kullandırılan kredinin geri dönmeme durumu kredi riskini ifade etmektedir.   

Bu bağlamda bankalar, kredi talep eden müşterilere kredi 

kullandırma/kullandırmama kararlarında ne yönde ve nasıl hareket edeceklerini 

belirleyebilmek için, kredi kullandırma/kullandırmama kararını etkileyen değişkenler 

arası ilişkileri ortaya koyan kendi içsel kredi derecelendirme (değerlendirme) 

modellerini oluşturmaktadır. 

Kredi derecelendirme modellerinin temel amacı, oluşturulan modellerin 

sonuçları kabul edilerek kredi kullandırma/kullandırmama kararının bu sonuçlara göre 

sürdürülmesi ve önceden müdahale edilerek kredi riskinin en aza indirilmesidir. 

Bankalar, söz konusu içsel kredi derecelendirmesi sonucunda ortaya çıkan 

firma krediblitesine göre firmaya kredi verilip verilmemesine, kredi kullandırılacak ise 

teminat şartlarının ne olması gerektiğine karar vermektedir.  

Ancak kredi riski yönetiminde, bankaların yaşadığı temel sorunlardan birisi, 

içsel kredi derecelendirme yaklaşımları sonucunda oldukça kredibil görülen bir firmaya 

kredi kullandırılmasının akabinde (firmaya kredi kullandırdıktan kısa bir süre sonra) 

firmanın sabit yükümlülüklerini karşılayamaması sonucu TOA (Tahsil Olunacak 

Alacaklar) hesaplarına atılması suretiyle kredi riskinin ortaya çıkmasıdır.  

Firma, mali veriler üzerinden oldukça kredibil iken; kredi kullanımının 

ardından kısa süre içerisinde TOA hesaplarına devrediliyorsa krediye konu firmanın 

mali verilerinin “makyajlı” bir başka ifade ile “maskelenmiş” olduğu öngörüsünü 

desteklemektedir. Bu durum ise, hileli finansal tablolara dayalı olarak kredi 
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kullanılmasına ve bunun sonucunda da batık-sorunlu kredilerin ortaya çıkmasına neden 

olarak kredi riski oluşmaktadır.  

Dolayısıyla bankaların karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan birisi, sorunlu 

kredilere sebep olan hileli finansal tablolara dayalı kredi kullandırımlarının nasıl 

önleneceğidir.  

Bu çerçevede araştırmada ele alınan temel problemler aşağıda sunulmuş olup, 

çalışmada bu problemlere yanıtlar aranmaya çalışılmıştır:  

� Finansal tablolardaki manipülasyonların göstergesi olarak kabul edilebilecek 

temel değişkenler nelerdir? 

� Bu değişkenler, finansal tablolardaki hile riskinin tespitinde nasıl kullanılabilir? 

� Finansal tablolardaki hile riskinin tespiti, hangi yöntemlerle ve hangi modellerle 

sağlanabilir? 

� Finansal tablolardaki hile riski ne düzeyde doğru olarak tespit edilebilir?  

� Finansal tabloları hileli olan şirketlerin genel özelliği nedir? 

 

4.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Genel olarak finansal tablola hilesi, yatırımcılar ve kredi kuruluşları başta 

olmak üzere, finansal tablo kullanıcılarını aldatmak ya da yanlış yönlendirmek amacıyla 

işletmelerin kasti olarak yanlış finansal tablo hazırlamaları ve yayınlanmaları ve bu 

şekilde de menfaat temin etmeleridir.  

Finansal tablo hilesi, bir organizasyonun hesaplarında tahrif niyetiyle ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin, geliri maniple etmek, harcamaları aktifleştirmek, tazmin 

edilemeyen borçları saklamak veya bir işletmenin belirli bir zamanına ait finansal 

pozisyonu veya mali performansı üzerine yanlış izlenim vermek üzere muhasebe 

ilkelerinde seçici uygulamalarda bulunmak bunlardan bazılarıdır.  

Kreditör kuruluşların karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan birisi, sorunlu 

kredilere sebep olan hileli finansal tablolara dayalı kredi kullandırımlarının nasıl 

önleneceğidir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak bu araştırma yapılmıştır.  
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Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı, finansal tablolardaki hile riskini 

öngören ve değerleyen bir model geliştirerek hileli finansal tablolara dayalı kredi 

kullandırımlarının önlenmesi ve bu şekilde de bankalarda oluşabilecek kredi riskinin 

önüne geçilmesidir.  

 

4.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEM İ 

Bankaların faaliyetleri gereği en çok üzerinde durduğu konulardan birisi belki 

de en önemlisi batık-sorunlu kredilerin (kredi riskinin) önlenmesidir. 

Türkiye Bankalar Birliği’ nin (TBB) verilerine göre Türkiye’ de faaliyet 

gösteren bankaların 2010 yılı takipteki alacak karşılıkları 19,9 Milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir.   

Özellikle tasarruf eğilimi oldukça düşük olan ülkemizde, bankalar kanalıyla 

reel sektöre kullandırılan mevcut tasarrufların etkin ve etkili kullanımını zorunlu 

kılmaktadır.  

Ticari kredi taleplerinin değerlendirme sürecinde finansal tablolardaki hile 

riskini öngören ve değerleyen bu model çalışması, hileli finansal tablolara dayalı kredi 

kullanımlarının önlenmesini sağlayarak, bankalar kanalıyla kullandırılan mevcut 

tasarrufların etkin ve etkili kullanılması açısından büyük önem arz etmektedir.  

Hileli finansal tablolara dayalı kredi kullanımları sonucunda oluşan batık 

kredilerin bankaların önemli sorunlarından birisi olduğu bilinen bir gerçektir. 

Dolayısıyla bu çalışma, bankaların bu sorunlarının çözümünde önemli bir projeksiyon 

ortaya koyması açısından da büyük önem taşımaktadır.  

Hileli finansal tabloların tespitine yönelik olarak ulusal ve uluslar arası 

literatürde halka açık şirketler üzerinde yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. 

Literatürde yapılan ilişkili çalışmalar incelendiğinde (Nigai vd, 2011; Ravisankar vd., 

2011; Humpherys vd., 2011; Zhou ve Kapoor, 2011; Perols ve Lougee, 2010; Ata ve 

Seyrek, 2009; Kirkos, 2007; Küçükkocaoğlu vd., 2007; Küçüksözen, 2004; Spathis, 

2004; Spathis, 2002; Beneish, 1999; Beneish, 1997), çalışmaların hemen hemen 

tamamının hisse senedi yatırımlarına yönelik manipülasyonların önlenmesine yönelik 

geliştirilen modelleri içerdiği görülmüştür.  
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Ancak bu araştırma örnekleminin bankanın müşterisi olan halka açık olmayan 

ticari ve kurumsal müşterilerinden seçilmesi, uygulamanın bankacılık sektörüne yönelik 

olması ve araştırma kapsamında geliştirilen modelin kreditör kuruluşlara yönelik 

gerçekleştirilen manipülasyonların tespitini amaçlaması nedeniyle bu çalışma önemli bir 

farklılık ortaya koymaktadır.     

Araştırma kapsamı, imalat sanayi işkolunda faaliyet gösteren ve cirosu 10 

Milyon TL’ nin üzerinde olan bankanın halka açık olmayan ticari ve kurumsal ölçekteki 

müşterilerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla halka açık olan banka müşterilerinin, cirosu 

10 Milyon TL altında olan esnaf ve girişimci segmentte yer alan banka müşterilerin 

veya imalat sanayi işkolu dışındaki işkollarında faaliyet gösteren banka müşterilerinin 

kreditör kuruluşlara yönelik gerçekleştirdiği manipülasyonların tespitine yönelik 

çalışma yapacak olan diğer araştırmacılara yol göstermesi ve farklı bir bakış açısı 

kazandırması açısından da bu çalışma önem arz etmektedir.  

 

4.4. ARAŞTIRMANIN H İPOTEZLER İ 

Araştırmanın temel hipotezi şudur; “Araştırma kapsamında geliştirilen YSA 

modeli ile finansal tablolardaki hile riski başarılı bir biçimde öngörülebilir ve 

değerlenebilir ve bu model kullanılarak hileli finansal tablolara dayalı kredi 

kullanımlarının önüne geçilerek bankaların kredi riski azaltılabilir.”  

 

4.5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Finansal tablolardaki hile riskinin hesaplanmasına yönelik olarak yapılan bu 

çalışma, bazı sınırlılıklar da içermektedir. Öncelikle modelimiz oluşturulurken X 

Bankası A.Ş.’ den kredi kullanan halka açık olmayan imalat sanayi işletmelerinin mali 

verileri baz alınmıştır. Dolayısıyla modelimiz, finansal tablolardaki hile riskinin tespiti 

açısından halka açık şirketler ile imalat sanayi işkolu dışındaki işkollarında faaliyet 

gösteren işletmeler için doğru sonuçlar vermeyebilir.  

Yine yapılan çalışmada örneklem seti olarak X Bankası A.Ş.’ nin kredili 

müşterisi olup da cirosu 10 Milyon TL’ yi aşan ticari ve kurumsal firmalardan 
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oluşmaktadır. Bu nedenle ölçek itibariyle cirosu 10 Milyon TL altında olan esnaf ve 

girişimci tipi işletmeler için de başarılı sonuçlar ortaya koymayabilir.  

Çalışmadaki bir diğer sınırlılık ise, uzman personeller tarafından 

gerçekleştirilen içsel kredi derecelendirmelerinde, personelin hatası, bilgi eksikliği veya 

başka nedenlere bağlı olarak yanlış kredi derecelendirmesi yapılmadığı varsayımından 

hareket edilmiştir. Dolayısıyla araştırma örneklemi içerisinde personelden kaynaklanan 

yanlış kredi derecelendirmesine sahip işletmenin bulunması, araştırma kapsamında 

kurulan modelin yanlış sonuçlar üretmesine neden olacaktır.  

Araştırma kapsamında; “Bankanın içsel kredi derecelendirmesi neticesinde 

gayet kredibil çıkan ancak kredi kullandırımının akabinde kredi borçlarından dolayı 

kanuni takibe uğrayan, mali yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediğinden 

dolayı kredi borçları TOA (Tahsil Olunacak Alacaklar) hesabına intikal ettirilen 

firmalar” finansal tabloları hileli kabul edilen firma olarak kabul edilmiştir. Ancak 

araştırma kapsamında manipülator ve kontrol grup olarak seçilen firmaların gerçekten 

de finansal tablo hilelerine başvuran-başvurmayan firmalardan oluştuğuna ilişkin, veri 

kısıtına bağlı olarak, bir inceleme ve değerlendirme yapılamamıştır. Dolayısıyla 

araştırma kapsamında finansal tabloları hileli olarak kabul edilen firmalar içerisinde, 

finansal tabloları gerçeği yansıtmakla birlikte banka politikası, sektörel ve ekonomik 

konjöktürün oluşturduğu olumsuzluklar, firmanın faaliyet gösterdiği işkoluna yönelik 

yeni yasal düzenlemeler vb. nedeni ile kredi yükümlülüklerini yerine getiremeyen 

firmalar da bulunabilir. Tam tersi, gerçekte finansal tablo hilelerine başvurmakla birlikte 

finansal tablolardan bağımsız değişkenlere (firma ortaklarının firma mali verilerine 

yansımayan likid varlıklarının olması, manipülasyonun vergisel amaçla yapılması vb.) 

bağlı olarak kredi ödemelerinde sorun yaşamayan firmalar da bulunabilir. Her ne kadar 

bu kapsamda yer alan firmalar model çerçevesinde Tip-1 ve Tip-2 hata olarak 

değerlendirilse de bu kapsamda yer alan örneklemin oldukça fazla olması, modelin 

başarısını olumsuz etkileyecektir.  
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4.6. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE METODOLOJ İ 

Finansal tablolardaki hile riskinin öngörülmesi ve değerlenmesi ile hileli 

finansal tablolara dayalı kredi kullandırımlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan bu 

çalışmanın kapsamını, X Bankası A.Ş.’ den ticari kredi kullanan ticari ve kurumsal 

müşteriler oluşturmaktadır.  

Bu kapsamda söz konusu şirketlerin finansal bilgi manipülasyonu yapıp 

yapmadıklarını tahmin etmek amacıyla, yapay sinir ağı (YSA) teknolojisinden 

yararlanılmıştır.  

Çalışmada YSA modelinin kullanılmasının temel nedeni, literatürde bu alanda 

yapılan ampirik çalışmalarda (Ngai vd., 2011; Ravisankar vd., 2011; Dalkılıç, 2010; 

Yıldız ve Akkoç, 2009; Kirkos vd., 2007; Küçükkocaoğlu vd., 2007; Yıldız, 1999) bu 

modelin diğer modellere nazaran daha başarılı sonuçlar ortaya koymasıdır.  

Ayrıca araştırma kapsamında geliştirilen YSA modelinin finansal tablolardaki 

hile riskini tahmin başarısı, diğer yöntemlerle (Logit Model, Probit Model, Diskriminant 

Analizi)  karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  

Finansal tablolardaki hile riskinin öngörülmesi ve değerlenmesinde 

kullanılacak değişkenler olarak, Beneish (1999) modelinde kullanılan değişkenler esas 

alınmıştır. Beneish (1999) modelinin araştırmada kullanılmasının iki temel nedeni 

bulunmaktadır:  

� Birincisi; Beneish (1999) modelinin diğer modellerden farklı olarak, sadece 

tahakkuk esası ile oluşan finansal tablo kalemlerinde yıllar itibariyla ortaya 

çıkan değişim yanında, finansal bilgi manipülasyonun göstergesi olabileceği 

kabul edilen ve finansal tablolardan türetilen bazı rasyoları da bağımsız değişken 

olarak analize dahil etmesidir.  

� İkincisi ise; Beneish (1999) modelinin oluşturulmasında iki yıllık finansal tablo 

verilerinin yeterli olmasıdır. Dolayısıyla bu modelde şirketlerin uzun bir süreye 

ili şkin finansal tablo verilerine ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Çalışmamızda X Bankası A.Ş.’ den ticari kredi kullanan ve reel sektörde 

faaliyet gösteren 289 ticari ve kurumsal ölçekli firma örneklem olarak seçilmiştir. Bu 

çerçevede reel sektör işletmeleri dışında, ticaret, hizmet, inşaat ve taahhüt, finans 
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sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile ölçek itibariyle cirosu 10 Milyon TL’nin 

altında yer alan esnaf ve girişimci tipi işletmeler araştırma kapsamının dışında 

tutulmuştur.  

Araştırma modelinin kurulmasında ise araştırmaya katılan şirketlerin 2007 yılı 

mali verileri esas alınmıştır. Araştırmaya katılan şirketlerin 2007 yılı mali verilerinin 

kullanılmasının temel nedeni ise 2007 yılının, Türkiye’de 2000 ve 2001 yılı krizleri ile 

2008 yılında başlayan ve 2009 yılında da devam eden ekonomik ve finansal krizlerden 

doğrudan etkilenmeyen, diğer bir ifade ile diğer yıllara göre nispeten daha istikrarlı bir 

yıl olmasıdır.  

Araştırma kapsamındaki şirketlerden 97’ si finansal tablo hilelerine başvurduğu 

kabul edilen şirket, 192’ i ise finansal tablo hilelerine başvurmadığı kabul edilen şirket 

olarak tespit edilmiştir.  

Finansal tablo hilelerine başvuran ve başvurmayan şirket ayrımı aşağıdaki 

varsayımlara dayalı olarak gerçekleştirilmi ştir: 

� Bankanın içsel kredi derecelendirmesi neticesinde gayet kredibil çıkan ancak 

kredi kullandırımının akabinde kredi borçlarından dolayı kanuni takibe uğrayan, 

mali yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediğinden dolayı kredi borçları 

TOA (Tahsil Olunacak Alacaklar) hesabına intikal ettirilen firmaların finansal 

tabloları hileli kabul edilmiştir (Manipülatör-1). 

� Buna karşılık Bankanın içsel kredi derecelendirmesi neticesinde gayet kredibil 

çıkan ve söz konusu kredi notu çerçevesinde kredi kullandırılmasına rağmen 

kredi geri ödemelerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmayan firmaların finansal 

tabloları ise hile unsuruna rastlanılmayan finansal tablolar olarak kabul 

edilmiştir (Manipülatör Olmayan Kontrol Grubu-0).  

Finansal tablo hilelerine başvurmadığı kabul edilen kontrol şirketler içinde, 

finansal bilgi manipülasyonu uygulamasına gittiği halde kredi geri ödemelerinde sorun 

olmayan ancak gerçekte manipülatör olan şirketler de bulunabilir. Bununla birlikte, bu 

durum her modelin oluşturulmasında olduğu gibi çalışmamızda Tip 1 hata olarak 

dikkate alınmıştır.  
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Ayrıca finansal tablo hilelerine başvurduğu kabul edilen şirketler içerisinde, 

finansal bilgi manipülasyonu uygulamasına gitmediği halde, kredi geri ödemelerinde 

sorunlarla karşılaşılan ancak gerçekte manipülatör olmayan şirketler de bulunabilir. Bu 

durum da söz konusu model kapsamında Tip 2 hata olarak dikkate alınmıştır.  

Çalışmamızda finansal tablolardaki hile riskinin tahmin edilmesine ilişkin 

olarak manipülatör ve kontrol şirketi olarak tanımlanan şirketlerin 2007 yılı mali verileri 

analiz edilmiştir.  

Çalışmamızda dikkate alınan bağımsız değişkenler, esas olarak Beneish (1999) 

modelinde dikkate alınan bağımsız değişkenlerle aynıdır. Bununla birlikte çalışmamızda 

Beneish (1999) modelinde yer almayan, ancak Küçüksözen (2004)’ nin çalışmasında 

anlamlı bulgular ortaya koyan “Stokların Satışlara Oranı (SSE)” ve “Finansman 

Giderlerinin Satışlara Oranı (FSE)” değişkenleri de bağımsız değişken olarak 

Çalışmamıza ilave edilmiş ve böylece modelde kullanılacak olan bağımsız değişken 

sayısı 10’ a yükseltilmiştir.   

Küçüksözen (2004) çalışmasında, Beneish (1999) modelinde yer almayan, 

“Stokların Satışlara Oranı (SSE)” ve “Finansman Giderlerinin Satışlara Oranı (FSE)” 

değişkenlerinin modele dahil edilmesindeki temel nedeni ise Türkiye’ deki finansal 

tablo hilelerindeki uygulamalara dayandırmıştır. Küçüksözen (2004) Türkiye’ deki 

finansal tablo hileleri ile ilgili örneklerde; 

� Finansman giderlerinin cari dönem gideri olarak gelir tablosuna kaydedilmesi 

yerine stoklar, maddi duran varlıklar, finansal duran varlıklar ya da diğer duran 

varlıklara eklenerek aktifleştirilmesi,  

� Şirket yönetiminin karı düşük ya da yüksek gösterme amacına bağlı olarak genel 

üretim giderlerinin satılan malın maliyeti ya da stoklara değişik oran ya da 

ölçüde yansıtılması ve  

� Stok değerleme yöntemlerinin (LIFO, FIFO, Ortalama Maliyet) yine yönetimin 

amacına bağlı olarak uygulanması ve/veya değiştirilmesi  

uygulamalarının oldukça yaygın olduğunu ifade ederek “Stokların Satışlara 

Oranı (SSE)” ve “Finansman Giderlerinin Satışlara Oranı (FSE)” değişkenlerinin 
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finansal tablolardaki hile riskinin tespitinde önemli olabileceğini ifade ederek modele 

ilave edildiğini belirtmiştir.  

Finansal tablolardaki hile riskinin tahmininde kurulacak olan modelin 

başarısını artırmak için Küçüksözen (2004)’ nin çalışmasında yaptığı gibi “Stokların 

Satışlara Oranı (SSE)” ve “Finansman Giderlerinin Satışlara Oranı (FSE)” değişkenleri 

Beneish (1999) modelindeki değişkenlere ilave edilerek bu çalışmada kullanılmıştır.  

Bu çerçevede modelde kullanılan bağımsız değişkenler;  

� Ticari alacaklar endeksi (TAE),  

� Brüt kar marjı endeksi (BKM),  

� Aktif kalitesi endeksi (AKE),  

� Amortisman endeksi (AE),  

� Pazarlama, satış, dağıtım ve genel yönetim giderleri endeksi (PSE),  

� Kaynak yapısındaki değişim endeksi (KYDE),  

� Toplam tahakkukların toplam varlıklara oranı (TT/TVE),  

� Finansman giderlerinin satışlara oranı (FSE), 

� Stokların satışlara oranı (SSE) ve 

� Satışlardaki büyüme endeksi (SBE)  

olarak belirlenmiştir.  

Ampirik çalışmamız için belirlenen 10 bağımsız değişkenin hesaplanma 

yöntemi ve modeldeki fonksiyonları aşağıda açıklanmaktadır (Beneish, 1999: 26-28; 

Küçükkocaoğlu ve Küçüksözen, 2004: 26-30):  

Ticari Alacaklar Endeksi(TAE); 
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şeklinde hesaplanmıştır. Bu endeks, satışlara göre şirketin ticari alacaklarında 

t-1 yılına göre t yılında meydana gelen değişimi göstermektedir. Şirketin satış 

politikasında çok önemli bir değişiklik olmadığı sürece bu endeksin doğrusal bir trend 

izlemesi beklenmektedir. Bu endeksteki önemli bir artış, şirketin gelir ve karının 

artırılmasına yönelik, konsinye satışların ticari alacak ve satışlar şeklinde 

muhasebeleştirmesi ya da grup içi şirketlerin cari hesapları üzerinden ticari alacak 

oluşturmak suretiyle gerçekleştirilebilecek finansal tablo hilelerinin bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir. 

Brüt Kar Marjı Endeksi(BKME); 

 

 

 

 

şeklinde hesaplanmaktadır. Endeksin 1’den büyük olması şirketin brüt kar 

marjının kötüleşmekte olduğunu göstermektedir. Brüt kar marjında bozulma 

gözlemleyen şirketlerin ise, brüt kar marjını düzeltmek üzere satış gelirlerinde artış, 

satış maliyetlerinde azalış ya da her iki yöntemi de birlikte kullanmak suretiyle finansal 

tablo hilelerine başvuracakları kabul edilmektedir.  

Aktif Kalitesi Endeksi(AKE); 

 

 

 

 

 

 

şeklinde hesaplanmaktadır. Endeks, toplam varlıkların içinde, dönen varlıklar 

ve maddi duran varlıklar dışında kalan diğer duran varlıklarda bir önceki yıla göre 

meydana gelen değişimi göstermektedir. Bu endeksin 1’den yüksek olması, şirketin 

giderlerini cari dönem gideri olarak gelir tablosuna yansıtmak yerine aktifleştirdiğine ve 

böylece finansal tablo hilelerine başvurduğuna işaret etmektedir.  
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Amortisman Endeksi(AE); 

 

 

 

 

 

şeklinde hesaplanmaktadır. Bu oranın 1’den büyük olması, şirketin karı yüksek 

göstermek üzere amortisman giderlerini azaltmış olabileceğine işaret etmektedir. Bu 

nedenle modelimizde amortisman giderleri endeksi ile finansal tablolardaki hile riski 

arasında pozitif bir ilişki olduğu kabul edilmiştir. 

Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri Endeksi(PSE); 

 

 

 

 

 

 

şeklinde hesaplanmaktadır. Pazarlama, satış, dağıtım ve genel yönetim 

giderleri ile satışlar arasında, uzun dönemde pek değişmemesi gereken bir ilişki olması 

beklenmektedir. Bu giderler, satışlara bağlı olarak değişen değişken giderlerdir. 

Dolayısıyla satışlarla bu giderler arasındaki oransal ilişkide önemli bir düşüş görülmesi, 

satışların manipüle edildiği ya da giderlerin eksik kaydedildiği şeklinde 

değerlendirilebilmektedir. Bu çerçevede bu endeksle finansal tablolardaki hile riski 

arasında pozitif bir ilişki olduğu düşünülmektedir. 

Kaynak Yapısındaki Değişim Endeksi(KYDE); 

 

 

 

 

 

)/)(

)/)(

111 −−− +
+

=
ttt

ttt

TVKVBUVB

TVKVBUVB
KYDE  

 
PG=Pazarlama-Satış ve Dağıtım Giderleri 
GYG=Genel Yönetim Giderleri 
BS=Brüt Satışlar 

)/((

)/(( 111

ttt

ttt

MDVAGAG

MDVAGAG
AE

+
+

= −−−  

AG=Amortisman Gideri 
MDV=Maddi Duran Varlıklar 

)/)(

)/)(

111 −−− +
+

=
ttt

ttt

BSGYGPG

BSGYGPG
PSE  

 
PG=Pazarlama-Satış ve Dağıtım Giderleri 
GYG=Genel Yönetim Giderleri 
BS=Brüt Satışlar 



 

 

116 

 

şeklinde hesaplanmaktadır. Bu değişkenin 1’den büyük olması, şirketin 

borçluluk oranının arttığını göstermektedir. Modelde bu değişkene yer verilmesinin 

nedeni, borçlanma koşullarını yerine getirememe durumundan kaçınmak amacıyla 

yapılacak finansal tablo hilelerini ortaya çıkarmaya yöneliktir. 

Toplam Tahakkukların Toplam Varlıklara Oranı(TT/TVE); 

 

 

 

 

 

 

 

 

şeklinde hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan TT/TVE, tahakkuk esası 

çerçevesinde oluşturulan borç-alacak ile gelir-gider kalemlerinde meydana gelen 

değişimi göstermektedir. Bu değişkenin modele dahil edilmesinin nedeni, şirket 

yönetiminin tahakkuk esası çerçevesinde gelirleri artırmak ya da giderleri azaltmak 

suretiyle finansal tablo hilelerine başvurup başvurmadığını ortaya koymaktır. 

Dolayısıyla bu değişkende, meydana gelen yüksek düzeydeki bir artış ya da azalış, 

finansal tablolardaki hile riskine işaret etmektedir. 

Finansman Giderlerinin Brüt Satışlara Oranı(FG/SE); 

 

 

 

 

 

şeklinde hesaplanmaktadır. Türkiye’de ortaya çıkarılan finansal tablo 

hilelerinde en sık karşılaşılan durumlardan birisi, finansman giderlerinin cari dönem 

gideri olarak gelir tablosuna yansıtılması yerine alıcılar, stoklar, gelecek yıllara ait 

giderler, iştirakler, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve/veya 

t
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yapılmakta olan yatırımlar hesaplarına eklenerek aktifleştirilmesidir. Dolayısıyla şirket 

yönetimleri, çeşitli amaçlarla dönem karını artırmak (azaltmak) istediklerinde cari 

dönem finansman giderlerinin önemli bir kısmını aktifleştirmekte, böylece istedikleri 

sonucu sağlayabilmektedir. Vergi mevzuatının finansman giderlerinin dönem gideri 

olarak kaydedilmesi ya da aktifleştirilmesi konusunda esnek bir yapıya sahip olması, bu 

tür finansal tablo hilelerinin yaygın olarak ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. Bu 

çerçevede bu değişkenle finansal tablolardaki hile riski arasında bir ili şki olduğu 

varsayılmıştır. 

Stokların Brüt Satışlara Oranı(S/SE); 

 

 

 

 

 

şeklinde hesaplanmaktadır. Şirket yönetimleri, karı düşük ya da yüksek 

gösterme amaçlarına bağlı olarak genel üretim giderlerini satılan malın maliyeti ya da 

stoklara yansıtabilmekte ya da stok değerleme yöntemlerini (LIFO, FIFO ve Ortalama 

Maliyet) değiştirebilmektedirler. Bu şekildeki seçimli uygulamalarla finansal tablolar 

manipüle edilebilmektedir.  

Satışlardaki Büyüme Endeksi(SBE); 

 

 

 

 

şeklinde hesaplanmaktadır. Satışlardaki büyüme, tek başına finansal 

tablolardaki hile riskini göstermemektedir. Bununla birlikte büyüyen şirketler, 

profesyoneller tarafından, diğer şirketlere göre finansal tablo hilelerine başvurma 

konusunda çok daha yatkın olarak görülmektedir. 

Çünkü bu şirketlerde, borç - öz kaynak yapıları ve kaynak ihtiyaçları 

yöneticiler üzerinde satışları artırmak yönünde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Bu 

durum, firmada hiç gerçekleşmemiş satışları gerçekleşmiş gibi gösterme, grup firmaları 
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arasındaki transfer fiyatlamalarının makulün üzerinde uygulanması, grup firmalarına 

yapılan satışların grup dışı olarak gösterilmesi gibi finansal tablo hilelerine başvurma 

yönünde daha büyük bir baskı oluşmaktadır. 

 

4.7. ARAŞTIRMANIN PLANI VE YSA M İMAR İSİNE KARAR VER İLMESİ 

YSA modeli geliştirilerek finansal tablolardaki hile riskinin tespit edilmeye 

çalışıldığı bu ampirik çalışmada aşağıdaki araştırma planı uygulanmıştır: 

� Çalışmada ilk olarak; finansal tablolardaki hile riskinin tespitinde kullanılacak 

yukarıdaki değişkenler, her bir firmanın 2007 yılı mali verileri baz alınarak 

hesaplanmıştır. Analize dahil firmaların finansal tabloları hileli kabul edilenler 

“1”, hile bulgusu bulunmayanlar ise “0” olarak kategorize edilmiş ve elde edilen 

kategorik değişken grubu, hedef değişken olarak analize dahil edilmiştir.   

� İkinci olarak; hazırlanan veri seti “Alyuda Neuro İntelligence 2,2” paket 

programına girilmiş ve paket program aracılığıyla analize esas veri seti 0-1 

verileri arasında normalize edilmiştir.  

� Üçüncü olarak, analizde kullanılacak olan YSA mimarisine karar verilmiş ve 

YSA modeli belirlenmiştir. Çalışmada 10 adet bağımsız değişken olduğundan 

10 adet nörondan oluşan girdi katmanı ve finansal tabloları kategorik olarak 

hileli ve hileli olmayan olarak ayıran 1 çıktı katmanı bulunmaktadır. Gizli 

katman olarak ise eğitim, geçerlilik ve test veri seti için en düşük mutlak hata 

kareler ortalamasına sahip 15 adet nörondan oluşan 1 gizli katman 

oluşturulmuştur. Bu çerçevede araştırma kapsamında 10 adet girdi, 15 adet 

nöron içeren 1 adet gizli katman ve 1 adet de çıktı katmanından oluşan (10-15-1) 

YSA modeli kullanılmıştır. Çalışmada 289 adet firma verisinden % 68’ i (197) 

eğitim seti, % 16’ sı (46) geçerlilik seti ve % 16’ sı (46) ise test seti olarak 

belirlenmiştir.  
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Tablo 4.1: Karşılaştırmalı Olarak Yapay Sinir Ağı Modelleri 

 

 
Şekil 4.1: Analizde Kullanılan Yapay Sinir Ağı Modeli(Best Model) 
 

 

 

Çeşitli denemeler sonucunda en iyi sonuçlar veren 10 girdili, 15 nöron içeren 1 

adet gizli katmanlı ve 1 çıktı katmanına sahip geri yayınımlı YSA modelinin yapısı ise 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
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Tablo 4.2: Yapay Sinir Ağı Modelinin Yapısı 

 

 

Tablo 4.2 incelendiğinde, girdi ve çıktı aktivasyon fonksiyonu olarak 

“Logistic”, çıktı hata fonksiyonu olarak “Kareler Toplamı” kullanılmıştır.  

� Dördüncü olarak; belirlenen YSA mimarisi çerçevesinde ağın eğitimi 

gerçekleştirilmi ştir. Yapılan denemeler sonucunda eğitim algoritması olarak 

“Quick Propagation” algoritmasının kullanıldığı ağ yapısının iyi sonuçlar 

vermesi nedeni ile eğitim algoritması olarak “Quick Propagation” seçilmiş ve 

ağın eğitimi için 5.000 iterasyon gerçekleştirilmi ştir. Söz konusu algoritmada 

öğrenme oranı olarak 0,1 oranı alınmış ve hatayı azaltmak amacıyla öğrenme 

ikinci kez tekrar edilmiştir. 

� Beşinci olarak ise; eğitilen YSA mimarisinin ortaya koyduğu sonuçlar ile gerçek 

sonuçlar karşılaştırılarak, modelin finansal tablolardaki hile riskini tahmin 

başarısı ortaya konulmuştur.  

 

4.8. ARAŞTIRMANIN BULGULARI  

Çalışmanın bu kısmında, öncelikle araştırma kapsamında yer alan şirketlerin 

bazı finansal özellikleri manipülatör şirketler ve kontrol grubu şirketler açısından ayrı 

ayrı ortaya konulmuştur.   
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İkinci olarak; analizde kullanılan bağımsız değişkenlerin manipülatör şirketler 

ve kontrol grubu şirketler açısından dağılımı karşılaştırmalı olarak ele alınarak, bu 

değişkenlerin gruplar arasında bir farklılık yaratıp yaratmadığı ortaya konulmuştur.  

Üçüncü olarak; yukarıda sunulan araştırma planı çerçevesinde geliştirilen YSA 

modelinin (10-15-1) hileli finansal tabloları tahmin başarısı ortaya konulmuştur.  

Son aşamada ise; geliştirilen bu YSA modelinin tahmin başarısı, diğer 

istatistiki yöntemlerin (probit analiz, lojistik regresyon, diskriminant analizi) ortaya 

koyduğu tahmin başarısı ile karşılaştırılmıştır.  

 

4.8.1. Araştırma Kapsamında Şirketlerin Finansal Özellikleri 

Tablo 4.3’ te, bazı finansal göstergeler itibariyle manipülatör şirketler ve 

kontrol grubu şirketlerin özellikleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.  

 

Tablo 4.3: Araştırma Kapsamındaki Firmaların Finansal Yapılarına İlişkin Bazı 

Göstergeler 

Kontrol Grubu 
(192) 

Manipülatör Grubu  
(97) 

  Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca 

Aktif Toplamı (Bin TL) 28.313 11.752 8.311 3.326 

İşletme Sermayesi/Aktif Toplam 0,18 0,16 -0,05 0,03 

Kaldıraç Oranı (Borç/Varlık) 0,55 0,49 0,78 0,66 

Satışlardaki Büyüme  1,37 1,25 1,42 1,27 

Sorunlu Kredi Tutarı (Bin TL) - - 4.022 2.126 

Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Öz Sermaye) 0,22 0,16 0,17 0,11 

 

Tablo 4.3 incelendiğinde, finansal tablo hilelerine başvurduğu kabul edilen 

şirketlerin, kontrol grubu şirketlere göre;  
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Aktif toplamları daha küçüktür,   

� İşletme sermayeleri daha düşük, hatta ortalama olarak negatiftir, 

� Kaldıraç oranı daha yüksektir, dolayısıyla daha fazla borçlanmaktadırlar, 

� Satışlar daha hızlı büyümektedir,  

� Sorunlu kredileri bulunmaktadır,  

� Özsermaye karlılıkları daha düşüktür.  

 

4.8.2. Bağımsız Değişkenlerin Manipülatör ve Kontrol Grubu Şirketler Açısından 

Dağılımı 

Tablo 4.5’ te ise, analize esas bağımsız değişkenlerin manipülatör şirketler ve 

kontrol grubu şirketler açısından anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığı yapılan t-testi 

ile ortaya konulmuştur.  

 

Tablo 4.4: Analiz Kapsamındaki Şirketler Açısından Bağımsız Değişkenlerin Dağılımı 

Kontrol Grubu 
(192) 

Manipülatör Grubu 
(97)   Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca 

TAE 1,19 1,03 1,40 1,08 

BKME 0,91 0,92 0,97 0,95 

AKE 1,01 1,04 0,82 0,98 

AE 0,96 0,95 1,08 0,97 

PSE 1,00 0,98 1,11 1,02 

KYDE 0,99 0,96 1,03 1,03 

TT/TVE -0,30 -0,21 -0,14 -0,08 

FG/SE 3,50 1,06 1,80 1,30 

S/SE 1,09 0,92 1,33 1,07 

SBE 1,37 1,25 1,42 1,27 
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Tablo 4.5: Bağımsız Değişkenler-Hile Riski Arasındaki İlişkiye Yönelik T-Testi 

Sonuçları 

Varyansları Eşitlemek 
İçin Levene' s Testi Ortalamaları Eşitlemek İçin T-Testi 

Değişkenler 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) Ortalama  

Standart 
Sapma  En Düşük 

En 
Yüksek 

4,253 ,040 -1,306 287 0,193 -0,213 0,163 -0,534 0,108 
TAE 

    -1,168 145,413 0,245 -0,213 0,183 -0,574 0,148 

,028 ,868 -,732 287 0,465 -0,059 0,080 -0,217 0,099 
BKME 

    -,663 150,271 0,508 -0,059 0,089 -0,234 0,116 

5,305 ,022 1,056 287 0,292 0,184 0,174 -0,159 0,526 
AKE 

    1,271 286,079 0,205 0,184 0,144 -0,101 0,468 

11,351 ,001 -2,569 287 0,011 -0,122 0,047 -0,215 -0,028 
AE** 

    -2,296 145,254 0,023 -0,122 0,053 -0,226 -0,017 

2,998 ,084 -2,016 287 0,045 -0,105 0,052 -0,207 -0,002 
PSE*** 

    -1,887 162,360 0,061 -0,105 0,055 -0,214 0,005 

18,887 ,000 -1,637 287 0,103 -0,049 0,030 -0,108 0,010 
KYDE 

    -1,938 282,802 0,054 -0,049 0,025 -0,099 0,001 

19,634 ,000 -5,201 287 0,000 -0,160 0,031 -0,221 -0,100 
TT/TVE* 

    -6,105 280,050 0,000 -0,160 0,026 -0,212 -0,109 

7,639 ,006 -1,384 287 0,167 -69,595 50,274 -168,549 29,358 
FG/SE 

    -,983 96,047 0,328 -69,595 70,827 -210,185 70,994 

19,304 ,000 -2,160 287 0,032 -4626,978 2141,669 -8842,347 -411,608 
S/SE 

    -1,533 96,000 0,129 -4626,978 3018,279 -10618,213 1364,258 

1,911 ,168 -,612 287 0,541 -0,049 0,081 -0,208 0,109 
SBE 

    -,591 175,870 0,555 -0,049 0,083 -0,214 0,115 

* p=0,01 **p=0,05 ***p=0,10        

 
 

Tablo 4.5 incelendiğinde, AE ve TT/TVE açısından manipülatör şirketler ile 

kontrol şirketleri arasında çok net bir farklılık ortaya çıktığını, dolayısıyla bu değişkenin 

finansal tablolardaki hile riskinin tahmini açısından p=0,05 güven seviyesinde anlamlı 

olduğunu göstermektedir.   

Analiz kapsamındaki değişkenlerden PSE’ nin ise, finansal tablolardaki hile 

riskinin tahmini açısından p=0,10 güven seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir.   

AE açısından tablodaki sonuçlar değerlendirildiğinde, Beneish’ in (1999) 

bulgularına paralel olarak, manipülatör şirketlerin kontrol şirketlerine göre 

amortismanlar yoluyla finansal tablo hilelerine başvurduklarını göstermektedir.  

TT/TVE açısından sonuçlar irdelendiğinde, manipülatör şirketlerin kontrol 

grubu şirketlerden farklı olarak, tahakkuklar yoluyla gelirlerini artırmak ya da giderleri 
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azaltmak suretiyle finansal tablo hilelerine başvurduğunu göstermektedir. Bu sonuç da 

Beneish’ in (1999) çalışmasında ortaya koyduğu sonuçlarla örtüşmektedir.  

PSE değişkeni açısından tablo sonuçları incelendiğinde, pazarlama, satış 

dağıtım ve genel yönetim giderlerindeki değişimler, Beneish’ in (1999) araştırmasına 

paralel olarak, finansal tablo hilelerine başvurulup vurulmadığı konusunda manipülatör 

şirketler ile kontrol grubu şirketler açısından anlamlı bir farklılık ortaya koymuştur.   

Buna karşılık araştırma kapsamında yer alan diğer değişkenlerden TAE, 

BKME, AKE, KYDE, FG/SE, S/SE ve SBE açısından manipülatör şirketler ile kontrol 

grubu şirketler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.  

 

4.8.3. Yapay Sinir Ağı Modeli Aracılığıyla Finansal Tablolardaki Hile Riskinin 

Tespiti 

Bağımsız değişkenler itibariyle manipülatör şirketler ve kontrol grubu 

şirketlerin özellikleri incelendikten sonra aşağıda 10 adet girdi, 15 adet nöron içeren 1 

adet gizli ve 1 adet de çıktı katmanından oluşan (10-15-1) YSA modelinin finansal 

tablolardaki hile riskini tahmin başarısı Tablo 4.6’ da ortaya konulmuştur.  

 

Tablo 4.6: YSA Modelinin (10-15-1) Eğitim Seti için Sınıflandırması 

  
0 

Hileli Olmayan 
(130) 

1 
Hileli 
(67) 

Doğru Sınıflandırma 
Oranı (%) 

0  
Hileli Olmayan 

(128) 
123 5 96,09 

1  
Hileli 
(69) 

7 62 89,9 

Genel Doğru Sınıflandırma Oranı (%) 93,9 
 

Tablo 4.6 incelendiğinde, geliştirilen YSA modelinin eğitim veri setini doğru 

sınıflandırma oranı (CCR) % 94 olarak bulunmuştur. Yani geliştirilen YSA modeli 

Tahmin 

Gözlem 
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eğitim veri seti içerisinde yer alan 69 adet hileli finansal tablodan 62’ sini (% 90); 128 

adet hile bulgusu olmayan finansal tablodan ise 123’ ünü (% 96) doğru tahmin etmiştir.  

 

Tablo 4.7: YSA Modelinin (10-15-1) Geçerlilik Seti için Sınıflandırması 

  
0 

Hileli Olmayan 
(32) 

1 
Hileli 
(14) 

Doğru Sınıflandırma 
Oranı (%) 

0  
Hileli Olmayan 

(32) 
28 4 87,5 

1  
Hileli 
(14) 

4 10 71,4 

Genel Doğru Sınıflandırma Oranı (%) 82,6 

 

Tablo 4.7 ise, YSA modelinin, geçerlilik setini doğru tahmin başarısını 

göstermektedir. Tablo 4.7 incelendiğinde, YSA modelinin geçerlilik veri setini doğru 

sınıflandırma oranı (CCR) % 83 olarak bulunmuştur. Yani geliştirilen YSA modeli, 

geçerlilik veri seti içerisinde yer alan 14 adet hileli finansal tablodan 10’ unu (% 72); 32 

adet hile bulgusu olmayan finansal tablodan ise 28’ ini (% 88) doğru tahmin etmiştir.  

 

Tablo 4.8: YSA Modelinin (10-15-1) Test Seti için Sınıflandırması 

  0 
Hileli Olmayan 

(30) 

1 
Hileli 
(16) 

Doğru Sınıflandırma 
Oranı (%) 

0  
Hileli Olmayan 

(32) 
27 5 84,3 

1  
Hileli 
(14) 

3 11 78,6 

Genel Doğru Sınıflandırma Oranı (%) 82,6 
 

Tahmin 

Gözlem 

Tahmin 

Gözlem 
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Tablo 4.8, geliştirilen YSA modelinin test veri setini doğru sınıflandırma 

başarısını göstermektedir. Tablo 4.8 incelendiğinde, YSA modelinin test veri setini 

doğru sınıflandırma oranı (CCR) % 83 olarak bulunmuştur. Yani geliştirilen YSA 

modeli, test veri seti içerisinde yer alan 14 adet hileli finansal tablodan 11’ ini (% 79); 

32 adet hile bulgusu olmayan finansal tablodan ise 27’ sini (% 84) doğru tahmin 

etmiştir.  

 

Tablo 4.9: YSA Modelinin (10-15-1) Tüm Veri Seti için Sınıflandırması 

  0 
Hileli Olmayan 

(192) 

1 
Hileli 
(97) 

Doğru Sınıflandırma 
Oranı (%) 

0  
Hileli Olmayan 

(192) 
178 14 92,7 

1  
Hileli 
(97) 

14 83 85,6 

Genel Doğru Sınıflandırma Oranı (%) 90,3 
 

Tablo 4.9 ise, geliştirilen YSA modelinin, araştırma kapsamında kullanılan tüm 

veri setini doğru sınıflandırma başarısını göstermektedir. Tablo 4.9 incelendiğinde, 

geliştirilen YSA modelinin (10-15-1) tüm veri setini doğru sınıflandırma oranı (CCR) % 

90 olarak bulunmuştur. Yani geliştirilen YSA modeli 97 adet hileli finansal tablodan 

83’ ünü (% 86); 192 adet hile bulgusu olmayan finansal tablodan ise 178’ sini (% 93) 

doğru tahmin etmiştir.  

Tahmin 

Gözlem 
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Tablo 4.10: YSA Modelinin (10-15-1) Yeni Firma Verisini Sınıflandırması 

 

Modelin ortaya koyduğu sonuçlar özetlenecek olursa, geliştirilen Modele (10-

15-1) yeni bir firma verisi dahil olduğunda bu firmanın mali verilerinin hileli olup 

olmadığının doğru sınıflandırma olasılığı (CCR) % 90 olarak bulunmuştur.  
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4.8.4. Yapay Sinir Ağı Modeli ile Diğer Modellerin Kar şılaştırılması 

Çalışmanın bu kısmında, geliştirilen YSA’ nın (10-15-1) ortaya koyduğu 

sonuçlar, probit model, logit model ve diskriminat analizi yöntemlerinin ortaya koyduğu 

sonuçlarla karşılaştırılmıştır.  

 

4.8.4.1. Probit Model Aracılığıyla Finansal Tablolardaki Hile Riskinin Tespiti 

Çalışmada, manipülatör şirketler ve kontrol grubu şirketlere ait YSA 

modelinde kullanılan veri seti, SPSS 17,0 paket programı aracılığıyla, probit analize tabi 

tutulmuştur. Yapılan probit analizin sonuçları Tablo 4.11’ de özetlenmiştir:  

 

Tablo 4.11: Manipülatör ve Kontrol Grubu Şirketler için Probit Model Sonuçları  

Metod: ML - Binary Probit 
Gözlem Sayısı: 289 

Gerçekleştirilen Iterasyon: 10 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

Değişkenler  Katsayı Std. Hata z-değeri P-Değeri 
C (Keşisim Katsayısı) -3,126 0,975 -3,205 0,001 

TAE 0,272 0,145 1,875 0,372 

BKME -0,061 0,192 -0,316 0,752 

AKE 0,133 0,119 1,124 0,261 

AE** 0,258 0,304 0,849 0,042 
PSE*** 0,436 0,3 1,454 0,065 
KYDE 0,204 0,347 0,587 0,163 

TT/TVE* 2,869 1,495 1,919 0,000 
FG/SE -0,016 0,104 -0,149 0,881 

S/SE 0,426 0,163 2,604 0,452 

SBE 0,397 0,193 2,057 0,215 

Cox and Snell R2 0,226 Number of observations 289 

Nagelkerke R2 0,317 Obs with Dep=0 192 

McFadden R2 0,21 Obs with Dep=1 97 
* p=0,01 **p=0,05 ***p=0,10        

 

Tablo 4.11’ de görüldüğü üzere, modelimizin anlamlığı (McFadden R-squared) 

% 21 olarak hesaplanmıştır. Yani analiz sonucunda kurulan probit model toplam 

varyansın % 21’ ini temsil etmektedir. Bu oran Beneish’in (1999) çalışmasında% 30-37 
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değerleri arasında, Küçükkocaoğlu ve Küçüksözen’ in (2004) çalışmalarında ise % 32 

olarak hesaplanmıştır.   

Çalışmamızda yer alan bağımsız değişkenler açısından analiz sonuçlarını 

değerlendirdiğimizde, TT/TVE (p=0,01), AE (p=0,05) ve PSE (p=0,10) değişkenleri 

finansal tablolardaki hile riskinin tespitinde, manipülatör şirketler ile kontrol grubu 

şirketler açısından, anlamlı bir farklılık ortaya koymaktadır. 

Buna karşılık diğer değişkenler (TAE, BKME, AKE, KYDE, FGSE, S/SE, 

SBE) açısından bu iki grubun benzer özellikler taşıdığı tespit edilmiştir.  

Analiz sonuçları çerçevesinde ortaya çıkan katsayılar kullanılarak modelimizin 

gücü test edilmiş olup, bu amaçla aşağıdaki denklem kullanılmıştır: 

SBESSEFGSETTTVEKYDE

PSEAEAKEBKMETAEM i

397,0426,0016,0869,2204,0

436,0258,0133,0061,0272,0126,0

++−++

+++−+−=
 

Bu denklemde probit analiz sonucunda ortaya çıkan katsayılar yanında, 

bağımsız değişkenlerin 2007 yılı verilerine göre hesaplanan değerleri yerlerine 

konularak, 289 şirket için iM değerleri bulunmuştur. Bu iM  değerlerinin normal 

dağılım fonksiyonuna göre hileli olma olasılığı K-ortalamalar kümeleme analizi 

yöntemi ile hesaplanmış ve iM değerinin; 

� 0,1664’ ten daha düşük olması halinde o şirketin finansal tablo hilelerine 

başvurduğuna dair bir bulgunun olmadığı, 

� 0,1664-0,4952 aralığında olması halinde, o şirketin finansal tablo hilelerine 

başvurma olasılığının bulunduğu, 

� 0,4952-0,7762 aralığında olması halinde o şirketin finansal tablo hilelerine 

başvurma olasılığı hakkında ciddi bulgular olduğu, 

� 0,7762’ den yüksek olması halinde, o şirketin finansal tablo hilelerine 

başvurduğuna dair çok önemli bulgular olduğu tespiti yapılmıştır. 

Bu bağlamda, araştırmamızdaki 289 şirketin her biri için, bağımsız değişken 

değerleri yukarıdaki denklemde yerlerine konularak, her bir şirket için finansal tablo 

hilelerine başvurma olasılığı tahmin edilmiştir.  
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Bu şekilde ortaya çıkan tahmin sonuçları, daha önce yapılan finansal tabloları 

hileli şirketler ( 1 ) ve hileli olmayan ( 0 ) şirketler ayrımı ile karşılaştırılmıştır. Bu 

şekilde yapılan karşılaştırmada ise finansal tabloları hileli kabul edilen şirketlerin, probit 

model tarafından hileli tahmin edilme olasılığı ile finansal tabloları hileli olmadığı kabul 

edilen şirketlerin, probit model tarafından hileli olmadığının tahmin edilme olasılığı 

hesaplanmıştır.  

 

Tablo 4.12: Probit Model Sınıflandırma Tablosu 

  0 
Hileli Olmayan 

(148) 

1 
Hileli 
(141) 

Doğru Sınıflandırma 
Oranı (%) 

0  
Hileli Olmayan 

(192) 
137 55 71,4 

1  
Hileli 
(97) 

11 86 88,6 

Genel Doğru Sınıflandırma Oranı (%) 77,2 
* Kopuş değeri 0,50 olarak alınmıştır.  

 

Tablo 4.12, probit modelin, finansal tablolardaki hile riskini doğru tahmin 

başarısını ortaya koymaktadır. Yapılan hesaplama sonuçlarına gore, probit modelin 

araştırma kapsamındaki tüm veri setini doğru sınıflandırma oranı (CCR) % 77 olarak 

bulunmuştur. Yani probit model 97 adet hileli finansal tablodan 86’ sını (% 89); 192 

adet hile bulgusu olmayan finansal tablodan ise 137’ sini (% 71) doğru tahmin etmiştir.  

Probit modelin ortaya koyduğu sonuçlar, geliştirilen YSA modeli (10-15-1) ile 

karşılaştırıldığında; YSA modeli (10-15-1), tüm veri setini % 90 oranında doğru tahmin 

ederek probit modelden daha başarılı sonuçlar ortaya koymuştur.  

 

4.8.4.2. Logit Model Aracılığıyla Finansal Tablolardaki Hile Riskinin Tespiti 

Manipülatör şirketler ve kontrol grubu şirketlere ait YSA modelinde kullanılan 

veri seti, bu defa lojistik regresyon analizi için kullanılmıştır.   

Tahmin 

Gözlem 
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Lojistik regresyon analizi de SPSS 17,0 paket programı aracılığıyla 

gerçekleştirilmi ştir. Analizde bağımsız değişken olarak, YSA modelinde kullanılan 10 

değişken; bağımlı değişken olarak ise, analiz kapsamında yer alan şirketleri manipülatör 

(1) ve kontrol grubu (0) şirketler olarak sınıflandıran kategorik değişken kullanılmıştır.  

Lojistik regresyon analizi olarak ise, 10 bağımsız değişken ile 1 adet iki cevaplı 

bağımlı değişken olması nedeniyle ikili lojistik regresyon analizi yapılmıştır.  

Yapılan ikili lojistik regresyon analizine ilişkin sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 

Tablo 4.13: Hosmer ve Lemeshow Testi Sonuçları 

Adım Ki-Kare Df Sig. 

1 6,517 8 ,590 

 

Hosmer ve Lemeshow testi sonuçlarına gore, 1. iterasyonda elde edilen ki-kare 

değerine bağlı olarak önem değeri 0,590 olarak bulunmuştur. Bu değer α=0,05 kritik 

olasılığından büyük olduğundan ikili lojistik regresyon modelinin ayırt etme gücünün 

p=0,05 düzeyinde anlamlı olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 4.14: Modelin Temsil Gücü 

Adım -2 Log likelihood Cox & Snell R2 Nagelkerke R2 

1 319,089a ,158 ,219 

a. 0,001 güven seviyesine ulaşıncaya kadar 7 iterasyon gerçekleştirilmi ştir. 

 

Tablo 4.14 ise, modelde yer alan değişkenlerin temsil gücünü ortaya 

koymaktadır. Tablo incelendiğinde R2 = 0,219 olduğundan, kurulan model, toplam 

varyansın % 22’ sini temsil etmekte olup, bu açıdan modelin temsil gücü düşük 

bulunmuştur.  
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Tablo 4.15: İkili Lojistik Regresyon Modeli Değişkenleri 

Değişkenler 
B 

Standart 
Hata Wald Df Sig. Exp(B) 

TAE ,070 ,098 ,500 1 ,479 1,072 
BKME -,080 ,243 ,110 1 ,740 ,923 
AKE -,041 ,108 ,146 1 ,702 ,960 
AE** ,914 ,425 4,622 1 ,032 2,494 
PSE ,354 ,351 1,015 1 ,314 1,424 
KYDE ,874 ,560 2,433 1 ,119 2,397 
TT/TVE* 3,603 ,873 17,051 1 ,000 36,701 
FG/SE ,001 ,001 ,392 1 ,531 1,001 
S/SE ,000 ,000 ,179 1 ,672 1,000 
SBE -,034 ,252 ,018 1 ,893 ,967 
Sabit -2,093 1,059 3,909 1 ,048 ,123 
*p=0,01  **p=0,05 

Yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda kurulan modele ilişkin fonksiyon 

aşağıda sunulmuştur: 

)034,0000,0001,0603,3

874,0354,0914,0041,0080,007,0093,2(1

)034,0000,0001,0603,3

874,0354,0914,0041,0080,007,0093,2(

SBESSEFGSETTTVE

KYDEPSEAEAKEBKMETAEExp

SBESSEFGSETTTVE

KYDEPSEAEAKEBKMETAEExp

Mi

−+++
+++−−+−+

−++
++++−−+−

=  

 

Tablo 4.15’ teki logit model sonuçları incelendiğinde; modele dahil olan 

bağımsız değişkenlerden AE ve TT/TVE, manipülatör şirketler ile kontrol şirketleri 

ayırt etmede açısından p=0,05 düzeyinde anlamlı sonuçlar ortaya koymuştur.  

  Buna karşılık araştırma kapsamında yer alan diğer değişkenlerden TAE, 

BKME, AKE, PSE, KYDE, FG/SE, S/SE ve SBE ise manipülatör şirketler ile kontrol 

şirketleri ayırt etmede açısından anlamlı bir ilişki ortaya koymamıştır.  
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Tablo 4.16: Logit Model Sınıflandırma Tablosu 

  0 
Hileli Olmayan 

(246) 

1 
Hileli 
(43) 

Doğru Sınıflandırma 
Oranı (%) 

0  
Hileli Olmayan 

(192) 
179 13 93,2 

1  
Hileli 
(97) 

67 30 30,9 

Genel Doğru Sınıflandırma Oranı (%) 72,3 
* Kopuş değeri 0,50 olarak alınmıştır.  

 

Tablo 4.16, logit modelin finansal tablolardaki hile riskini doğru tahmin 

başarısını göstermektedir. Tablo 4.16 incelendiğinde, logit modelin, araştırma 

kapsamındaki tüm veri setini doğru sınıflandırma oranı (CCR) % 72 olarak 

bulunmuştur. Yani Logit Model 97 adet hileli finansal tablodan 30’ unu (% 31); 192 

adet hile bulgusu olmayan finansal tablodan ise 179’ unu (% 93) doğru tahmin etmiştir.  

Logit modelin ortaya koyduğu sonuçlar, geliştirilen YSA modeli (10-15-1) ile 

karşılaştırıldığında; YSA modeli (10-15-1), tüm veri setini % 90 oranında doğru tahmin 

ederek logit model’ den daha başarılı sonuçlar ortaya koymuştur.  

Logit model, probit model ile karşılaştırıldığında ise; probit model tüm veri 

setini % 77 oranında doğru tahmin ederek logit model’ den daha başarılı tahminleme 

yapmıştır.   

 

4.8.4.3. Diskriminant Analizi Yoluyla Finansal Tablolardaki Hile Riskinin Tespiti 

İlk kez Sir Ranold Fisher tarafından önerilen diskriminant analizi, p tane 

özellik bakımından örneklemin ait oldukları orijinal gruplara doğru olarak 

sınıflandırabilme olasılığını hesaplayan çok değişkenli bir analiz tekniğidir (Ölmez ve 

Kanık, 2000: 112). 

Manipülatör şirketler ve kontrol grubu şirketlere ait YSA modelinde kullanılan 

veri seti, bu defa diskriminant analizine tabi tutulmuştur.  

Tahmin 

Gözlem 
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Diskriminant analizi de, probit ve logit modeller de olduğu gibi, SPSS 17,0 

paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmi ştir. Analizde bağımsız değişken olarak 

yapay YSA modelinde kullanılan 10 değişken, bağımlı değişken olarak ise analiz 

kapsamında yer alan şirketleri manipülatör (1) ve kontrol grubu (0) şirketler olarak 

sınıflandıran kategorik değişken kullanılmıştır.  

Yapılan diskriminant analizine ilişkin sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 

Tablo 4.17: Box’ s M Katsayısı 

Box's M 5124,800 
Approx. 89,204 

df1 55 

df2 127931,225 
F 

Sig. ,000 

 

Tablo 4.17’ de yer alan Box’s M katsayısı, eşit kovaryans varsayımlarını test 

etmek için kullanılan endekslerden birisidir. Box’ s M katsayısı 5.124,8 olarak 

hesaplanmış olup, konu katsayı p=0,01 güven seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Bu 

çerçevede gruplar, kovaryans matrisleri açısından eşit konumdadır.  

Tablo 4.18: Diskriminant Analizi Korelasyon Matrisi 

 TAE BKME  AKE  AE PSE KYDE TT/T FG/S S/SE SBE 

TAE 1,000          

BKME ,103 1,000         

AKE ,018 -,022 1,000        

AE ,057 ,115 -,167 1,000       

PSE -,005 -,042 -,012 -,049 1,000      

KYDE ,044 ,097 -,027 ,055 -,067 1,000     

TT/TVE ,061 ,163 -,011 -,007 ,081 ,016 1,000    

FG/SE ,001 -,053 ,001 -,169 ,137 -,005 ,037 1,000   

S/SE -,048 -,043 -,035 -,042 ,039 -,048 ,041 -,012 1,000  

SBE ,065 -,225 ,093 -,132 -,270 -,045 ,151 ,166 ,108 1,000 
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Tablo 4.18, diskriminant analizi korelasyon matrisini göstermektedir. 10 

bağımsız değişkenli diskriminant analizi modelinde, bağımsız değişkenlerin korelasyon 

katsayıları 0,70’ den düşük olması nedeni ile bu bağımsız değişkenler arasında çoklu 

doğrusal bağlantı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Tablo 4.19: Diskriminant Analizi Modelinin Temsil Gücü 

Fonksiyon Eigenvalue Varyans (%)  Kümülâtif (%) Kanonikal Korelâsyon  

1 ,163 100,0 100,0 ,374 

 

Tablo 4.19 ise, modelde yer alan değişkenlerin temsil gücünü ortaya 

koymaktadır. Tablo 4.19 incelendiğinde, kanonikal korelasyon katsayısı 0,374 

olduğundan, kurulan model, toplam varyansın % 37’ sini temsil etmekte olup, bu açıdan 

modelin temsil gücü düşük bulunmuştur. 

 

Tablo 4.20: Wilks’ Lambda Değeri 

Test Edilen 
Fonksiyon Wilks' Lambda  Ki-Kare Df Sig. 

1 ,860 42,594 10 ,000 

 

Tablo 4.20 incelendiğinde, Wilks’ Lambda değeri, 0,860 olarak bulunmuştur. 

Bu değer p=0,01 düzeyinde anlamlı bulunmuş olup, bu durum diskriminant analizi 

modelinin ayırt etme gücünün istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır.  
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Tablo 4.21: Diskriminant Analizi Kanonikal Diskriminant Katsayıları 

 

 

Tablo 4.21, bağımsız değişkenlerin kanonikal diskriminant katsayılarını 

göstermekte olup, bu katsayılara göre oluşturulan diskriminant analizi modelinin ayrıma 

fonksiyonu aşağıda sunulmuştur:  

 

SBESSEFGSETTTVE

KYDEPSEAEAKEBKMETAEM i

042,0000,0001,0891,2

974,0569,0105,1045,0086,0102,0069,2

++++

+++−−+−=

 

Fonksiyon 
Değişkenler 

1 

TAE ,102 

BKME -,086 

AKE -,045 

AE 1,105 

PSE ,569 

KYDE ,974 

TT/TVE 2,891 

FG/SE ,001 

S/SE ,000 

SBE ,042 

Sabit -2,069 
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Tablo 4.22: Diskriminant Analiz Modeli Sınıflandırma Tablosu 
  

0 
Hileli Olmayan 

(161) 

1 
Hileli 
(128) 

Doğru Sınıflandırma 
Oranı (%) 

0  
Hileli Olmayan 

(192) 
130 62 67,7 

1  
Hileli 
(97) 

31 66 68,0 

Genel Doğru Sınıflandırma Oranı (%) 67,8 
* Kopuş değeri 0,50 olarak alınmıştır. 
 

Tablo 4.22, diskriminant analizi yönteminin finansal tablolardaki hile riskini 

tahmin başarısını ortaya koymaktadır. Tablo 4.22 incelendiğinde, diskriminant analizi 

modelinin, araştırma kapsamındaki tüm veri setini doğru sınıflandırma oranı (CCR) % 

68 olarak bulunmuştur. Yani diskriminant analizi modeli 97 adet hileli finansal tablodan 

66’ sını (% 68); 192 adet hile bulgusu olmayan finansal tablodan ise 130’ unu (% 68) 

doğru tahmin etmiştir.  

Diskriminant analizi modelinin ortaya koyduğu sonuçlar, geliştirilen YSA 

modeli (10-15-1) ile karşılaştırıldığında; YSA modeli (10-15-1), tüm veri setini % 90 

oranında doğru tahmin ederek diskriminat analizi modelinden daha başarılı sonuçlar 

ortaya koymuştur.  

Aynı şekilde diskriminant analizi modeli, probit model ile karşılaştırıldığında 

ise; probit model tüm veri setini % 77 oranında doğru tahmin ederek diskriminant 

analizi modelinden daha başarılı tahminleme yapmıştır. Yine diskriminant analizi 

modeli, logit model ile karşılaştırıldığında ise; logit model tüm veri setini % 72 

oranında doğru tahmin ederek diskriminant analizi modelinden yine daha başarılı 

tahminleme yapmıştır. 

Tahmin 

Gözlem 
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Tablo 4.23: Modellerin Karşılaştırmalı Olarak Tahmin Başarısı 

  
0 

Hileli Olmayan 
(192) 

1 
Hileli 
(97) 

Doğru Sınıflandırma 
Oranı  
(%) 

0 
Hileli Olmayan 

(192) 
178 14 92,7 

1 
Hileli 
(97) 

14 83 85,6 

 
Y

A
P

A
Y

 S
İN
İR

 A
Ğ

I 
M

O
D

E
L
İ 

Genel Doğru Sınıflandırma Oranı (%) 
 

90,3 

  
0 

Hileli Olmayan 
(148) 

1 
Hileli 
(141) 

Doğru Sınıflandırma 
Oranı  
(%) 

0 
Hileli Olmayan 

(192) 
137 55 71,4 

1 
Hileli 
(97) 

11 86 88,6 

P
R

O
B
İT
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bankacılık sektörü, sistemik riskin etkili olduğu bir sektör olması ve 

ekonomideki tasarruf yatırım ilişkilerinde kritik bir rol oynaması sebebiyle risk 

yönetiminin ve kontrolünün önem taşıdığı bir faaliyet alanıdır.  

Kredi vermek, bir bankanın riskli faaliyetlerinden birisidir. Bankaların 

kullandırdığı kredinin, geri ödemesinin kısmen ya da tamamen olmaması ve borca 

karşılık teminat olarak gösterilmiş olan kıymetlerin değer kaybederek ödenmeyen borcu 

karşılayamaması durumu kredi riski olarak açıklanmaktadır.  

Bu açıdan bankaların, tasarruf sahiplerinden toplamış olduğu fonları, etkili ve 

verimli bir biçimde kullanma yükümlülükleri bulunmakta olup, bankalar bu 

yükümlülüklerini, üstlendikleri riskleri en iyi şekilde yöneterek yerine getirmek 

durumundadır.   

Bankaların üstlendikleri risklerin yönetiminde, banka içerisinde üretilen 

bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve kalitesi önem kazanmakta ve kredi kararı alma 

süreçlerinde üretilen bilgilerin doğruluğu, kalitesi ve güvenirliğini artırmaya yönelik 

bankalar bünyesinde önemli yatırımlar yapılmaktadır.   

Özellikle ticari kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, bankaların başvurduğu 

bilgi kaynaklarının başında, işletmelerin muhasebe sistemi içerisinde ürettiği finansal 

tablo ve raporlar gelmektedir.   

Muhasebe sistemi içerisinde üretilen finansal tablo ve raporlar ise, bir takım 

seçimli düzenlemeler yoluyla kişisel ve kurumsal amaçlara hizmet etmek üzere 

olduğundan farklı gösterilebilmektedir.  

İşletmelere ait finansal tabloların bu şekilde manipüle edilmesi, bir taraftan 

yatırımcıların, diğer taraftan ise çalışanlar, kreditör kuruluşlar, kamuoyu gibi çok geniş 

bir kesimin zarar görmesine sebebiyet verebilmektedir.  

Bankalar açısından değerlendirildiğinde, banka müşterisi olan işletmelerin 

finansal tablo ve raporlarının, işletmenin gerçek finansal durumlarını ve faaliyet 

sonuçlarını yansıtmayacak düzeyde olduğundan farklı gösterilmeye çalışılması, bir 

taraftan bu finansal tablolara dayalı olarak kredi kullandıran bankaların zarara 
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uğramalarına; diğer taraftan da sınırlı düzeydeki tasarrufların verimsiz şekilde 

kullanılmasına, dolayısıyla alternatif maliyetin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

Geçmişte yaşanan skandal niteliğindeki olaylardan da görüldüğü üzere, 

finansal tabloları hileli olan işletmelere kullandırılan krediler nedeni ile bankalar 

geçmişte milyarlarca dolar zarar görmüştür.  

Para ve sermaye piyasası katılımcıları, finansal bilginin kalitesi, doğruluğu ve 

şeffaflığı konusunda güvence oluşturan etkin kurumsal yönetişime büyük önem vermiş; 

ancak geçmişte yaşanan skandal niteliğindeki olaylar piyasa katılımcılarının, denetime 

tabi tutularak yayınlanan finansal tablolara olan güvenini sarsmış ve bağımsız 

denetimden geçmiş finansal tablolara bile şüphe ile bakılmasına neden olmuştur.  

Nitekim, yaşanan olayların ardından finansal tablo hileleri gündeme gelmiş ve 

son zamanlarda iş dünyası, muhasebe uzmanları, akademisyenler ve piyasa 

düzenleyiciler, finansal tablo hileleri konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştur. 

Geçmişte yaşanan finansal tablo hilelerine bağlı olaylar ve bu olaylar 

sonucunda da ortaya çıkan kayıplar ise, finansal tablo hilelerinin önceden tespitini 

sağlayacak erken uyarı sistemlerinin gerekliliğini ortaya çıkarmış ve literatürde finansal 

tablo hilelerinin önceden tespitine yönelik bir çok model geliştirilmi ştir (Nigai vd, 2011; 

Ravisankar vd., 2011; Humpherys vd., 2011; Zhou ve Kapoor, 2011; Perols ve Lougee, 

2010; Ata ve Seyrek, 2009; Kirkos, 2007; Küçükkocaoğlu vd., 2007; Küçüksözen, 

2004; Spathis, 2004; Spathis, 2002; Beneish, 1999; Beneish, 1997).  

Araştırmada, finansal tablolardaki hile riskini öngören ve değerleyen bir YSA 

modeli geliştirmek suretiyle finansal tablolardaki hile riskinin, kredi değerlendirme 

sürecinde tespiti ve bu şekilde de kredi riskinin önlenmesi ve düşürülmesi 

amaçlanmıştır.  

Hileli finansal tabloların tespitine yönelik olarak ulusal ve uluslar arası 

literatürde halka açık şirketler üzerinde yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. 

Literatürde yapılan ilişkili çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların hemen hemen 

tamamının hisse senedi yatırımlarına yönelik manipülasyonların önlenmesini içerdiği 

görülmüştür.  
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Ancak bu çalışma örnekleminin bankanın müşterisi olan halka açık olmayan 

ticari ve kurumsal müşterilerinden seçilmesi, uygulamanın bankacılık sektörüne yönelik 

olması ve araştırma kapsamında geliştirilen modelin kreditör kuruluşlara yönelik 

gerçekleştirilen manipülasyonların tespitini amaçlaması nedeniyle bu çalışma, önemli 

bir farklılık ortaya koymaktadır.     

Çalışmada, YSA modelinin kullanılmasının temel nedeni, literatürde bu alanda 

yapılan ampirik çalışmalarda (Ngai vd., 2011; Ravisankar vd., 2011; Dalkılıç, 2010; 

Yıldız ve Akkoç, 2009; Kirkos vd., 2007; Küçükkocaoğlu vd., 2007; Yıldız, 1999) bu 

modelin diğer modellere (logit, probit, UTADIS, karar ağacı, Bayes vb.) nazaran daha 

başarılı sonuçlar ortaya koymasıdır.  

Finansal tablolardaki hile riskinin tespitinde kullanılacak olan değişkenler ise, 

Beneish (1999) ve Küçüksözen’ in (2004) çalışmalarında test edilen değişkenlerden 

derlenmiş ve çalışma kapsamında 10 farklı değişken kullanılmak suretiyle finansal 

tablolardaki hile riski tahmin edilmeye çalışılmıştır.  

Araştırma kapsamında bir bankanın kredili müşterisi olan 289 firma esas 

alınmıştır. Bu firmalardan 97’ si, 2007 yılında kredi ödemelerinde sorun 

yaşadıklarından ilgili dönemin finansal tabloları hileli olarak kabul edilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki 192 firmanın ise, 2007 yılında kredi ödemelerinde herhangi bir sorun 

yaşamaması nedeni ile bu firmalar, kontrol grubu olarak seçilmiştir.  

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen istatistiki analizler çerçevesinde finansal 

tabloları hileli kabul edilen firmaların bir takım ortak özelliklere sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Nitekim finansal tabloları hileli kabul edilen firmaların, aktif toplamları 

daha küçük, işletme sermayeleri daha düşük, hatta ortalama olarak negatif olan, kaldıraç 

oranı daha yüksek, satışları daha hızlı büyüyen, özsermaye karlılıkları düşük sorunlu 

kredilere sahip firmalardan oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında elde 

edilen bu sonuçlar, Beneish (1997), Beneish (1999) ve Küçüksözen’ in (2004) 

çalışmalarında elde edilen sonuçlarla paralellik arz etmektedir.  

Bankalara yönelik gerçekleştirilen manipülasyonlarda, toplam tahakkuk / 

toplam varlık (TT/TV) endeksi ile amortisman endeksi (AE) değişkenleri, hileli finansal 

tabloların tespitinde anlamlı farklılıklar ortaya koyan değişkenler olarak tespit 
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edilmiştir. Elde edilen bu sonuç literatür ile karşılaştırıldığında, literatürle kısmen 

uyumlu sonuçlar elde edildiği görülmüştür.  

Nitekim Perols ve Lougee (2010), alacak devir hızı, alacaklardaki büyüme ve 

satışlardaki büyüme değişkenlerinin;  Ata ve Seyrek (2009) kaldıraç oranı ve aktif 

karlılık değişkenlerinin; Kirkos vd. (2007), Altman z score, toplam borç/özkaynak 

oranı, net kar / toplam aktif, toplam satış / toplam aktif, işletme sermayesi / toplam aktif 

ve FVÖK değişkenlerinin; Küçüksözen (2004), ticari alacak endeksi, brüt kar marjı 

endeksi, amortisman endeksi, finansman gideri/satışlar, aktif kalitesi endeksi ve 

stok/satış değişkenlerinin; Spathis vd. (2004), toplam borç / toplam aktif, stok / satış, net 

kar / net satış ve stok / toplam aktif değişkenlerinin; Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu 

(2004), net kar / toplam aktif ve finansman gideri / faaliyet gideri değişkenlerinin; 

Spathis (2002), stok/satışlar, toplam borç / toplam aktif ve Altman z score 

değişkenlerinin hileli finansal tabloların tespitinde anlamlı farklılıklar ortaya koyan 

değişkenler olduğunu tespit etmişlerdir.  

Dolayısıyla hem literatürden elde edilen bu bulgular hem de çalışma 

kapsamında elde edilen sonuçlara dayalı olarak, hileli finansal tabloların tespitinde 

genel kabul görmüş bir değişken seti bulunamadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

Hileli finansal tabloların tespitinde önem arz eden değişkenlerin bu şekilde 

farklılık içermesinin, manipülasyonun hedef ve amaçlarının işletmeden işletmeye ve 

faaliyet gösterilen işkolundan diğer işkollarına farklılık arz etmesinden kaynaklandığı 

tahmin edilmektedir.  

Finansal tablolardaki hileyi öngörmek ve değerlemek üzere geliştirilen YSA 

modelinin, iyi bir performans gösterdiği ve tutarlı bir yapı sergilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Nitekim araştırma kapsamında geliştirilen YSA modeli, araştırmaya katılan 

toplam 289 firmadan 261’ inin finansal tablosundaki hile riskini doğru tahmin ederek % 

90 oranında doğru öngörüde bulunmuştur. Bu şekilde geliştirilen YSA modeli, yüksek 

oranda doğru tahminleme yapmış ve araştırmanın hipotezi kabul edilmiştir.  

Araştırma çerçevesinde elde edilen bu sonuç, literatürde YSA modeli 

kullanılarak yapılan ampirik çalışmalarla karşılaştırıldığında, araştırma sonuçlarının 

literatürde ulaşılan sonuçlara oldukça yakın sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. 

Nitekim YSA modeli kullanılmak suretiyle hisse senedi yatırımcılarına yönelik 
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manipülasyonları tahmin eden Ravisankar vd. (2011), hileli finansal tabloları % 96; 

Kirkos vd. (2007), hileli finansal tabloları % 100 ve Küçükkocaoğlu vd. (2007), hileli 

finansal tabloları % 86 oranında doğru tahmin etmiştir.   

Araştırma sonuçlarına göre YSA modeli ile elde edilen bulgular, istatistiksel 

yöntemlerden probit model, logit model ve diskriminant analizi yöntemleri ile 

karşılaştırılmış ve en başarılı sonuçlara YSA modeli ile ulaşılmıştır. Nitekim kreditör 

kuruluşlara yönelik manipülasyonların tahmininde YSA modeli % 90, probit model % 

77, logit model % 72 ve diskriminant analizi yöntemi ise % 68 oranında doğru 

tahminleme yapmıştır.  

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, ticari ve kurumsal kredi taleplerinin 

değerlendirilmesinde, banka yetkililerine yönelik olarak aşağıdaki önerilerde 

bulunulmuştur: 

� Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar, ticari ve kurumsal kredi taleplerini 

değerlendirirken, kantitatif veriler olan firma finansal tablolarını olduğu gibi 

dikkate alarak veya sınırlı düzeydeki bilgiye dayalı gerçekleşen sınırlı düzeydeki 

aktarma ve arındırma işleminden sonra kredi kararı almaktadır. Ancak finansal 

tablolardaki hile riskine karşı herhangi bir önlem alınmamakta, dolayısıyla bu da 

hileli finansal tablolar üzerinden kredi kullandırılmasına ve sorunlu kredilere 

neden olmaktadır. Dolayısıyla bankalarda, hileli finansal tablolar üzerinden 

kullandırılan ticari ve kurumsal kredilerin önlenmesinde, YSA modeli etkin bir 

çözüm ortaya koyabilir.  

� Kayıt dışı işlemlerin halen oldukça yüksek olduğu ülkemizde, finansal tablolar 

üzerinden sağlıklı kredi kararları almak oldukça zordur. Kayıt dışı işlemlerin 

yoğun olduğu firmaların mali verileri ise, kayıt dışı işlemlere bağlı olarak 

manipüle edilmiş mali verilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla, bankalar, kredi 

taleplerinin değerlendirilmesi sürecinde kayıt dışı işlemlerin yoğun olduğu 

firmaları tespit etmede de geliştirilen YSA modelini kullanabilirler.  

� Bankalar, bilgi işlem teknolojilerine yapmış olduğu yatırımlar nedeni ile güçlü 

veri tabanına sahip kurumlardır. Dolayısıyla finansal tablolardaki temel hile 

göstergeleri tespit edildiğinde, kredi değerleme modüllerine eklenecek ara yüzler 
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ve yazılımlarla finansal tablolardaki hile riskinin tespitinde YSA modeli etkin 

bir yöntem olarak kullanılabilecektir.  

� Bankalar, geliştirilen bu YSA modeliyle finansal tablolardaki hile riskini tespit 

edebilecek ve modelin ortaya koyduğu sonuçları ise kredi kararı alırken 

kullanabilecektir. Yani geliştirilen YSA modeli, bir firmanın finansal tablolarını 

hileli olarak öngörüyor ise, kredi kararı alan banka yetkilileri, firmaya kredi 

kullandırmama yönünde karar vermesine yardımcı olarak, gelecekte 

oluşabilecek kredi riskinin önlenmesini sağlayacaktır.   

� Bankalar, geliştirilen YSA modelini, sadece kredi kullandırma veya kredi 

kullandırmama kararını vermede değil; kredinin limiti, vadesi ve fiyatı ile ilgili 

alınacak kararlarında da kullanabilecektir. Nitekim, geliştirilen YSA modeli, bir 

firmanın finansal tablolarında kuvvetle muhtemel hile bulgusu ortaya koyuyorsa, 

bankada kredi kararı verenler bu sonucu dikkate alarak firmaya kredi 

kullandırmama yönünde karar verebilir. Eğer firmanın finansal tablolarında 

kuvvetle muhtemel olmasada, hile olduğuna dair emareler bulunması 

durumunda ise bankada kredi kararı verenler bu sonucu dikkate alarak, firmaya 

düşük limitler, kısa vadeler ve yüksek fiyatlardan kredi kullandırma yönünde 

karar verebilir.  

� Dolayısıyla geliştirilen YSA modeli, bankacılıkta kredi kararlarının alınmasında, 

finansal tablolardaki hile riskinin dikkate alınmasını sağlayarak, firmaların 

finansal tablolarının disipline edilmesine de katkı sağlayacaktır.  

� Bankalar açısından geliştirilen YSA modeli, kredi kararlarının alınmasında 

finansal tablolardaki hile riskinin dikkate alınmasını sağlayarak, daha güvenilir 

ve doğru bir kredilendirme süreci sağlayacaktır.  

Araştırmanın sonuçlarına yönelik olarak, bankaların müşterisi olan ticari ve 

kurumsal firmalara ilişkin aşağıdaki öneride bulunulmuştur:   

� Geliştirilen finansal tablolardaki hileleri öngören ve değerleyen YSA modelinin, 

bankalar tarafından, kredi karar alma süreçlerinde dikkate alınması durumunda 

firmalar, bankalardan kredi kullanabilmek veya yüksek limitler, uzun vadeler ve 

düşük fiyatlarla çalışabilmek için finansal tablolarını disipline ederek, finansal 

tablolarında manipülasyona yol açacak uygulamalardan kaçınmalıdır.  
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Araştırmanın sonuçlarına yönelik olarak, gelecekte yapılacak akademik 

çalışmalara ilişkin öneriler ise aşağıda sunulmuştur:  

� Araştırma kapsamı, imalat sanayi işkolunda faaliyet gösteren ve cirosu 10 

Milyon TL’ nin üzerinde olan bankanın halka açık olmayan ticari ve kurumsal 

ölçekteki müşterilerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla halka açık olan banka 

müşterilerinin, cirosu 10 Milyon TL altında olan esnaf ve girişimci segmentte 

yer alan banka müşterilerin veya imalat sanayi işkolu dışındaki işkollarında 

faaliyet gösteren banka müşterilerinin kreditör kuruluşlara yönelik 

gerçekleştirdiği manipülasyonların tespitine yönelik çalışma yapacak olan diğer 

araştırmacılara yol göstermesi ve farklı bir bakış açısı kazandırması açısından da 

bu çalışma önemli bir projeksiyon ortaya koymaktadır.  

� Ayrıca araştırmada kullanılan değişkenler, değiştirilmek ve çeşitlendirilmek 

suretiyle kreditör kuruluşlara yönelik manipülasyonları öngören ve değerleyen 

modellerin temsil gücünü yükselten ve daha başarılı tahminleme yapan 

araştırmalar yapılabilir.  

� Kreditör kuruluşlara yönelik manipülasyonların tespitinde kullanılan bu yapay 

zeka teknolojisi, bulanık mantık (fuzzy logic) ile birlikte uygulanmak suretiyle 

daha kapsayıcı ve daha sağlıklı ve bir takım varsayımlara dayanan birden fazla 

sonuç elde etmede kullanılabilir.  



 

 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 



 

 

147 

Ek 1: YSA Model Çıktılarının Gerçek Verilerle Kar şılaştırılması 

FİRMALAR HEDEF ÇIKTI TAHM İN HİLE RİSKİ 
F1 1 0 Wrong 0,344637 
F2 1 0 Wrong 0,175965 
F3 1 1 OK 0,927575 
F4 1 1 OK 0,998854 
F5 1 1 OK 0,992104 
F6 1 1 OK 0,918489 
F7 1 0 Wrong 0,263786 
F8 1 1 OK 0,955624 
F9 1 1 OK 0,999146 
F10 1 1 OK 0,998184 
F11 1 0 Wrong 0,048584 
F12 1 1 OK 0,797169 
F13 1 1 OK 0,942332 
F14 1 0 Wrong 0,091424 
F15 1 1 OK 0,988299 
F16 1 1 OK 0,698955 
F17 1 1 OK 0,927509 
F18 1 1 OK 0,999588 
F19 1 1 OK 0,990852 
F20 1 1 OK 0,99905 
F21 1 1 OK 0,827115 
F22 1 1 OK 0,946201 
F23 1 1 OK 0,996203 
F24 1 1 OK 1 
F25 1 1 OK 0,913006 
F26 1 0 Wrong 0,126303 
F27 1 1 OK 0,755909 
F28 1 1 OK 0,85608 
F29 1 1 OK 0,937546 
F30 1 1 OK 0,931034 
F31 1 0 Wrong 0,290579 
F32 1 1 OK 0,798206 
F33 1 1 OK 0,905701 
F34 1 0 Wrong 0,297783 
F35 1 1 OK 0,784115 
F36 1 1 OK 0,999809 
F37 1 1 OK 0,843518 
F38 1 1 OK 0,944972 
F39 1 1 OK 1 
F40 1 1 OK 1 
F41 1 1 OK 0,959963 
F42 1 1 OK 0,99818 
F43 1 1 OK 0,743612 
F44 1 1 OK 0,786309 
F45 1 1 OK 0,976376 
F46 1 1 OK 0,918893 
F47 1 1 OK 0,949978 
F48 1 1 OK 0,994765 
F49 1 1 OK 0,535281 
F50 1 0 Wrong 0 
F51 1 1 OK 0,945687 
F52 1 1 OK 0,623246 
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F53 1 1 OK 0,616865 
F54 1 1 OK 1 
F55 1 0 Wrong 0,002363 
F56 1 1 OK 0,991168 
F57 1 1 OK 0,980851 
F58 1 0 Wrong 0,010981 
F59 1 0 Wrong 0,217297 
F60 1 1 OK 0,902022 
F61 1 1 OK 0,932671 
F62 1 1 OK 0,925365 
F63 1 1 OK 0,973302 
F64 1 1 OK 0,999148 
F65 1 1 OK 0,829024 
F66 1 1 OK 0,949633 
F67 1 1 OK 0,549979 
F68 1 1 OK 0,584564 
F69 1 1 OK 0,910387 
F70 1 1 OK 0,592779 
F71 1 1 OK 0,799906 
F72 1 1 OK 0,899106 
F73 1 1 OK 0,987564 
F74 1 1 OK 0,999414 
F75 1 1 OK 0,867517 
F76 1 1 OK 1 
F77 1 1 OK 0,840606 
F78 1 1 OK 0,982542 
F79 1 0 Wrong 0,314315 
F80 1 1 OK 0,99958 
F81 1 1 OK 0,916884 
F82 1 1 OK 0,948818 
F83 1 1 OK 0,758543 
F84 1 1 OK 0,876055 
F85 1 1 OK 0,670214 
F86 1 1 OK 0,884026 
F87 1 0 Wrong 0 
F88 1 1 OK 0,892471 
F89 1 1 OK 0,999973 
F90 1 1 OK 0,877383 
F91 1 1 OK 0,998769 
F92 1 1 OK 0,693863 
F93 1 1 OK 0,984634 
F94 1 1 OK 0,501676 
F95 1 1 OK 0,980148 
F96 1 1 OK 1 
F97 1 1 OK 0,903859 
F98 0 0 OK 0,027636 
F99 0 0 OK 0 
F100 0 0 OK 0,025891 
F101 0 0 OK 0,000567 
F102 0 1 Wrong 0,990337 
F103 0 0 OK 0 
F104 0 0 OK 0,078487 
F105 0 1 Wrong 0,580496 
F106 0 0 OK 0,220983 
F107 0 0 OK 0,172711 
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F108 0 0 OK 0 
F109 0 0 OK 0,105083 
F110 0 0 OK 0,017311 
F111 0 0 OK 0,00011 
F112 0 0 OK 0,006461 
F113 0 0 OK 0,005441 
F114 0 0 OK 0,005767 
F115 0 0 OK 0 
F116 0 0 OK 0,102564 
F117 0 0 OK 0,000151 
F118 0 0 OK 0,39021 
F119 0 0 OK 0,004764 
F120 0 0 OK 0,070113 
F121 0 0 OK 0,08997 
F122 0 0 OK 0,035467 
F123 0 0 OK 0,37019 
F124 0 1 Wrong 1 
F125 0 0 OK 0,415216 
F126 0 0 OK 0,097735 
F127 0 0 OK 0,091768 
F128 0 0 OK 0,00306 
F129 0 0 OK 0,236867 
F130 0 0 OK 0,00042 
F131 0 0 OK 0,118642 
F132 0 0 OK 0,001267 
F133 0 0 OK 0,044306 
F134 0 0 OK 0,002116 
F135 0 0 OK 0,00281 
F136 0 0 OK 0,038689 
F137 0 0 OK 0,087736 
F138 0 0 OK 0,075017 
F139 0 0 OK 0,134074 
F140 0 0 OK 0,431537 
F141 0 0 OK 0,0301 
F142 0 0 OK 0,002355 
F143 0 0 OK 0,01239 
F144 0 0 OK 0,018594 
F145 0 0 OK 0,0327 
F146 0 0 OK 0,01536 
F147 0 1 Wrong 0,999821 
F148 0 0 OK 0,194004 
F149 0 0 OK 0,093648 
F150 0 0 OK 0,002357 
F151 0 0 OK 0,074084 
F152 0 0 OK 0,19505 
F153 0 0 OK 0,059432 
F154 0 0 OK 0,126751 
F155 0 0 OK 0,023884 
F156 0 1 Wrong 0,639999 
F157 0 0 OK 0,032416 
F158 0 0 OK 0 
F159 0 1 Wrong 1 
F160 0 0 OK 0,179898 
F161 0 0 OK 0,018807 
F162 0 0 OK 0,360089 
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F163 0 0 OK 0,053863 
F164 0 0 OK 0,01237 
F165 0 0 OK 0,025588 
F166 0 0 OK 0,034679 
F167 0 0 OK 0,000249 
F168 0 0 OK 0,020935 
F169 0 0 OK 0,062422 
F170 0 0 OK 0,032142 
F171 0 0 OK 0,025209 
F172 0 0 OK 0,004815 
F173 0 0 OK 0,001681 
F174 0 0 OK 0,114382 
F175 0 0 OK 0,16187 
F176 0 0 OK 0,085602 
F177 0 0 OK 0,088214 
F178 0 0 OK 0,040513 
F179 0 0 OK 0,007456 
F180 0 0 OK 0,379664 
F181 0 0 OK 0 
F182 0 0 OK 0,030961 
F183 0 0 OK 0,022536 
F184 0 0 OK 0,310985 
F185 0 0 OK 0,052092 
F186 0 0 OK 0,365092 
F187 0 0 OK 0,426641 
F188 0 1 Wrong 0,988625 
F189 0 0 OK 0 
F190 0 0 OK 0,013303 
F191 0 0 OK 0,006338 
F192 0 1 Wrong 0,968693 
F193 0 0 OK 0,168213 
F194 0 0 OK 0,008985 
F195 0 0 OK 0 
F196 0 0 OK 0,000696 
F197 0 0 OK 0,004067 
F198 0 0 OK 0,002953 
F199 0 0 OK 0,001687 
F200 0 0 OK 0,39487 
F201 0 0 OK 0,000095 
F202 0 0 OK 0,012378 
F203 0 0 OK 0,000225 
F204 0 0 OK 0,068417 
F205 0 0 OK 0,009814 
F206 0 0 OK 0 
F207 0 0 OK 0,028603 
F208 0 0 OK 0,006965 
F209 0 0 OK 0,240514 
F210 0 0 OK 0 
F211 0 0 OK 0,00025 
F212 0 0 OK 0,000029 
F213 0 0 OK 0 
F214 0 0 OK 0,029059 
F215 0 0 OK 0,400972 
F216 0 0 OK 0 
F217 0 0 OK 0,404687 
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F218 0 0 OK 0,180072 
F219 0 0 OK 0,20708 
F220 0 0 OK 0,098021 
F221 0 0 OK 0,010587 
F222 0 0 OK 0,1278 
F223 0 0 OK 0,097489 
F224 0 0 OK 0,353619 
F225 0 1 Wrong 0,934464 
F226 0 1 Wrong 0,998555 
F227 0 0 OK 0,009043 
F228 0 0 OK 0,036451 
F229 0 0 OK 0,149441 
F230 0 0 OK 0,000308 
F231 0 0 OK 0 
F232 0 0 OK 0,198852 
F233 0 0 OK 0,091448 
F234 0 0 OK 0 
F235 0 0 OK 0,019893 
F236 0 0 OK 0,000127 
F237 0 1 Wrong 0,99986 
F238 0 0 OK 0,003737 
F239 0 1 Wrong 1 
F240 0 0 OK 0 
F241 0 0 OK 0,104809 
F242 0 0 OK 0,001885 
F243 0 0 OK 0 
F244 0 0 OK 0,097315 
F245 0 0 OK 0,292214 
F246 0 0 OK 0 
F247 0 0 OK 0,035904 
F248 0 0 OK 0,000996 
F249 0 0 OK 0,083983 
F250 0 0 OK 0 
F251 0 0 OK 0,043771 
F252 0 0 OK 0,027316 
F253 0 0 OK 0,066812 
F254 0 0 OK 0,309764 
F255 0 0 OK 0,035007 
F256 0 0 OK 0,008401 
F257 0 0 OK 0,056954 
F258 0 0 OK 0,04981 
F259 0 0 OK 0,133124 
F260 0 0 OK 0 
F261 0 0 OK 0 
F262 0 1 Wrong 1 
F263 0 0 OK 0,013334 
F264 0 0 OK 0,066465 
F265 0 0 OK 0,000094 
F266 0 0 OK 0,472387 
F267 0 0 OK 0,061663 
F268 0 0 OK 0,372869 
F269 0 0 OK 0 
F270 0 0 OK 0,00001 
F271 0 0 OK 0,030071 
F272 0 0 OK 0,476674 
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F273 0 0 OK 0 
F274 0 0 OK 0,034099 
F275 0 0 OK 0,043054 
F276 0 1 Wrong 0,757384 
F277 0 0 OK 0 
F278 0 0 OK 0,012033 
F279 0 0 OK 0 
F280 0 0 OK 0,067661 
F281 0 0 OK 0,026644 
F282 0 0 OK 0,25567 
F283 0 0 OK 0 
F284 0 0 OK 0,001746 
F285 0 0 OK 0,076545 
F286 0 0 OK 0 
F287 0 0 OK 0,032621 
F288 0 0 OK 0,123511 
F289 0 0 OK 0,089176 
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