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EKONOMİK KRİZLER SONRASI YAŞANAN ŞİRKET İFLASLARI 
VE YARATICI MUHASEBE İLİŞKİSİ

THE CORPORATE BANKRUPTCIES AFTER THE ECONOMIC 
CRISIS AND CREATIVE ACCOUNTING RELATIONSHIP
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Öz
Piyasaların işlerliği, şirketlerin ilgili kişi ya da kuruluşlarla doğru ile-

tişim kurmasına; diğer bir deyişle muhasebe sisteminden aldığı bilgileri 
yatırımcılara şeffaf ve tarafsız olarak sunmasına bağlıdır. Buna rağmen ya-
kın tarihteki ekonomik krizler sonrasında, şirketlerin muhasebe bilgilerini 
sıkça manipüle ettiği görülmüştür. Piyasa temelli ekonomik sistemin gö-
rüldüğü Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde, bireysel yatırımcıların 
korunması temel esastır. Oysa ki ABD ve benzeri ülkelerde ortaya çıka-
rılan muhasebe manipülasyonları, bireysel yatırımcıların piyasalara olan 
güvenini zedelemiştir. Piyasa temelli olan ülkelerin temel görevi olan en 
küçük yatırımcının dahi korunması ilkesi, şirketlerin muhasebe belgelerin-
de yaptıkları yaratıcı uygulamalar sonucunda telafisi zor zararlara yol aç-
mıştır. Bu çalışmada, muhasebe bilgilerinin ekonominin gidişatı için öne-
mine değinilmiş ve şirketlerin kullandıkları manipülasyon yöntemlerinden 
biri olan yaratıcı muhasebe uygulamalarıyla ilgili örneklere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Muhasebe Bilgileri, Şirket İflasları, Yaratıcı Mu-
hasebe…

Abstract
Functioning of markets, companies or institutions the right to commu-

nicate with the person concerned, in other words, the accounting system is 
to deliver the information to investors in a transparent and impartial. Ho-
wever, after the economic crises in recent history, observed that companies 
manipulate accounting information frequently. Market-based economic 
system is seen in countries like United States of America, the individual is 
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the basic principle of investor protection. However, the U.S. and other co-
untries revealed that the accounting manipulations, has damaged the confi-
dence of individual investors in the markets. The main task of the market-
based countries, even the smallest investor protection policy, the accoun-
ting documents of companies as a result of their innovative practices led 
to the compensation of damages difficult. In this study, we addressed the 
importance of accounting information for the course of the economy which 
is one of the methods of manipulation and creative accounting practices 
used by companies in the relevant examples are given.

Key Words: Accounting Information, Corporate Bankruptcies, Creati-
ve Accounting

1. GİRİŞ
Finansal piyasalarda yatırımcıların yatırım yapacakları şirketleri doğru 

seçmeleri, oldukça önemli bir konudur. Muhasebe belgelerinden elde edi-
lecek bilgiler ışığında tasarruf fazlası fonların şirketlere aktarılması, şir-
ketlerin finansal raporlarını yatırımcılarına doğru biçimde sunmasıyla ger-
çekleşecektir. Şirketlerin faaliyetlerini bir anlamda devam ettirebilmeleri, 
onların daha fazla yatırımcı çekmelerine bağlıdır. Buna göre, yatırımcıla-
rın beklentisi, şirketlerin finansal raporlarını kamuoyuna doğru bir biçimde 
sunması; diğer bir deyişle kendilerinin yanıltılmamasıdır.

Muhasebe, işletmelerin parayla ifade edilebilen ticari işlemlerini kay-
deden, sınıflandıran, analiz eden, raporlar halinde ilgili kişilere sunan, daha 
sonra sunulan belgelerin doğru olup olmadığını denetleyen bir bilgi sistemi 
sürecidir. Sunulan belgelerin yatırımcılara, çalışanlara, devlete, sendika-
lara vb. işletme içinden ve dışından her türlü çıkar grubuna tam, doğru, 
tarafsız ve güvenilir şekilde sunulması gerekmektedir. Ancak, işletmelerin 
kendilerini olduğundan farklı göstermek amacıyla belgelerinde birtakım 
eksik ya da yanıltıcı beyanlara yer vermesi oldukça fazla karşılaşılan bir 
durumdur. Yakın tarihte meydana gelen ekonomik krizler sonrasında iflas 
eden şirketler ele alındığında, ilgili şirketlerin finansal raporlarında birta-
kım makyajlamalara gittikleri; hem şirketlerinin hem de bu şirketlerdeki 
yöneticilerin kendilerini daha başarılı gösterme girişiminde bulundukları 
gözlenmiştir.
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Şirketlerin muhasebe belgelerinde gerçeğe uygun bilgilere yer vermesi, 
şirket içi ve şirket dışındaki ilgili çıkar gruplarının yanlış yönlendirilme-
sine; dolayısıyla da doğru olmayan bilgiler sonucunda bu şirketlere daha 
fazla kaynak aktarılmasına sebep olmaktadır. Yaşanan ekonomik krizler, 
muhasebe belgelerinde yapılan manipülasyonları gündeme getirmiş ve 
ekonomik krizlerin temelinde de finansal raporların genel kabul görmüş 
muhasebe ilkelerine göre düzenlenmemesinin etkili olduğu sonucuna va-
rılmıştır.

2. MUHASEBE BİLGİLERİNİN MANİPÜLASYONU
Muhasebe bilgilerinin doğruluğu, piyasanın işlerlik kazanmasında 

önemli rol oynamaktadır. Yanlış finansal tablolarla yatırımcılara gerçeğe 
aykırı bilgiler sunan şirketler, piyasaları derinden etkilemektedir.

Muhasebe uygulamalarının kaynağını, muhasebenin temel kavramları, 
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartları oluştur-
maktadır. Muhasebe standartları, muhasebe uygulamalarına yön veren ve 
finansal tabloların hazırlanmasında düzen getiren kurallar olarak tanım-
lanabilir. Muhasebenin, sermaye piyasası ve muhasebe sisteminden elde 
edilen bilgileri ilgili kullanıcılara vermesi ve işletme faaliyetlerine ilişkin 
sağlıklı bilgil aktarılabilmesi; benzer olayları aynı şekilde ifade etmesi, 
ürettiği bilgilerin doğru, güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun ve karşılaştırı-
labilir olması; dolayısıyla belli standartlara göre hazırlanarak belirli form-
lardaki finansal tablo ve raporlarla ilgililere ulaştırılması ile mümkündür. 
(Elitaş ve Elitaş, 2010, 1)

Şirketlerin, muhasebe belgelerini her zaman ilgili kişilere doğru ve ek-
siksiz olarak aktarmaması, şirketler tarafından bilinçli olarak yapılan bir 
manipülasyon süreci olarak değerlendirilebilmektedir.  Ekonomi dilinde, 
“varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi” olarak ta-
nımlanan manipülasyon, genel olarak “seçme, ekleme ve çıkarma  yoluyla 
bilgileri değiştirme; yönlendirme” anlamına gelmektedir. Muhasebe mani-
pülasyonu ise finansal bilgi kullanıcılarının işletmenin finansal durumu ve 
faaliyet sonuçları üzerindeki algılarını etkilemeye yöneliktir. En önemli fi-
nansal bilgi kullanıcısı olan yatırımcılar, manipülasyonun en önemli hede-
fi durumundadır. Yöneticiler, muhasebe manipülasyonu ile yatırımcıların 
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zihninde iyimser bir kar beklentisi yaratmak ve bu şekilde yatırımcıların 
yeni hisse senetleri satın almalarını amaçlamaktadır. (Demir ve Bahadır, 
2007, 1)

Ekonomi genişlerken; bir başka ifade ile ekonomi iyiye giderken şir-
ketlerin yapacakları pek çok hata göze batmayabilmekte ve bir şekilde  bu 
hatalar telafi edilebilmektedir. Şirketlerin hisse senetleri fiyatları, satışla-
rı ve karları artarken kimse potansiyel problemleri dikkate almamaktadır. 
Bu durum, büyük ölçüde yatırımcıların ve diğer paydaşların “iyimserlik 
doğası”ndan kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde 1999’da başlayıp 2000 
ve 2001 yıllarında da devam eden durgunluk dönemi, belki de yakın tarihin 
en derin sonuçlarını ortaya koyan durgunluk dönemlerinden biri olmuştur. 
Bu dönemde yaşanan ekonomik durgunluk, 11 Eylül 2001 olaylarıyla da 
şiddetini arttırmış ve ekonomik durgunluğun etkileri 2002’ye de sarkmış-
tır. Bu etkilerin en belirgin göstergelerinden biri, “Enron olayı” olarak da 
ifade edilen ABD merkezli enerji şirketi olan Enron’da ortaya çıkan mu-
hasebe skandalı ve devamında yaşanan iflas olmuştur. (Çelik, 2007, 106)

Piyasa temelli ekonomik sistemin var olduğu Amerika Birleşik 
Devletleri’nde meydana gelen muhasebe skandalları ve sonrasında yaşa-
nan şirket iflasları, tüm dünya piyasalarını derinden etkilemiştir. Aşağıdaki 
tabloda ABD’de 2001-2002 dönemlerinde iflas eden şirketler ve iflas tutar-
ları ortaya konmuştur:

Tablo 1. ABD’deki En Büyük İflaslar
Şirketler İflas Yılı Milyar Dolar 
Worldcom 2002 107
Enron 2001 63,4
Global Crossing 2002 25,5
Adelphia 2002 24,4
Pasific Gas 2001 21,5
Kmart Corp 2002 17
NTL 2002 16,8

Kaynak: http://arsiv. ntvmsnbc.com/news/165149.asp?ep1=1 (13.03.2011)
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Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere, sadece iki yıl içinde ABD’de 
muhasebe skandallarının ortaya çıkmasının ardından iflas eden şirketlerin 
toplam büyüklüğü 275,6 milyar dolar olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum da 
yaşanan muhasebe skandallarının ardından şirketlere ve dolayısıyla piya-
salara güveni azaltmaktadır.

Muhasebe bilgilerinin manipülasyonu, bir anlamda ekonomik krizle-
re sebep olmaktadır. Muhasebenin krizi olarak ifade edilebilecek başlıca 
olayların aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür: (Can, 2010, 6)

• Muhasebe temel kavramlarından uzaklaşma
• Muhasebe standartları ve düzenleme yetkisine sahip kurumların tam 

bağımsız olmamaları
• Yaratıcı muhasebe uygulamaları
• Yanıltıcı finansal raporlar ve denetim raporları
• İhtiyatlılık ve muhafazakarlık kavramlarından uzaklaşma
• Gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerleme
• Şeffaflık sorunu ve denetim zafiyeti

3. YARATICI MUHASEBE VE YARATICI MUHASEBE 
 UYGULAMALARI

Enron olayı ile tüm dikkatleri üzerine çeken yaratıcı muhasebe (creative 
accounting), son yıllarda yabancı literatürde sıkça sözü edilen bir kavram 
haline gelmiştir. Esasen yeni bir konu teşkil etmeyen yaratıcı muhasebe 
kavramı, dar anlamda finansal tablolara yapılan makyaj olarak ifade edile-
bilir. Yaratıcı muhasebe, esas itibariyle finansal tabloların, işletmelerin du-
rumunu olduğundan daha iyi göstermesi amacına hizmet eden muhasebe 
uygulamaları olarak tanımlanabilir. (Saltoğlu, 2003,1 ) Bir anlamda yara-
tıcı muhasebenin, finansal tabloların şirketlerin ekonomik kararlar vere-
bilmesine ve yöneticilerin performanslarının değerlendirilmesine yardımcı 
olacak bilgiler olduğu söylenebilir. (Gowthorpe ve Amant, 2005, 1-2)

Çeşitli nedenler gerçekleştiğinde sıkça başvurulan yaratıcı muhasebe 
uygulamaları şu şekilde açıklanabilir: (Rezaee, 2002, 89; Çıtak, 2009, 29)

• Varlıkların ve gelirlerin fazla bildirimi
• Yükümlülük ve giderlerin eksik bildirimi
• Yanlış, yetersiz ya da atlanan açıklamalar
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Yaratıcı muhasebe uygulamaları, şirket kazançlarının yıldan yıla istik-
rarlı bir biçimde artıyormuş gibi bir görünüm kazanmasını sağlamakta, şir-
ket hisse senetlerine talebin; dolayısıyla da şirket hisse senetlerinin piyasa 
değerinin artmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte şirketler, yıldan 
yıla artan istikrarlı bir kar görüntüsü ve tabii olarak artan piyasa değeri 
sayesinde kredi kuruluşlarından ucuz fon temin edebilmektedirler. Ancak, 
şirketlerin yaratıcı muhasebe uygulamalarından haberdar olunduğunda ise 
şirket hisse senetleri değer kaybına uğramakta, bu durum da genel eko-
nomi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. (Akyel ve Karaca, 2005, 4)

Yaşanan ekonomik kriz hadiselerinde muhasebe ve denetim ile ilgili 
boşlukların, yanlışlıkların, zaafların, muvazaalı işlemlerin önemli rol oy-
nadığı yadsınamaz. Muhasebe temel kavram ve ilkelerinden uzaklaşılması, 
muhasebe kurallarındaki esnekliklerin ve boşlukların, işletmeleri gerçekte 
olduğundan daha farklı gösterebilmek için kullanılması, ihtiyatlılığın esne-
tilmesi, bağımsız denetimden geçen yanıltıcı finansal raporların, ekonomik 
krizlerde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. (Can, 2010, 8) Örneğin, 
1098 yılında kurulan General Motors (GM), 2008 yılında iflas masasına 
düşmeden önce gerçekte 3 milyar dolar zarar ettiği halde, değerleme ku-
rallarının sağladığı olanaklar ve esnekliklerden yararlanarak Amerikan 
muhasebe kurallarına tamamen uygun biçimde 2006 yılı ilk çeyreği için 
1 milyar dolar kar açıklamıştır. General Motors, aynı uygulamalara 2007 
yılı finansal açıklamalarında da devam etmiştir. 2008’de 30,6 milyar dolar 
zarar ettiği halde aynı yöntemlerle bunu 16,8 milyar dolar olarak açıkla-
mıştır. 1960 yılında 830.000 çalışanıyla ABD otomobil pazarının %60’ını 
elinde bulunduran GM’nin, 2009’da çalışan sayısının 275.000’e düştüğü 
ve yerli pazardaki payının %25’e düştüğü gözlenmiştir. (Aysan, 2009)

Yaratıcı muhasebe uygulamaları, genel kabul görmüş muhasebe ilke-
lerindeki boşluklardan yararlanılarak yapılan birtakım uygulamalardır. 
Bazen işletmeleri olduğundan daha iyi göstermek, bazen de yöneticiler 
hakkında iyi bir intiba uyandırmak amacıyla başvurulan yaratıcı muhasebe 
yöntemleri, kısa vadede şirketlere önemli katkılar sağlasa bile orta ve uzun 
vadede şirket için olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. İşletmeleri yara-
tıcı muhasebeye iten en önemli sebep, kurumsal yönetim anlayışına sahip 
olunmamasıdır. Diğer bir deyişle yaratıcı muhasebe uygulamaları, şirket 
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yönetiminin işletme paydaşlarına adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu-
luk anlayışına göre bilgi sunmamasından kaynaklanmaktadır. 

İşletme sahip veya yöneticilerinin çıkarlarına göre yapılan yaratıcı mu-
hasebe uygulamaları, finansal krizlerin oluşmasında en önemli etkenlerin 
başında gelmektedir. Yaratıcı muhasebe uygulamalarına verilecek örnek-
ler, aşağıdaki şekilde sıralanabilir: (Darman, 2004,7)

• WorldCom, 3.8 milyar dolarlık gideri, sermaye harcaması olarak gös-
termiştir.

• Enron, aktiflerini kendi oluşturduğu bilanço dışındaki özel amaçlı şir-
ketlere satmış; bu satışın riskini de yine kendisi üstlenmiştir.

• Grup şirketlerinde karşılaşılan bir durum olarak, birbirleri ile iş ilişki-
sinde olan şirket yöneticilerinin yüksek prim için birbirlerine yüksek veya 
hayali dekontlar kesip hayali gelirler kaydetmeleridir.

• Çin’de yapılan özelleştirmelerde sıkça başvurulan ve dolayısıyla hayli 
eleştirilen bir uygulama, özelleştirilmek üzere seçilen şirketlerin bilançola-
rının önceden makyajlanarak, gerçeğe uygun olmayan belgeler sunulması 
olarak gösterilebilir.

4. TÜRKİYE’DE YARATICI MUHASEBE KONUSUNDA 
 YAŞANAN GELİŞMELER

2000’li yılların başında ABD’nin büyük şirketlerinde muhasebe hile-
leri yapıldığında dair haberlerin ortaya çıkması, tüm dünyanın gözünü bu 
ülkeye çevirmiştir. Bunun öncesinde de enerji kontratları alım satımında 
uzmanlaşmış ENRON firmasının, aslında batmış olmasına rağmen kendini 
olduğundan karlı ve güçlü göstermesi gündeme gelmiştir.

ABD’de meydana gelen bu olaylar, Türkiye’de de birçok büyük holdin-
gin aslında batmış olduğu ve ancak muhasebe hileleri ve holding bankacı-
lığı ile faaliyetlerini sürdürdüğü gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Merkezi Berlin’deki Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency 
International) ’ın veri alınabilen ülkelerde, iş dünyası, ülke analistle-
ri ve  benzeri kurum ve kişilerin gözlemleri doğrultusunda hazırladığı 
yolsuzluk (hile) endeks raporuna göre, Türkiye 2010 yılımda 4,4 puanla 
56’ıncı sıraya yükselmiştir; bununla birlikte Türkiye 2009 yılında gene 4,4 
puan ile 61’inci sırada yer almıştır. Yolsuzluktan tamamen arınmış ülkeler 
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listesine  Danimarka 9,3.puanla birinci, listede Almanya 15’inci, ABD ise 
22’nci sırada yer almaktadır. Değerlendirmede on puan en temiz, sıfır puan 
ise yolsuzluğun en çok görüldüğü ülke anlamına gelmektedir.  (Demirkol, 
2011)

Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakıldığında birçok banka yozluluğu ile 
karşılaşılmaktadır. Gerçekleşen banka yolsuzluklarından bazı kesimler bü-
yük çıkarlar sağlarken; toplumun geniş bir kesimi ise ekonomik açıdan 
önemli zararlar görmüştür. Banka yolsuzluklarında dikkati çeken husus, 
yapılan yolsuzlukların çok büyük tutarlara ulaşmasıdır. İmar Bankası, Eti-
bank, Bank Kapital, Emlakbank, Kentbank gibi bankalarda, yaşanan hileli 
işlemlerin varlığı, Türkiye’nin gündemini uzun bir süre meşgul etmiştir. 
(Bayraktar, 2007: 66-73)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’deki yolsuzluk profillerini çı-
kardığı çalışmasında, banka yolsuzluklarında kullanılan yöntemler şu şe-
kilde belirtilmiştir:

• Back To Back: İki ayrı şirket sahibinin sahip olduğu şirketlere kredi 
açılması yolu ile yapılmaktadır. Her iki kredinin de geri dönüşü olmadığı 
için giden paralar, bankaların ve dolayısıyla hazinenin zarar hanesine ya-
zılır.

• Off Shore Bankalar: Müşteri bankaya geldiğinde “Off shore hesabın-
da değerlendirirsek paranıza daha yüksek faiz alırsız” açıklaması yapılarak 
bir kağıt imzalatılır. Böylece yurt içindeki banka kayıtlarında gösterilme-
yen bu para yurt dışındaki off shore bankaya gidiyormuş gibi gösterilir. 
Ancak off shore hesapları Devlet Garantisi Kapsamı dışında olduğundan 
bankaya el konulduğunda hesap sahipleri dolandırılmış olur.

• Vergi Cennetleri: Virjin ve Cayman Adaları gibi vergi alınmayan yer-
lerde posta kutusu şirketleri kurulur. Off shore bankaya aktarılmış gibi gös-
terilen mevduatlar vergi cennetlerindeki şirketlere kredi görüntüsü altında 
gönderilir. Buradan da Türkiye’deki banka patronuna ulaştırılır. Bu yolla 
off shore’daki paranın izi kaybettirilmeye çalışılır.

• Paravan Şirketler Kurma: Banka sahipleri yanında çalışanlar yakın 
dost ve akrabalarına paravan firmalar kurdurur. Bu firmalara ödeyemeye-
ceği kadar kredi görüntüsü altında para aktarılır. Bu para daha sonra banka 
sahibinin şahsi hesabına geçer.
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• Banka Sahibinin Şirketlerine Kredi Görüntüsü Altında Para Ak-
tarma: Banka sahibinin aktif olan şirketlerine açılan kredilerde yasal sı-
nırlar içinde kalınır. Ancak başka bankalardan da yoğun kredi kullanan 
şirketler grubun bankasına olan borcunu hiç ödemez.

Türkiye’de muhasebe hileleri, yasalar çerçevesinde de denetim altına 
alınmaya çalışılmıştır. Vergi Usul Kanunu (VUK) 359. Maddesi’nde yer 
alan muhasebe hükmüne göre devletin vergi kaybının önlenmesi amaçlan-
mıştır. (Akarca ve Şafak, 2011)

Türkiye’deki sermaye piyasalarının derinliğinin olmaması, muhasebe 
belgelerinde yapılan hileli işlemlerin varlığının çok da fazla gündemde yer 
almaması sonucunu doğurmaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na 
kote şirketlerin finansal tablolarının eksiksiz, şeffaf ve bağımsız denetim-
den geçmiş bir biçimde yatırımcılara sunulması oldukça önem taşımakta-
dır. Bu durumda denetim kurumuna da önemli görevler yüklendiği açıktır.

5. SONUÇ
Muhasebe, işletmenin ticari olaylarını kaydeden, sınıflandıran, analiz 

eden, raporlar halinde ilgili kişi ya da kuruluşlara  sunan ve son olarak da 
sunulan belgelerin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup 
olmamasına göre denetimini gerçekleştiren bir bilim dalıdır. İşletmenin iç 
ve dış çevresiyle güvenilir ve sağlam ilişkiler kurması, gerçekleştirilen fa-
aliyetleri doğru bir biçimde ilgililere sunmasıyla mümkün olacaktır.

Yaşanan ekonomik krizlerin temelinde, işletmelerin sahip oldukları bil-
gileri ilgililere doğru bir biçimde sunmaması yer almaktadır. Bu nedenle, 
ekonomik krizler sonrasında işletmelerin bilgilerini adil, şeffaf, hesap ve-
rebilir ve sorumluluk anlayışına göre sunmaları söz konusu olmaktadır.

Kurumsal yönetim anlayışıyla ilgili olarak yapılan düzenlemeler, finan-
sal ya da finansal olmayan tüm bilgilerin doğru bir biçimde paylaşılmasını 
gerekli kılmaktadır. İşletmelerin kurumsal yönetim anlayışını uygulayabil-
meleri de ancak muhasebeden elde ettikleri bilgileri hiçbir çıkar grubu gö-
zetmeksizin finansal tablolar aracılığıyla ve genel kabul görmüş muhasebe 
standartlarıyla belirlenen çerçevede ilgililere sunmasıyla mümkün olmak-
tadır. Ekonominin kötüye gittiği dönemlerde ortaya çıkan muhasebe skan-
dalları, muhasebe standartlarının ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmesi 
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ve geliştirilmesini gerekli kılmakta ve kurumsal yönetime olan ihtiyacın 
artmasına sebep olmaktadır. Piyasaların işlerliği, muhasebe bilgilerinin 
manipüle edilmeden, şeffaf ve tarafsız bir biçimde ilgili kişilere sunulma-
sıyla gerçekleşecektir.

Türkiye’de muhasebe bilgilerinde yapılan hileli işlemlerin ağırlık-
lı olarak bankalarda gerçekleşmesi, mevduat sahiplerinin bankalara olan 
güvenini olumsuz derecede etkilemiştir. Bu noktada, finansal sisteminin 
ağırlığının diğer finansal kurumlara aktarılmaya çalışılması amaçlanmak-
la birlikte, bankacılık sisteminde köklü değişiklikler yapılması gündeme 
gelmiştir. 
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