
T.C. 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
MUHASEBE - FİNANSMAN BİLİM DALI 

 
 

 
 

İŞLETMELERDE RİSKE YÖNELİK DENETİM VE 
RAPORLANMASI 

 
 

DOKTORA TEZİ 
 
 
 

Hazırlayan 
Adem ALTAY 

 
 
 

Tez Danışmanı 
Prof. Dr. Hasan KAVAL 

 
 
 
 

ANKARA - 2008 



 

 



T.C. 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
MUHASEBE - FİNANSMAN BİLİM DALI 

 
 

 
 
 

İŞLETMELERDE RİSKE YÖNELİK DENETİM VE 
RAPORLANMASI 

 
 

DOKTORA TEZİ 
 
 
 
 

Hazırlayan 
Adem ALTAY 

 
 
 

Tez Danışmanı 
Prof. Dr. Hasan KAVAL 

 
 
 
 
 

ANKARA - 2008 



 

 



ÖNSÖZ 

 Geçtiğimiz yüzyılda sanayi devriminin gerçekleşmesi ve sanayi 

çağından bilgi çağına geçilmesi gibi global değişimler; işletmelerin de 

gelişmesi ve büyümesi sonucunu doğurmuştur. Gelişen ve büyüyen 

işletmeler kendi ülkelerinin sınırlarını aşarak çok uluslu işletmeler haline 

gelmişlerdir. Ayrıca bu büyümenin getirdiği finansal imkanlar sonucunda 

işletmeler; sadece tek alanda değil, birden çok alanda faaliyet göstermeye 

başlamışlardır. 

 Bu büyüme ve gelişme, olumlu yönlerinin yanı sıra birtakım 

istenmeyen (olumsuz) durumların oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Çünkü 

belirtilen gelişmeler nedeniyle karmaşık bir hal alan muhasebeleştirme 

işlemlerinde; zaman zaman hatalar olmakta ve hatta, bu karmaşıklık ve 

büyük işlem hacimleri fırsat bilinerek, bir takım yolsuzluklar (hileler) 

yapılmaktadır. Belirtilen nedenlerin bir sonucu olarak 2000’li yıllarda dünyada 

yaşanan büyük şirketlerin iflası; denetim mesleğinin yönünü değiştirmiştir. 

Bağımsız dış denetimin temel hedefi; güvenilir, şeffaf finansal bilgi 

sunulmasını sağlamak ve bilgi alıcılarını aydınlatmaktır. Ancak bu hedef 

geleneksel denetim anlayışı ile gerçekleştirilememektedir. Artık denetim; 

sadece geçmiş verilerin doğruluğuna güvence vermek yerine, geleceğe 

yönelik bilgilerin de sunulmasını ve işletme riskleri hakkında bilgi alıcılarının 

aydınlatılmasını sağlamalıdır. 

İşletmenin geleceği ve riskleri hakkında bilgi alıcılarının güvenli bir 

şekilde aydınlatılması ancak; riske yönelik denetim yapılması ve risklerin 

raporlanması ile mümkün olacaktır. 

Tezin oluşmasına katkı sağlayan, çalışmalarıma yön veren ve her 

zaman desteğini hissettiğim danışmanım Prof. Dr. Hasan KAVAL’a 

katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

Ankara, 2008 

Adem ALTAY 
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GİRİŞ 

 Son yıllarda, işletmelerin ve sermaye piyasalarının hızla gelişmesi, 

birtakım problemleri de beraberinde getirmiştir.  Dünyada yaşanan ekonomik 

krizler ve özellikle 1970’lerden itibaren yaşanan ülke krizleri bunun en temel 

göstergesidir. İşletmelerin içinde bulunduğu rekabet ortamı ve ülkelerin 

yaşadığı kriz ortamı onları sürekli yenilenmeye ve gelişmeye zorlamaktadır. 

Diğer bir ifadeyle işletmelerin her duruma hazırlıklı olması gerekmektedir. Her 

işletme bu gelişme ve yenilenme gereksinimini zamanında ve yeterli 

seviyede yapamamaktadır. Yeterli gelişme ve yenilenmeyi zamanında 

gerçekleştiremeyen şirketlerde, işletme riskleri (faaliyet, suistimal gibi) ve 

bilanço yapısından kaynaklanan çeşitli riskler (varlık kaynak dengesizliği gibi) 

ortaya çıkar. Bunun sonucu olarak birtakım yasal olmayan yöntemlere de 

başvurulmaktadır. Bu yöntemler finansal bilgi akışını ya engellemekte ya da 

hatalı bilgi sunulmasına sebep olmaktadır. 

Denetimin temel hedefi; işletmelerde ister hatadan kaynaklı olsun 

isterse hileden kaynaklı olsun ortaya çıkabilecek bütün yanlışlıkları tespit 

etmek ve kamuoyuna doğru finansal bilgi sunulmasını sağlamaktır. 

Günümüzde işletmelerin; sadece tek alanda değil birden fazla alanda faaliyet 

göstermeleri, muhasebe işlemlerini karmaşıklaştırmaktadır. Bu nedenle 

bağımsız dış denetçilerin işi de her geçen gün aynı oranda zorlaşmaktadır.  

Ülkeler arasında yapılan ticaret ve gümrük birliği anlaşmaları, Avrupa 

Birliği’nin organize edilmesi gibi nedenlerle oluşan globalleşme akımı 

işletmeleri de birinci dereceden etkilemiştir. İşletmeler hem birçok alanda 

faaliyet göstermeye başlamışlar hem de birden fazla ülkeye açılmışlardır. 

İşletmelerin bu denli büyümesi birçok riski de beraberinde getirmiştir. 

Özellikle 1970’lerde dünyada sabit kur sisteminden dalgalı kur sistemine 

geçilmesi, aynı dönemlerde yaşanan petrol krizi ve hızına ayak 

uydurabilmenin giderek zorlaştığı teknolojik gelişmeler; çokuluslu işletmeleri 

beklenenden fazla etkilemiş ve onları birtakım önlemler almaya zorlamıştır. 
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Yukarıda da bahsedildiği gibi, işletmelerin çoğu zaman kontrolsüz 

büyümeleri ve faaliyetlerinin birçok alana yayılması, onları; 

karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmeye ve yapılabildiği ölçüde bu risklerden 

korunmaya mecbur bırakmıştır. İşletmeler, oluşan riskleri yok etmek için 

sürekli yeni yöntemlere başvurmaktadırlar. İşletmelerin risklerden korunma 

ihtiyacı dünyada sigortacılık sektörünün gelişmesini sağlamış, ayrıca vadeli 

işlem piyasalarının ve türev ürünlerin (forward, option, swap vb.) hızla 

yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. 

Bütün bunlara rağmen; işletmelerin aşırı büyüme hırsı; onları bu 

risklerden koruyamamış, akılcı olmayan yatırımlar yapmalarına ve ortaklıklar 

kurmalarına, ayrıca yolsuzluk ve birçok karmaşık işlemlere bulaşmalarına 

zemin hazırlamıştır. 2000’li yıllara yaklaşılırken Orta Asya ve Rusya’da, 

finans sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin yaşadığı krizleri, 2000’li 

yıllardan itibaren Swissair ve Enron gibi dünyaca ünlü ve sermaye yapıları 

çok güçlü (ya da güçlü görünen) işletmelerin iflası takip etmiştir. 

Özellikle bu gelişmeler, işletmelerin ne kadar riskten korunmaya 

çalışsalar da tam anlamıyla korunamadıklarını (örneğin; Swissair) ya da 

gerçek faaliyet sonuçlarını doğru olarak kamuoyuna yansıtmadıklarını 

(örneğin; Enron) ortaya koymuştur. Diğer bir nokta da, bu iki firmayı da 

denetleyen bağımsız denetim şirketlerinin dünyaca ünlü denetim şirketleri 

olmasıdır (Ernst & Young ve Arthur Andersen). İşte bu gerçekler; bağımsız 

dış denetimin ve denetim şirketlerinin önemini daha da artırmıştır. Enron 

olayı sonrasında, dünyada büyüklük olarak beşinci sırada yer alan Arthur 

Andersen şirketinin, Enron’un hilelerine bazı delilleri saklamak suretiyle göz 

yumduğu için kapandığı bilinmektedir. Sonuçta riskler sadece işletmeleri 

değil aynı derecede denetim yapan kişi ve kuruluşları da etkilemektedir. 

Yaşanan işletme krizleri ve zaman zaman bağımsız denetim 

şirketlerinin de bu krizleri tespit edememesi (ya da görmezden gelmesi) 

klasik denetim anlayışı ve etiğinin yeterli olup olmadığı konusunu tartışılır 

hale getirmiştir. 
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Bilindiği gibi klasik denetim, işletmenin mali sonuçlarını ortaya koyan 

finansal tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini tespit etmek için 

uygulanmaktadır. Finansal tablolar ise temelde işletmenin geçmiş 
dönemine ait mali bilgileri sunduğu için klasik denetim; gün geçtikçe 

önemini yitirmeye başlamıştır. Çünkü denetim sadece işletmenin geçmişi ile 

ilgilenmemeli, geleceği ile ilgili bilgiler de sunmalıdır. İşte bu perspektife 

uygun olarak yapılacak denetim; risk bazlı denetim veya riske yönelik 

denetim olarak adlandırılmaktadır. 

Kurumsal yönetim alanında dünyada çok uzun zamandır birçok 

çalışma yapılagelmiştir. Ancak, Enron olayından sonra Amerika’da yürürlüğe 

konulan Sarbanes-Oxley Kanunu1 işletmelerde “kurumsal yönetim” anlayışı 

ile ilgili ilk yasal düzenlemedir. Bu kanunla, işletmede hata ve hileleri azaltıcı 

ve kurumsallaşmayı gerektiren bir yapı öngörülmüştür. Kanunda, bağımsız 

dış denetim ve denetçiler ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle 

denetçilerin, denetimini yaptığı şirket ile ilişkilerinde önceden çok normal 

kabul edilen (yatırım aracılığı/danışmanlığı yapmak gibi) birçok uygulamaya 

yasak getirilmiştir. Yine bu kanuna göre, kurumsal bir yapıda yürütülen 

yönetim fonksiyonunun, riskler ve risk yönetimine ağırlık vermesi üzerinde 

durulmuştur. 2000’li yıllarda birçok ülkede de kurumsal yönetim, denetimin 

etkinliği ve risk analizi konularında önemli çalışmalar başlamıştır. İngiltere 

Finansal Hizmetler Otoritesi’nin yayınladığı, finansal kurumlar için risk 

değerlendirme çerçevesi2 bunun bir diğer örneğidir. Almanya’da uygulamaya 

konulan 5 nolu risk raporlaması muhasebe standardı ise tamamen risklerin 

ölçümü ve özellikle de kamuoyuna sunulması (raporlanması) konuları üzerine 

düzenlenmiştir3. Son yıllarda dünyada yaşanan bu gelişmeler, klasik denetim 

anlayışından riske yönelik denetim anlayışına geçilmesini gerekli kılmıştır. 

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.sec.gov/spotlight/sarbanes-oxley.htm, (25.01.2007). 
2 Türkiye bankalar birliği tarafından 2004 yılında Türkçe’ye çevrilmiştir; http://www.tbb.org.tr. 
Orijinal metin için bkz.: www.fsa.gov.uk 
3 Standardın İngilizce metni, risk çeşitleri ve diğer dünya uygulamaları ile karşılaştırılması gibi ilave 
açıklamaları için bkz.: http://www.standardsetter.de/drsc/docs/drafts/5_eng.html, 25.02.2008. 
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Dünya’da kurumsal yönetim ve risk yönetimi alanındaki çalışmalar, 

Türkiye’de de etkisini göstermiştir. İlk olarak TÜRMOB bünyesinde kurulan 

Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK) Uluslararası Denetim 

Standartlarını Türkçeye tercüme etmiştir. Bankacılıkla ilgili 2000 yılında 

BDDK faaliyete geçerek, bankalarda risk yönetimi ve kurumsal yönetim 

alanlarında gerekli çalışmaları yapmıştır4. SPKr’da 2003 yılında kurumsal 

yönetim ilkelerini yayınlamış ve 2005 yılında revize etmiştir5. Özellikle SPKr 

ve BDDK risk yönetimi konusunda çalışmalarına devam etmektedirler.  

Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyum, Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu (TMSK) sayesinde gerçekleştirilmiştir. Denetim 

standartları alanında ise, yetkili bir otorite belirlenmemiştir. Bunun sonucu 

olarak, SPKr, BDDK ve Maliye Bakanlığı kendi faaliyet alanları ile denetim 

ilkelerini uygulamaya koymaya devam etmektedir. Bu kurumlarımızın farklı 

uygulama ve bakış açıları ya da birbirleri ile anlaşmazlıkları; denetim 

alanında dünya ile tam bir uyumun sağlanmasını geciktirecektir.  

Bu uygulamaların daha da etkin olabilmesi için denetim ile ilgili kurallar 

tek bir kurum aracılığı ile yürürlüğe konulmalıdır. Bu sayede sorunların tespiti 

ve çözüm önerileri daha etkin bir şekilde uygulamaya konulacaktır. 

İşletmelerde riskin tespiti ve riske yönelik denetim anlayışının her 

geçen gün daha da önemli hale gelmesi nedeniyle çalışmamızın konusu 

“Riske Yönelik Denetim ve Raporlanması” olarak belirlenmiştir. 

Çalışmamızda kamuoyunun denetimden beklentileri, riskler, işletmenin 

sürekliliğini tehlikeye sokabilecek durumlar ve bunların tespiti üzerinde 

durulacaktır. Bağımsız dış denetimde, “riske yönelik denetim” ile “denetim 

riskleri” birbirine karıştırılmaktadır. Ancak bu iki konu birbirinden farklı 

konulardır. Bu farklılıklar da çalışma kapsamında açıklanacaktır. 

                                                 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz.: http://www.bddk.org.tr 
5 İlk defa 2003 yılında yayınlanmış ve 2005 yılında revize edilmiş olan, kurumsal yönetim ilkeleri için 
bkz.: http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=66&fn=66.pdf, (15.01.2007). 
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Dünyada ve ülkemizde risk analizi ve risk yönetimi konusunda birçok 

çalışma yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların, özellikle ülkemizde, büyük bir 

kısmı finans sektörü (bankalar, sigorta şirketleri vb.) üzerinedir. Bizim 

çalışmamızda; zaman zaman finans sektörüne değinilecek olmakla birlikte, 

özellikle finans sektörü dışındaki işletmeler (sanayi işletmeleri ve ticaret 

işletmeleri) üzerine yoğunlaşılacak ve uygulama bölümümüzde finans 

sektörü dikkate alınmayacaktır.  

Tez, dört bölümden oluşmaktadır; 

Birinci bölümde, muhasebe denetiminin niteliği üzerinde durularak, 

muhasebe denetiminin fonksiyonları, mali bilginin önemi ve bilgi alıcıları için 

gerekli bilgi türleri ile geleneksel anlamdaki muhasebe denetiminin özellikleri 

ve yetersizlikleri konuları açıklanmıştır. 

İkinci bölümde, risk kavramı ve türleri, denetim riski ile işletme 

risklerinin farklılıkları, iletme risklerinin çeşitleri ve risk yönetiminin önemi 

konuları üzerinde durulmuştur. 

Üçüncü bölümde, riske yönelik denetimin özellikleri, klasik denetimden 

farklılıkları, ülkemizdeki mevcut durumda risk raporlaması ile ilgili mevzuat ve 

çeşitli ülkelerdeki konuya ilişkin uygulama ve düzenlemeler açıklanmıştır. 

Dördüncü bölümde, İMKB’de işlem gören reel sektördeki işletmelerin 

riskliliğinin tespitine yönelik çok boyutlu istatistik modeli uygulanmış, modelde 

finansal oranlardan yararlanılmıştır. 

Sonuç ve değerlendirme bölümünde ise;  çalışmanın genel bulguları 

üzerinde durulmuş ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 

MUHASEBE DENETİMİNİN NİTELİĞİ 

Bu bölümde; muhasebe denetiminin niteliği üzerinde durulacaktır. 

Denetim, birçok grup ve kişiyi birinci dereceden etkilemektedir. Başta; 

denetimi yapılan işletme olmak üzere, bütün kamuoyu denetim sonuçlarından 

etkilenmektedir. İşletme daha iyi bir muhasebe ve iç kontrol sistemine sahip 

olabilmek, yatırımcılar ve kreditörler güvenilir finansal tablolar üzerinden daha 

doğru (yanılmayacakları) sonuçlara ulaşabilmek ve devlet; vergi alacaklısı 

olduğu işletmenin mali sonuçlarından emin olabilmek için denetim 

çıktılarından yaralanmaktadır.  

Dolayısıyla denetimin fonksiyonu (veya etkinliği); sadece devlet için 

değil, bütün kamuoyu ve özellikle ülkedeki sermaye piyasalarının gelişmesi 

için de çok önemlidir. Bu nedenle denetimin yapısı ve kapsamı her zaman 

tartışma konusu olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Denetlenen 

işletmelerin kapsamının genişletilmesi veya denetimin kapsamının (incelenen 

ve onay verilen konular bakımından) genişletilmesi öneri konusu 

yapılmaktadır. Bu nedenle, öncelikle geleneksel denetimin kapsamı ve 

uygulanma nedenleri belirlenmelidir. 

Yukarıdaki açıklamalarımız nedeniyle, bu bölümde denetimin 

fonksiyonları (kimlere nasıl yararlar sağladığı), denetimi yapılan mali bilgilerin 

önemi, karar alıcıları üzerindeki etkileri ve bu etkiyi oluşturan bilgi türleri ile 

geleneksel muhasebe denetiminin kapsamı ve yetersizlikleri hakkında detaylı 

açıklama ve tespitler yapılacaktır. 

1.1. MUHASEBE DENETİMİNİN FONKSİYONLARI 

 İşletmelerin faaliyet dönemi sonunda raporladıkları finansal bilgiler, 

işletme içinden veya işletme dışından birçok kişiyi birinci dereceden 

etkilemektedir. Takas ekonomisiyle başlayan işletmecilik; günümüzde 

işletmelerin büyümesi, faaliyet alanlarının genişlemesi nedenleriyle, işlemleri 

daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu sürece uygun olarak finansal tablolar 
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da çeşitli evrimler geçirerek günümüze kadar gelmiştir1. İşlemlerin 

karmaşıklığının artması ve işletmelerde yapılan hileler finansal bilgilerin 

önemini her geçen gün artırmaktadır. Finansal bilgiler günümüzde sadece iş 

dünyasında değil hayatın birçok alanında da kullanılır hale gelmiştir2. 

İşte bu kadar önemli olan finansal bilgilerin birtakım temel özellikleri3 

taşıması gerekir. Finansal bilgilerin ilk olarak taşıması gereken özellik 

güvenilirliktir. Dolayısıyla işletme dışındakilere sunulan finansal bilgilerin 

güvenilir olup olmadığının araştırılması gerekir4. Finansal tablolar, güvenilirlik 

dışında, bir takım temel özellikleri de taşımak zorundadır. Bu özellikler, 

anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, doğrulanabilirlik, karşılaştırılabilirlik, 

zamanlılık ve fayda-maliyet dengesi olarak sıralanabilir5. Bu konudaki temel 

dayanaklar, birbiri ile büyük ölçüde uyum gösteren; Muhasebe Uygulama 

Genel Tebliği ve TMS-Kavramsal Çerçevedir6. Bunlara ek olarak 1 nolu 

“Finansal Tabloların Sunuluşu” Türkiye Muhasebe Standardının 13-22. 

maddeleri de “gerçeğe uygunluk” özelliğini eklemiştir7. 

İşletme yönetimi, iç kontrol mekanizmasını, finansal bilgilerinden 

yararlanan bilgi alıcılarını ikna edecek şekilde güvenilir ve doğru bilgiler 

raporlayabilecek bir biçimde oluşturmalıdır8. Yönetim ve çalışanların 

çabalarına rağmen; işletme içi ve dışı birtakım nedenlerle finansal bilgiler, 

güvenilirliğini yitirebilir. Finansal bilgilerin güvenilir olmama nedenleri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir9: 

- Muhasebe ilkeleri ve işletmenin hesap planı; çalışanlar tarafından 

iyi anlaşılmamış olabilir. 

                                                 
1 Güvemli, 2007. 
2 Naik, 1997:2. 
3 Finansal bilgilerin taşıması gereken temel özelliklerinin açıklamaları konusunda bkz.: Akdoğan ve 
Aydın, 1987:267-300. 
4 Winkle ve Cook, 1994:1. 
5 Akdoğan ve Sevilengül, 2007:11. 
6 TMS ve TMSK ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için bkz.: http://www.tmsk.org.tr/ 
7 TMSK, 2006:243-244. Yada bkz.: http://www.tmsk.org.tr/ 
8 Aktuğlu, 1996:9. 
9 Gürbüz, 1995:27. 
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- Muhasebede çalışanlar, gerekli titizliği göstermemiş ve bazı 

hatalara sebep olmuş olabilirler. 

- Finansal bilgiler (tablolar) işletme yönetimi istek ve arzuları 

doğrultusunda düzenlenmiş olabilir. 

- Hile ve kural dışı uygulamaları gizlemek için finansal tablolarda 

birtakım ayarlamalar yapılmış olabilir. 

- Vergi ödemelerini azaltmak ve işletmenin kayıt dışı karlılığını 

yükseltmek için bazı kanunsuz işlemler yapılmış olabilir. 

- Titizlikle çalışılmış olsa bile, sistem veya insanlardan kaynaklanan 

bir takım hatalar finansal tabloları olumsuz yönde etkilemiş olabilir. 

Finansal bilgilerin güvenilir olmaması ile ilgili diğer bir gruplama da 

şöyledir10;  

- İşletmelerin büyüklüğü nedeniyle işlemlerin karmaşıklaşması ve 

muhasebe servislerinin iş yükünün çoğalması, 

- Finansal bilgilerden yaralananların işletmeden uzakta olması ve bu 

nedenle bilgi akışını denetleyememesi, 

- İşletme ilgililerine bilginin yöneticiler tarafından verilmesi nedeniyle 

yöneticilerin hilelerini kapatma ve fiktif karlar gösterme eğilimine 

girmesi. 

Vb. nedenlerle finansal tabloların güvenilirliği zedelenmekte ve bu 

bilgiler, bilgi alıcılarının ihtiyacına karşılık verebilmekten uzaklaşmaktadır.  

İşte bu noktada finansal tabloların güvenilirliğini tesis etmek için, 

denetim (bağımsız dış denetim) devreye girmektedir. Diğer bir ifade ile 

finansal tabloların güvenilirliğini bağımsız dış denetim sağlamaktadır. 

Bağımsız dış denetimi yapan denetçi,  finansal tabloları denetleyip onay 

                                                 
10 Gray ve Manson, 2000:8-10, Bozkurt, 2000:20, Ataman, Hacırüstemoğlu ve Bozkurt, 2001:13. 
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verene kadar, tablolardaki iddiaların güvenilirliği şüphede olacaktır11. 

Denetimin temel fonksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

Şekil 1.1. Denetimin Fonksiyonu 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 1.1.’de de görüldüğü gibi, birçok kişiyi/grubu etkileyen finansal 

tabloların, ilgili kişi ve gruplara ulaşmadan önce bağımsız dış denetim 

süzgecinden geçmesi ve bunun sonucunda, bir hata veya hile varsa 

düzeltilerek ilgililere sunulması gerekmektedir. 

Finansal bilgilerin kullanıcıları ile bu bilgileri sunanların beklentilerinin 

farklılığı, finansal bilgileri kullananlar ile bu bilgileri sunanların birbirinden 

uzakta olması ve işlemlerin karmaşıklığı; denetime duyulan ihtiyacı 

(denetimin önemini) daha da arttırmaktadır12.  

İşletme sahipleri veya yöneticiler vergiyi azaltmak için karı olduğundan 

düşük gösterebilirler. Bu durum finansal bilgi kullanıcısını yanıltacaktır. Bu 

yanılgı yatırımcı veya kreditörün zarar etmesini birincil derecede 

etkilemeyebilir. Ancak bazı durumlar bütün bilgi alıcılarını negatif yönde 

etkileyecektir. Örneğin, işletmeler ilk defa halka arz veya yüklü miktarda kredi 

ihtiyacı olduğu zamanlarda, karlılığını olduğundan yüksek göstermeye 

                                                 
11 Çaldağ, 2003:23. 
12 Hermanson, Loeb, Saada ve Strawser, 1980:4-6. 
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çalışabilirler. İşte bu durumda yatırımcı ve kreditörler başta olmak üzere 

bütün bilgi alıcıları yanıltılmış olacaktır. Sadece bilgiyi sunanlar ve kullananlar 

değil, bilgi alıcıları da zaman zaman kendi aralarında anlaşmazlık 

yaşayabilirler. Örneğin, hisse senedi sahipleri işletmenin kar dağıtmasını 

beklerken, işletmeye borç vermiş olan kurumlar kar dağıtılmamasını 

isteyecektir13.  

Şüphesiz denetimin fonksiyonu sadece güvenilirliği tesis etmek 

değildir. Bunun yanında denetimin; işletme yönetimine ve işletme dışına 

yönelik birtakım özel fonksiyonları da mevcuttur. 

1.1.1. İşletme Yönetimine Yönelik Fonksiyonlar 

Bağımsız dış denetim, salt anlamda işletme yönetimi için 

yapılmamakla birlikte, yönetime ciddi katkılar sağlar.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde faaliyette bulunan işletmelerde, 

muhasebe sisteminin ve muhasebe bilgisinin yetersiz olması birçok eksikliği 

de beraberinde getirmektedir. Muhasebe enflasyon baskısının yoğun olduğu 

dönemlerde sermayenin korunması görevini yerine getirememektedir. Diğer 

yandan bazı durumlarda, işletmeler üzerine karların yüksek oranda 

dağıtılması baskısının yapılması da karların fiktif olarak çok yüksek 

gösterilmesine ve bunu soncu çok fazla vergi ile kar dağıtılmasına neden 

teşkil etmektedir. Bu durum reel sermaye yapı ve dengesini iyice 

bozmaktadır. Hatta bazı yıllarda, kar edilmiş olmasına rağmen sermaye, reel 

anlamda gerilemektedir14. İşte bu gibi durumlarda denetimin varlığı yukarıda 

sayılan işlemlerin yapılmasını engelleyecek ve işletmenin gerçeğe uygun 

raporlama yapmasını sağlayacaktır. 

Denetçi işletmenin iç kontrol sistemini ve bütün mali olaylarını 

denetler. Bu denetimler sonucunda denetçi, varsa aksayan yönlerini, iç 

kontrol sistemi zaaflarını bir tavsiye mektubu ile yönetime sunar15. Bu tavsiye 

mektubu sonucunda yönetim, işletme faaliyetlerinin doğru kayıtlara 

                                                 
13 Kepekçi, 2004:11. 
14 Aksoy, 2002:76. 
15 Kaval, 2005:5. 
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geçmesini16 ve iç kontrol sisteminde meydana gelen aksamaların zamanında 

yok edilmesini sağlamış olur. 

Denetlenmiş finansal tablolar, vergi beyannamesinin ekinde sunulduğu 

için, devlete ödenen vergiye temel oluşturduklarından, bu bildirimlerin 

güvenilirliği artırılmış olacak ve devletin vergi denetimi yapma olasılığı 

azalacaktır17. 

Bağımsız dış denetimden geçmiş finansal tablolar, denetimden 

geçmemiş finansal tablolara göre daha güvenilir olduğu için, işletmenin 

piyasada yapacağı işlemlerde teminat görevi görür, hatta kredi olanakları 

genişler. Tabii ki bankaların işletmelere kredi verirken sadece finansal 

tablolarının denetimden geçmiş olup olmadığına bakmadığını, ayrıca analize 

tabi tutacağı unutulmamalıdır. Ancak denetim, bankalar içinde temel bir 

güvence niteliğindedir.  

Denetimin işletme ve yönetimine bir diğer katkısı da; işletme 

personelinin hile ve hırsızlık yapma isteklerini engelleyecektir. Çünkü 

sonuçlarının tespit edilme korkusu çalışanların suç işlemesini engelleyecektir. 

Denetim, işletme yönetiminin kendilerini aklamasında da katkılar 

sağlar. Bağımsız dış denetim, işletme üst yönetimi ve yönetim kuruluna, 

kendilerinin işletme dışına ve özellikle şirket genel kuruluna karşı, yasalara, 

yönetmeliklere uygun davrandıkları, kendi faaliyetlerini hiç saklamadan, 

değiştirmeden ve süslemeden sundukları konusunda bir hakemlik kurumu 

olarak doğmakta, onların hesap verebilme imkanlarını kolaylaştırmaktadır. 

Bağımsız dış denetim raporları sayesinde yönetimde görev alanlar hesap 

verme konusunda sorumlu oldukları taraflara karşı üçüncü ancak ehil kişi 

olarak bağımsız denetçinin de görüşünü alarak kendilerini aklama olanağı 

bulmaktadırlar18. 

Denetim, işletmelerin kurumsallaşmasına da katkıda bulunur. Özellikle 

yeterince büyüyememiş şirketlerin önemli sorunlarından birisi yeterli bir 

                                                 
16 Aksoy, 1984:3. 
17 Güredin, 2007:25. 
18 Kaval, 2005:5. 
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şekilde kurumlaşamamaktır. Kurumlaşma ile; iyi bir organizasyon ile herkesin 

yetki, görev ve sorumluluğunun bilinmesi, çalışanların işletme üst amaçları 

doğrultusunda yeterli motivasyonu, işletmede tüm fonksiyonların belirlenmiş 

olması ve bunun için uygun prosedürlerin (çalışma yöntemlerinin) belirlenmiş 

olması, dolaylıda olsa yasa ve yönetmeliklere aykırı davranış olmadan da 

verimliliğin sağlanabilmesi, bunların sonucunda da işletmenin sürekliliğinin 

sağlanması anlaşılmaktadır. Şirketin geleceğinin belirli kimselere bağlanması 

değil, sistemlere bağlanmasıdır. Bu amaçla işletmede sistemler kurulmakta, 

bu sistemler daha sonrada amaçlarına erişme açısından değerlemeye ve 

kontrole tabi tutulmaktadırlar.  İşte bağımsız dış denetim bu sistemlerden 

bazılarını denetlemekte ve işletme dışına yönetim kurulunun faaliyetlerinin 

sonuçları hakkında verilen bilginin kabul edilebilirliğini raporlamaktadır19. 

Denetim sonucunda bilgilerin güvenilirliği tesis edildiği için, hesap verebilirlik 

açısından yönetime destek olmaktadır. Bütün bunların sonucunda kurumsal 

yönetim uygulamaları daha da kolay gelişecek ve benimsenecektir. 

Varlıkların korunmasında, hırsızlıkların ve hilelerin önlenmesinde 

yardımcı olur20. 

1.1.2. İşletme Dışına Yönelik Fonksiyonlar 

Denetimin işletme ve yönetimine yönelik fonksiyonlarının yanı sıra 

işletme dışındaki çevrelere yönelik fonksiyonları da vardır. Çünkü finansal 

bilgiler, en az yönetim kadar işletme dışındaki kişileri de etkilemektedir. 

İşletme dışına yönelik fonksiyonları; piyasadaki diğer kişilere yönelik ve kamu 

kumlarına yönelik olmak üzere iki başlık altında inceleyebiliriz. 

1.1.2.1. Piyasadaki Diğer Kişilere Yönelik Fonksiyonlar 

Burada, piyasadaki diğer kişiler ifadesiyle; işletme dışında olup da 

işletmenin sunduğu finansal tablolardan yararlanan, kamu kuruluşları 

haricindeki bütün gerçek ve tüzel kişiler kastedilmektedir. 

                                                 
19 Kaval, 2005:5. 
20 Holmes, 1964:14. 



 13

Bir tarafta işletmenin hazırladığı bilgiler, bir tarafta çok farklı bilgilere 

ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu iki grup arasında, temel 

bilgi akışını ise finansal tablolar sağlamaktadır. İşletmeler tarafından 

hazırlanan finansal tabloların yanlış ve hatalı bilgiler içerebilme olasılığı 

bulunmaktadır. Hatalı ve yanlış bilgiler içeren finansal tabloların güvenilirliği 

azalmaktadır. Hatalı ve yanlış bilgilerin finansal tablolarda yer alması, 

işletmenin kendi amaçları doğrultusunda kasten yapılabileceği gibi, işlemlerin 

karmaşık ve çok olması, yöneticinin ve personelin bilgi düzeyi gibi birçok 

yapısal özelliklerin sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. 

Mali tablolar kullanıcılar tarafından alındığı zaman, kullanıcının 

yapacağı işlem, elde ettiği bilginin kalitesini değerlemektir. Muhasebe 

bilgisinin sunulması sürecine denetimin uygulanması, bu bilgilerin kalitesini 

artırır21.  

Denetimden geçmemiş finansal tabloların birtakım riskleri taşıyacağı 

açıktır. Bu tabloları kullanan kişi veya kurumlar kendileri güvenilirlik testleri 

uygulamaya kalkışırlarsa, hem başarılı olamayacak ve hem de kaynak israfı 

olacaktır. Kaldı ki bilgi kullanıcıları çeşitli analizler yapsa da, yukarıda da 

bahsedildiği gibi bazı nedenlerle finansal tablolar yanıltıcı olabilir ve bilgi 

kullanıcıları doğru bilgi ile yanlış bilgileri birbirinden ayıramazlar. Dışarıdan 

profesyonel ve bağımsız bir kişi tarafından finansal tabloların denetimi zaman 

ve kaynak tasarrufu sağlayarak, bilgi alıcılarına doğru bilgilerin akışı 

konusunda yardımcı olacaktır. 

Denetimden geçmiş finansal tablolar, işletmeye borç kullandıracakların 

borç verme kararlarına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda işletmenin hisse 

senetlerini almayı düşünen potansiyel yatırımcılara, daha doğru karar 

almalarını sağlayacak bilgilerin sunulmasını sağlar. 

Kredi derecelendirme işletmelerine istedikleri doğru bilgilerin 

sunulmasını sağlar22. Çünkü denetçi önyargısız, objektif bir görüşe ulaşır23. 

                                                 
21 Kepekçi, 2004:15. 
22 Holmes, 1964:14. 
23 Gücenme, 2004:1. 
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Finansal bilgilerin güvenilir olmaması finansal piyasaların gelişmesini 

engelleyen temel faktörlerden biridir. Finansal piyasalar fon arz edenleri ile 

fon talep edenleri bir araya getiren piyasalardır. Finansal bilgilerin 

güvenilirliğinin sağlanamadığı bir piyasada, işlem yapmak (borç vermek,  

borç almak, yatırım yapmak, yatırımı elden çıkarmak gibi) mümkün değildir. 

Dolayısıyla, fon sahipleri ve fon talep edenlerin güvensizlik nedeniyle bir 

araya gelememeleri, bir taraftan fonların atıl kalması diğer taraftan ihtiyaç 

duyulan kaynakların temin edilememesi sonucunu doğurur. Bu durum gerekli 

üretimin yapılamaması, istihdamın artırılamaması gibi diğer sorunları da 

beraberinde getirmektedir24. Denetim, bu sorunların yok edilmesine katkı 

sağlar. 

1.1.2.2. Kamu Kuruluşlarına Yönelik Fonksiyonlar 

Kamu kuruluşları, işletmelerin sunduğu finansal tabloları temelde iki 

farklı amaç için kullanırlar. Bunlardan birincisi, Maliye Bakanlığı’nın (vergi 

dairelerinin) vergi alacaklısı olarak bu finansal tabloları kullanıyor ve bu 

tabloların sonucuna göre vergi alıyor olmasıdır. Bu birinci sebep bile tek 

başına tabloların önemini vurgulamaya yeterlidir. Finansal tablolar, ikinci 

olarak ise; gayri safi yurtiçi hasıla hesaplamalarında, bölgeler arası 

gelişmişlik düzeyenin ölçülmesinde ve işletmelerin sektör (endüstri) 

ortalamalarının hesaplanması gibi durumlarda kullanılır. Bu sebeplerle 

finansal tablolarda hata veya hileden kaynaklı yanıltıcı bilgilerin olmaması 

gerekir. 

Kamu otoritesi olan devletin, işletmeler üzerinde çeşitli alanlarda ve 

sahip olduğu bazı kuruluşları ile denetim yapma yetki ve sorumluluğu 

vardır25. Bu yetki ve sorumluluğunu; 

- Maliye Bakanlığı denetim birimleri, 

- SPK (kapsamına giren işletmeler için), 

- BDDK (kapsamına giren işletmeler için), 

                                                 
24 Kaval, 2005:7. 
25 Duman, 2001:26. 
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- EPDK (kapsamına giren işletmeler için), 

- Hazine Müsteşarlığı vb.  

kurumları aracılığı ile yerine getirir. 

Denetimden geçmiş finansal tablolara dayanılarak düzenlenmiş olan 

vergi beyannamelerine güven, denetimden geçmemiş olan finansal tablolara 

dayanılarak düzenlenen vergi beyannamelerinden daha yüksektir. Bunun 

sonucu kamu denetimi yapılacak işletmelerin belirlenmesine yol 

gösterecektir.  

Bilindiği gibi ülkemizde vergi açısından yapılan kamu denetimi %2 

dolaylarındadır. Bu her yıl 100 işletmeden sadece 2 sinin denetlenmesi 

anlamına gelir ki çok düşük bir orandır. Zaten işletmelerin çoğunluğunun 

(vergi denetimi açısından) denetlenemediği bir ortamda bağımsız dış 

denetimin dürüstçe yapılması ve bu denetimi yapanların denetçiye ilişkin 

standartlarda da belirtildiği gibi gerekli özen ve titizliği göstermesi 

kaçınılmazdır. Denetim işletmesi ve denetçilerinin yükümlülükleri oldukça 

büyüktür. Bağımsız dış denetimin yeterli ve kaliteli yapılması vergi 

incelemeleri bakımından yapılan kamu denetiminin performansını da 

artıracaktır. Bilindiği gibi ülkemizde sadece SPK kapsamındaki büyük 

işletmeler bağımsız dış denetime tabidir26. SPK’na tabi olmayan işletmeler 

bağımsız denetim kapsamı dışındadır. Büyük işletmelerde uygulanan 

bağımsız dış denetimin yeterli olması (her ne kadar vergi denetimi olmasa 

da) devletin bu işletmelerin sunduğu finansal tablolara güvenini tesis edecek 

ve vergi inceleme elemanları, bu işletmelerle birlikte bağımsız dış denetim 

kapsamı dışında kalan KOBİ vb. işletmelerin denetimine daha da fazla 

yoğunlaşabilecektir. Bu da kaynak israfını engelleyerek, maliyet ve zaman 

tasarrufu sağlayacaktır. Sonuçta etkin bir vergi denetim sistemi de 

oluşturulmuş olacaktır. 

                                                 
26 Bağımsız dış denetime tabi işletmeler; SPK mevzuatına tabi işletmeler, Bankalar Kanunu’na tabi 
işletmeler, sigorta ve reasürans şirketleri, bireysel emeklilik işletmeleri, EPDK kapsamına giren 
işletmeler ile faktoring ve finansman şirketleridir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kaval, 2005:32-36. 
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Bunun yanı sıra önerimiz; kapsam bakımından sınırlı olan bağımsız 

dış denetimin, kapsamının genişletilmesidir. Yukarıdaki açıklamamız; 

bağımsız dış denetimin ülkemizde mevcut koşullardaki uygulama kapsamının 

devam ettiği varsayımına dayalıdır. Bağımsız dış denetimin kapsamının 

genişletilerek, KOBİ vb. işletmelerin (aktif/pasif tutarları yada satış hasılatları 

ölçü alınarak belli büyüklüğü aşan işletmelerin) bağımsız dış denetim 

kapsamına; alınması piyasaların gelişmesi ve finansal bilgilerin şeffaflaşması 

açısından daha da önemlidir. Hem bu sayede, vergi denetiminin etkinliği çok 

daha artırılmış olacaktır. 

1.2. FİNANSAL BİLGİNİN ÖNEMİ VE KARAR ALICILAR İÇİN 
GEREKLİ BİLGİ TÜRLERİ 

 İşletmelerin faaliyet sonuçlarından, birçok kişi birinci dereceden 

etkilenmektedir. Bilindiği gibi, işletmeler dış dünya ile muhasebe aracılığıyla 

konuşur. Muhasebe ise finansal bilgileri (dolayısıyla sunduğu finansal 

tablolar) aracılığı ile konuşur. İşletmenin dış dünya ile bağlantı kurmasını 

sağlayan iletişim araçları finansal tablolar olduğuna göre, bu tablolar gelişi 

güzel düzenlenemez. Belli koşul ve yapılara uygun olmaları şarttır. 

  Finansal bilgiler; piyasayı (ve ekonomiyi), yöneticilerin doğru kararlar 

vermeleri, işletme ve bireylerin uygun yatırım seçeneklerini belirlemeleri 

açısından etkilemekte ayrıca sermaye piyasalarındaki bilgi akışının 

şeffaflaşmasını ve bu sayede bilgi alıcılarının bilinçlenmesini 

sağlamaktadır27. Bu bilgiler doğru ve güvenilir olursa; bahsedilen etkiler 

olumlu, tersi durumda ise olumsuz olacaktır. 

 Şekil 1.1.’de açıklandığı gibi, işletme bilgilerinden yararlananlar; 

ortaklar, yöneticiler, devlet, kredi verenler, potansiyel yatırımcılar ve diğer 

kişiler (rakipler, çalışanlar, sendikalar, müşteriler vb.) olarak sıralanabilir.  

Bilgi alıcılarının, bilgi ihtiyaç nedenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Ortaklar, işletmesinin geleceğini planlamak için bu bilgilerden 

yararlanmak durumundadır. Bilindiği gibi günümüzde işletmeler, birkaç işçi ve 
                                                 
27 Bushman ve Smith, 2001:293-296. 
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tek bir işyerinde iş yapmamaktadırlar. Çok geniş faaliyet alanlarına yayılmış 

olan işletmeler, binlerce işçi ve birçok işyerinde aynı anda faaliyette 

bulunmaktadırlar. Hatta sadece tek ülke sınırları içinde değil, ülkelerarası 

faaliyetler başlamış, ticari anlamda dünya, işletmeler için küçülmüştür. Bu 

büyüme sonucunda artık işletme sahipleri, kişilere değil sistemlere, kurallara 

bağlı bir yönetim (kurumsal yönetim: “iyi şirket yönetimi” 28) anlayışı 

sergilemeli ve iyi bir muhasebe sistemine sahip olmalıdır. Bunun sonucu 

finansal bilgi çıktıları güvenilir olacaktır. 

 Ortaklar bu bilgilere, işletmesini daha iyi yönetebilmek ve işletme 

karlılığını her geçen gün daha da artırabilmek için ihtiyaç duyacaktır. İşletme 

sahiplerinin öncelikli konusu karlılık ve işletmenin geleceğinin teminat altına 

alınmasıdır. Bunu yapmak için de finansal tablolarını inceleyecek, borç 

ödeme durumu, faaliyet veya karlılık gibi konularda sorunlar varsa; bunları 

gecikmeden tespit edecek ve gerekli önlemleri alacaktır. 

 Ortaklar, işletmeyi sadece aksayan yönlerini gidermek için değil, 

bunun yanı sıra işletmenin mevcut verilerine hakim olarak gelecekle ilgili 

birtakım faaliyet ve yatırım kararlarına ışık tutması için de analiz edecektir. 

Örneğin, duran varlık alınıp alınmayacağı veya yeni bir mamul üretimine 

başlanılıp başlanılmayacağı gibi konulara karar verebilmek gibi. Tabi bu 

kararların yönetimin de görüşü ile alınacağı bilinmektedir. 

 Ortaklar, işletmenin sahibi olduğu için, işletme ile ilgili bütün bilgilere 

ulaşabilirler. Bu nedenle, finansal bilgileri kullanarak, yapacakları analiz 

güvenilir sonuçlar verecektir. Burada kastedilen ortaklar işletmede etkin olan 

ortaklardır. Örneğin %15’i halka açık bir işletmenin çok küçük bir miktarda 

hisse senedini piyasadan alan yatırımcı (ortak), işletmenin bütün bilgilerine 

ulaşamaz. Dolayısıyla bahsedilen ortakların bilgiye ulaşımı sınırlıdır denebilir. 

 Yöneticiler, işletmeyi sermayedarları adına yöneten yetkili kişilerdir.  

                                                 
28 Aktan, 2005, (Erişim), http://www.canaktan.org/yonetim/kurumsal-yonetim/kavram.htm, 5 Ocak 
2008. 
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 Yönetim, bir veya birkaç insanı, bir dizi çalışmayı içerecek şekilde belli 

hedeflere yöneltme süreci 29 olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile yönetim, 

bir işi fiilen yapma değil, emrindeki insanlara o işin yaptırılması işlemidir. Bu 

işlemi herhangi bir kademede yapan kişiye yönetici denir. Yönetimin klasik 

anlamda, planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol olmak üzere dört temel 

işlevi30 vardır. Bu temel işlevler arasındaki ilişkiler, aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir. 

 
 Şekil 1.2. Yönetim Süreci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KAYNAK: Büyükmirza, 2006:21 
 

                                                 
29 Büyükmirza, 2006:17. 
30 Yönetim ve yönetimin temel işlevleri hakkında detaylı bilgi için bkz.: Büyükmirza, 2006:17-22 ve 
Koçel, 1999, David, 2005:123-128. 
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 Şekil 1.2.’de de görüldüğü gibi, yönetimin diğer bütün fonksiyonlarını 

etkileyen işlevi denetlemedir. Çünkü çeşitli aksamalar her işlevin içinde, 

kendisi ile ilgili ortaya çıkabilir. Bu da yönetimin denetleme işlevi ile tespit 

edilir ve yok edilir. Bu işlevin muhasebe denetimindeki adı uygunluk 

denetimidir ve bu denetimi yapan kişilere de iç denetçi denir. 

Konumuz açısından yönetim ve yönetici, üst yönetim ve üst 

yöneticilerdir (örneğin, fabrikada çalışan ustabaşı değildir). Çünkü işletme 

hakkında karar veren ve analiz yapması gereken kademe üst yönetimdir.  

Yöneticiler işletmeyi her dönem analiz ederler, bu yapılan analize 

yönetim analizi adı verilir. Temel amaç işletmeyi daha iyi yönetebilmektir. 

Yöneticiler işletmenin borç ödeme gücünü, çalışma durumunu, mali yapısını 

ve karlılığını topluca analiz ederler ki, bunun sonucu işletmenin geleceği ile 

ilgili kararlar alabilsinler. Bu analize performans değerlemesi de denir. Bu; 

işletmenin ve aynı zamanda yönetimin başarısının veya başarısızlığının 

analizidir. Her ne kadar yöneticiler işletmeyi tanıyor olsalar da, son döneme 

ilişkin finansal bilgileri, o dönem çıkan finansal tabloları kullanarak 

edineceklerdir. Yöneticiler karar verirken, finansal tablolardan aldıkları 

bilgileri, finansal tablolara yansımayan muhasebe dışı (piyasaya yönelik) 

bilgileri ve kendi profesyonelliklerini (deneyimlerini) kullanırlar. Ancak 

bunların içinde en önemlisi tabi ki, sayısallaştırılabildikleri için somut sonuçlar 

veren finansal tablolardır. Bunların dışındaki kaynaklar subjektif olduğu için 

tam anlamıyla ölçülemezler, karar almada kullanılırlarsa dikkat edilmesi 

gerekir. Bu nedenledir ki, finansal tablolar işletme yönetiminin alacağı 

kararları birebir etkilemektedir. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, yöneticiler sahipleri adına yönettikleri 

işletmeyi her an iyi takip etmeli ve geleceğe yönelik alacakları stratejik 

kararlarda hata yapmamalıdırlar. Aksi taktirde yöneticilerin işlerini kaybetme 

riski ortaya çıkabilecektir. Sonuçta finansal bilgiler yöneticiyi hem yaptığı işi 

nedeniyle hem de kişisel yaşamı nedeniyle (kazancı ve pozisyonu açısından) 

etkilemektedir. 
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 Yöneticiler işletmelerin bütün finansal bilgilerine (illegal bilgiler dahil) 

ulaşabilir. Bilgilere ulaşma konusunda herhangi bir sınırlama olmayacağı için, 

yönetimin yapacağı analizin sonuçları da güvenilirdir. Ancak bu sonuçlar 

piyasaya verilmediği için diğer bilgi alıcıları, sunulan finansal tablolar ve 

eklerinde yer alan bilgileri kullanacaktır. 

 Kreditörler (devlet, tedarikçiler ve finans kuruluşları) işletmenin 

kendilerinden kredi istemesi durumunda, işletmeyi analiz etmek zorundadır; 

Devlet, işletmelere verdiği teşvikler31 nedeniyle kreditör konumundadır. 

Devlet işletmelere tahsis edeceği kredi için öncelikle bölge analizi yapar, 

sonrasında o bölgelerde yatırım yapmak isteyen teşvik almak için müracaat 

eden işletmeleri analize tabi tutar. Bu noktada yatırımın gerçekleşmesi için 

teşviki alan işletmenin durumunun iyi olması gerekmektedir. Ülkemizde 

yaşanan sorunlardan birisi de, bu noktada analizin iyi yapılamaması 

nedeniyle teşvik uygulamalarının etkin kullanılamamasıdır. Yine işletmelerin 

finansal tabloları ön plana çıkmaktadır. 

Devlet dışında diğer bir kreditör de işletmeye hammadde, malzeme 

veya ticari mal sağlayan tedarikçilerdir. Bu kişiler de çoğu zaman vadeli işlem 

yapmak durumundadırlar. Vadeli satış yapacakları zaman işletmenin 

durumunu analiz etmelidirler. Bu işlem ülkemizde özellikle küçük 

işletmelerde, güvene dayalı olarak yapılmakta ve profesyonel 

davranılmamaktadır. Sonuçta, analiz yapılmadan iyi niyetli olarak ticaret 

yapan işletmelerin zarar görme riskleri vardır. 

Kreditörlerin sonuncusu da finans kurumlarıdır. Özellikle bankalar, 

kredi isteyen işletmelerin genellikle 3 yıllık finansal tablolarını alarak analize 

tabi tutarlar. Burada temel amaç; tahsis edilecek olan kredinin anapara ve 

faiziyle geri alınıp alınamayacağının belirlenmesidir. Diğer yönleri de önemli 

                                                 
31 Devlet; ekonominin gelişmesi ve ülkenin kalkınması için, işletmelere çeşitli şekillerde teşvikler 
vermektedir. Bunlardan biri 2006 yılı itibariyle kaldırılan yatırım indirimi istisnasıdır. Yatırım 
indirimi istisnası dışında, düşük faizli kredi desteği, arsa tahsisi, enerji desteği, vergi iadesi veya vergi 
oranlarında indirim yapma gibi değişik şekillerde işletmelere destek sağlanmaktadır. Bu desteklerin 
sağlanması için kanunlarda yer alan koşulların sağlanması gerekliliği unutulmamalıdır. Ülkemizdeki 
teşvik uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: http://www.hazine.gov.tr/yatirimtesvik.htm, 
erişim, 15.05.2006, yada; Tuncer, 1999. 
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olmakla birlikte, özelde işletmenin borç ödeme gücünün tespit edilmesi 

gerekmektedir. Kredi verme kararını birinci dereceden etkileyecek olan yine 

işletmenin durumudur (borçlarını ödeme gücünün olup olmadığıdır). 

Yukarıda sayılan kreditörlerin finansal bilgilere ulaşımı sınırlıdır. 

Sadece kendilerine verilen finansal tablolarla yetinirler. 

Devlet, yukarıda açıklanmış olan, tahsis edeceği krediler dışında iki 

nedenle bilgi alıcısı konumundadır. Bunlardan birincisi ve önemlisi vergi 

alacaklısı olmasıdır. Devlet vergi alacağı nedeniyle finansal bilgilerinin 

güvenilirliğinden etkilenen bilgi alıcısıdır. Devlet kamu harcamalarını 

aksatmadan yerine getirmek için, aldığı verginin zamanında ve doğru 

(eksiksiz) olarak teshil edilebilmesi nedeniyle finansal bilgilerden etkilenir. Bu 

nedenle kamu denetimi ve incelemeler yapılmaktadır. Kamu yaptırımları 

finansal tabloların güvenilirliği açısından olumlu etkide bulunmaktadır. Bu etki 

diğer bilgi alıcılarına da yarar sağlar. İkincisi ise; devlet finansal bilgileri, 

ülkenin makroekonomik durumunu tespit edebilmek için kullanır. SPK büyük 

işletmeler için, finansal bilgilerin güvenilirliğini tesis etmek ve kamuyu 

aydınlatmak için faaliyet gösteren bir kurumdur. Sermaye piyasası ve para 

piyasasının gelişmesi için bu bilgiler ülke ekonomisi bakımından çok 

önemlidir. Homojen ve herkesin ulaşabildiği finansal bilgiler bu piyasaların 

gelişmesine olumlu katkılarda bulunacaktır.  

Devletin finansal bilgilere ulaşımında sınırlama yoktur. Diğer bir ifade 

ile devlet kamu otoritesini kullanarak finansal bilgilerin tamamına (kamuoyuna 

açıklanmayanlar da dahil olmak üzere) ulaşabilir. 

Potansiyel yatırımcılar da finansal tablolardan yararlanmaktadır. Bir 

işletmeye yatırım yapmak isteyen kişiler o işletmenin mevcut durumdaki 

karlılığı ve gelecekteki kazandırma gücü hakkında bilgi sahibi olmak 

isteyecektir. Bunun için işletmenin geçmiş bilgilerini analiz eder, çevre 

koşulları ve ekonomi analizi de yaparak geleceği ile ilgili sonuçlara ulaşır. 

İşletme başarılı ise yatırım yapacak, değilse yatırım kararından 

vazgeçecektir. 
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Yatırımcıların finansal bilgilere erişimi sınırlıdır. 

İşletmenin rakipleri finansal bilgileri kullanırlar. Rakiplerin bu bilgilerle 

ilgilenme sebepleri, işletmeyi tanıyarak optimal rekabet stratejileri geliştirme 

çabasıdır. Özellikle fiyatlandırma, mamul karması ve pazarın paylaşılması 

konularında doğru kararlar alabilmek rakipleri ve endüstriyi iyi analiz etmek 

gerekir. Rakiplerin tutumuna ve mali gücüne göre rekabet edebilecek 

stratejiler oluşturulmalıdır. Örneğin fiyat indirimi kararı alınırken (sadece 

rakipler açısından incelersek) rakiplerin de böyle bir indirime gideceği 

unutulmamalı ve onların psikolojik sınırı (veya tahammül sınırı) iyi 

ölçülmelidir.  

Rakiplerin finansal bilgilere ulaşımı sınırlıdır. Ancak, endüstri 

konusunda ayrıntılı bilgilere sahiptirler. Bu da finansal bilgileri kullanmayı 

kolaylaştıran bir unsurdur. 

İşletmede çalışanlar da finansal bilgilerden etkilenirler. Örneğin 

işletmede faaliyetlerin çok iyi gitmesi, çalışanlara finansal açıdan(ikramiye 

ödenmesi veya fazla mesai gibi) destek sağlayabilir. Çalışanların finansal 

bilgilere ulaşımı farklılık arzeder. Örneğin işletmenin genel müdürü de 

çalışanıdır, temizlik işçisi de çalışanıdır. Bahsedilen bu iki kişinin finansal 

bilgilere ulaşım oranı ve o bilgileri yorumlama yeteneği farklı olacaktır. 

Sendikalar da finansal bilgilerden etkilenirler. Üyesi olan işçiler adına 

toplu iş görüşmelerinde bulunmadan önce işletmenin durumunu iyi analiz 

etmelidirler. Sendikaların finansal bilgilere ulaşımı sınırlıdır. 

Yukarıda sayılan kişi veya kurumlar dışında da bilgi alıcıları olabilir. 

Sonuçta, işletmelerin sundukları finansal bilgiler, birçok kişi ve kurumu birebir 

etkilemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin yukarıda da açıklandığı gibi güvenilir 

olması ön koşuldur. Güvenilirliğin yanı sıra, finansal bilgiler detaylı ve açık bir 

şekilde kamuoyuna sunulmalıdır. Günümüzde finansal bilgilere ek olarak, 

bilgi alıcılarını etkileyebilecek olan finansal olmayan bir takım bilgilerinde 

(endüstrinin durumu, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler veya ülkenin durumu 

gibi) sunulması gerekli hale gelmiştir. Güvenilir ve tam açıklamaya uygun 
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sunulan finansal bilgiler, bütün finansal tablo kullanıcılarına, yatırım 

olanaklarını iyi değerlendirebilmeleri ve diğer almaları gereken kararları 

bakımından önemli katkılar sağlar. 

 1.2.1. İşletmenin Geçmişine İlişkin Bilgiler 

 İşletmenin geçmişine ilişkin bilgiler, temelde finansal tablolar aracılığı 

ile sunulur. Diğer bir ifade ile işletmenin geçmişine ilişkin bilgiler denildiğinde, 

işletmenin önceki dönemlerde gerçekleştirdiği faaliyetlerinin rakamsal 

sonuçları akla gelmektedir. Çünkü finansal tablolar; zaten piyasa koşulları 

veya üretim faktörleri gibi unsurlar (kabaca bütün riskler) dikkate alınarak 

faaliyetler gerçekleştirilmiş ve bunun sonucunda oluşan finansal bilgileri 

içerecek şekilde tüm kamuoyuna sunulmaktadır. Bu nedenlerle de finansal 

bilgiler çok önemlidir. Bu bilgilerin kimleri ve nasıl etkilediği ve önem derecesi 

yukarıda bahsedilmişti. 

 Finansal bilgilerin her zamanda ve koşulda bütün bilgileri 

içeremeyebileceği, temelde bu bilgilerin geçmişe yönelik olduğu, Finansal 

Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve 

Hakkında Tebliğ’de ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir32: 

 Finansal tabloların amacı, bilgi kullanıcılarının ekonomik karalarını 

etkileyecek olan işletmenin mevcut koşullardaki faaliyet sonuçları ve finansal 

durumu ile bunlardaki değişiklikler hakkında bilgiler sağlamaktır (Md. 12). 

Finansal tablolar, mali tablo kullanıcılarının ihtiyaç duydukları 
bütün bilgileri içermeyebilir. Ancak bazı ihtiyaçlar bütün kullanıcılar için 

aynıdır. İşletme sahipleri koydukları sermayenin korunması ve artmasını 

sağlayacak şekilde gayret edecekleri için, finansal bilgilerin oluşmasını 

titizlikle takip edeceklerdir. Bunun sonucunda oluşan finansal tablolar diğer 

bilgi alıcılarının da ihtiyaçlarını genel anlamda karşılayabilir (Md. 10). 

Finansal tablolar, temel anlamda bilgi ihtiyacını karşılamakla birlikte, 

eksiksiz ve tam yeterli bilgiler sunamayabilir. Çünkü, finansal tablolar 
çoğunlukla geçmişteki işlemlerin etkisini gösterir ve genellikle finansal 
                                                 
32 Ayrıntılı bilgi için bkz.: http://www.tmsk.org.tr/, 15.11.2007. 
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olmayan bilgileri (örneğin; işletmenin faaliyette bulunduğu piyasa, üretim 

koşulları, teknolojik gelişmeler, personel durumu, finansman kaynakları, ülke 

ekonomisinin durumu vb. bilgileri) içermezler. Bunun için her zaman tam 

anlamıyla yeterli kabul edilebilecek ve bilgi alıcılarının ihtiyacını eksiksiz bir 

şekilde karşılayabilecek bilgilerin tamamını sağlamazlar (Md. 13). 

Finansal tablolar yönetimin performansı hakkında da bilgiler sağlarlar. 

İşletme sahipleri bu bilgilerden yararlanarak yönetimin vereceği kararlar 

hakkında tasarrufta bulunabilirler. Bunlar, örneğin; çeşitli yatırım kararları 

veya yönetimin değiştirilmesi şeklinde ortaya çıkabilir (Md. 14). Bu bilgilerin 

yine geçmişe ilişkin bilgiler olduğu ve yönetimin gelecekle ilgili vereceği 

kararları ölçemeyeceği unutulmamalıdır. 

Finansal tablolar analiz edilirken (sunulan bilgilerden yararlanılırken) 

bu bilgilerin geçmişe yönelik bilgiler olduğu, sadece rakamsal sonuçlar 

verdiği ve işletmenin para ile ifade edilen mali olayları dışındaki piyasa 

koşullarına ilişkin önemli bilgilerden yoksun olduğu unutulmamalıdır. Bütün 

bu eksikliklere rağmen finansal bilgiler karar alıcılarının görüşlerini birinci 

dereceden etkileyecektir: 

Finansal tabloları kullananlarca verilen ekonomik kararlar işletmenin 

nakit giriş çıkışlarının, nakit ve benzeri varlık/kaynak dengesinin, nakit giriş ve 

çıkış zamanlamasının iyi bilinmesi ve değerlendirilmesini gerektirir. Nakit ve 

nakit benzeri kaynakları yaratma kabiliyeti sonuçta işletmenin bütün bilgi 

alıcılarını etkilemektedir. Kreditörler, ortaklar, yatırımcılar ve diğerleri; çeşitli 

nedenlerle işletmenin ödeme gücünden etkilenirler. Finansal bilgi 

kullanıcılarına, işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında 

bilgiler doğru olarak sağlanırsa, işletmenin nakit dengesini iyi bir şekilde 

değerlendirebilirler (Md. 15). 

 Kreditörler (bankalar, satıcılar vb.) işletmeye kredi tahsis etme veya 

vadeli mal satma konusundaki kararını ödeme gücüne göre verecektir. Diğer 

yandan yatırımcılar ve ortaklar temettü tahsilatı nedeniyle işletmenin ödeme 

gücünden etkilenirler. Finansmanda ortakların temettü tahsilatı beklentisi 
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içinde olacağı ve temettü aldıklarında, dağıtılmayan karlardan daha kazançlı 

çıktıkları düşüncesiyle hareket edeceklerini ve bununda firma değerini 

etkileyeceğini ifade eden bir teori (eldeki kuş teorisi33) vardır. İşçiler ve 

sendikalar da işletmenin ödeme gücünden etkilenen kişiler arasındadır. 

Dolayısıyla işletmenin nakit elde edebilme kabiliyeti finansal tablo kullanıcıları 

için en önemli bilgiler arasındadır. 

Bir işletmenin finansal durumu, kontrol ettiği ekonomik kaynaklardan, 

finansal yapısından, likit kıymetlerinden,  finansal durumunun güçlülüğünden 

ve içinde bulunduğu koşullardaki değişime ayak uydurma kapasitesinden 

etkilenir. İşletme tarafından kontrol edilen ekonomik kaynaklara ilişkin bilgiler 

ve bu kaynakların geçmişteki kullanımına ilişkin veriler; işletmenin 

gelecekteki nakit ve nakit benzeri kaynakları yaratma imkanlarının tahminine 

yardımcı olabilir. Finansal yapı hakkındaki bilgiler; işletmenin gelecekte ne 

kadar ilave nakde ihtiyaç duyacağını ve bunu hangi kaynaklardan nasıl 

tedarik edeceğinin belirlenmesine katkı sağlar. Bu bilgiler ayrıca işletme 

nakitlerinin kimlere kaçar lira olarak ödenebileceği (örneğin temettü dağıtılıp 

dağıtılamayacağı) hakkında ön bilgiler sağlar. Likidite ve borç ödeme gücü 

hakkındaki bilgiler; işletmenin ödeme güçlüğü çekip çekmeyeceği ve ilave ne 

kadar daha borçlanma potansiyeli bulunduğunun tespitinde yönetime ve 

diğer bilgi alıcılarına yardımcı olur. Likidite, yakın gelecekteki ödenmesi 

gereken finansal taahhütlerden sonra elde kalacak olan nakdi ifade eder. 

Borç ödeme gücü, uzun dönemde ödenecek finansal taahhütler yerine 

getirildikten sonra geriye kalan nakit imkanlarını ifade eder (Md. 16). 

Bir işletmenin mevcut durumdaki performansı, özellikle karlılık bilgileri, 

ileride elde edebileceği ve kontrolü altına girecek olan ekonomik kaynakları 

nasıl kullanacağı (etkin bir şekilde kullanıp kullanamayacağı) ve bu 

kaynaklardaki muhtemel değişiklikleri öngörebilmek için önemlidir. İşletmenin 

faaliyet sonuçları hakkındaki bilgiler, işletmenin mevcut koşullardaki nakit 

                                                 
33 Ercan ve Ban, 2005:262-263, Brigham, çev. Akmut ve Sarıaslan, 1996:256-257, Türko, 1999:528-
530. 
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oluşturma kapasitesinin tahmini ve ilave oluşacak nakit kaynakları ne denli 

etkin kullanacağı konusunda da fikir verebilir (Md. 17). 

İşletmenin finansal durumundaki değişikliklere ilişkin bilgiler işletmenin 

söz konusu raporlama dönemindeki yatırım, finansman ve işletme 

faaliyetlerini değerlendirmeye yarar (ki bu; TMS/UMS’lerden nakit akış 

tablosu standardına göre, nakit akış tablosu formatının ana bölümleridir). 

Finansal durum değişiklikleri ile ilgili düzenlenecek raporlar, işletmenin nakit 

kaynakları, nakit ihtiyacı ve likidite sıkıntısı çekip çekmeyeceği gibi konuların 

tespiti ve yönetiminde bilgi alıcılarına katkı sağlar (Md. 18). 

Finansal durum hakkındaki bilgiler temelde bilançoda, faaliyet 
sonuçları ile ilgili bilgiler ise genelde gelir tablosunda yer alır. Finansal 
durumdaki değişimlerse finansal tablolar arasında yer alan diğer 
tablolarda gösterilir (Md.:19). Bu tablolar 1 nolu TMS/UMS’ye göre nakit 

akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosudur.  

 Yukarıda da belirtildiği gibi finansal tablolar işletmelerin temelde 

geçmişine ilişkin bilgileri raporlarlar. Özellikle bilanço ve gelir tablosundaki 

finansal durum ve faaliyetler ile ilgili bilgiler, işletmenin geleceği ile kararlarını 

önemli ölçüde etkiler. Çünkü geçmiş veriler analiz edilerek, hataları önleyici, 

olumlu işlemleri ise artırıcı kararlar alabilmek iyi bir yönetim şekli olacaktır. 

Sadece finansal durum ve faaliyetler değil, bunlardaki değişiklikler de bilgi 

alıcılarına katkı sağlar. Şöyle ki; finansal durum ve faaliyetlerdeki 

değişikliklerin analizi, işletmenin ödeme gücü ve borçlanma dengesini iyi 

kurmasını sağlar.  

 Finansal tablolar aynı işletmenin aynı mali olayları sonucunda 

düzenlendiği için, görünümleri farklı olsa da, birbirleri ile ilişkilidirler. Bu 

nedenle tablolardaki bilgiler farklı olmakla birlikte bunların, tamamen 

bağımsızmış gibi değil de, birbirini tamamlayan bilgiler şeklinde dikkate 

alınması ve kullanılması gerekir. Bu şekilde yapılan analizler biraz daha 

geleceğe ışık tutacak şekilde kullanılabilir (Md. 20). 



 27

 Finansal tablolardaki bilgiler geçmişle ilgili olmakla birlikte, bu 

tabloların dipnotları yardımı ile işletme geleceği ve risklerine ilişkin sınırlı 

bilgiler de sunulabilir. Bu bilgiler kesinlikle yeterli değildir. Bu nedenledir ki; 

işletmelerin geçmiş bilgileri (finansal tablolarda sunulan bilgileri) dışında 

gelecekle ilgili birtakım araştırma ve analizler (piyasa, ürün, rakip, teknoloji 

vb. araştırmalar) yapması kaçınılmazdır. Bu işlemi işletmeler yapmazsa, 

bağımsız dış denetim yoluyla yapılması zorunlu hale getirilmelidir.  

Şunu da belirtmek gerekir ki; geçmişe yönelik bilgiler geçersiz ya da 

işe yaramaz bilgiler değildir. Mutlaka işletmenin geleceğine yönelik birtakım 

tahminler yapılırken (veya kararlar alınırken) geçmişe ait bilgilerin etkisi 

büyüktür ve yeterli derecede yararlanılmalıdır. Ancak sadece geçmişe yönelik 

bilgilerin kullanılması zaman zaman işletmelerin ciddi riskleri tespit 

edememesi ve bunun sonucunda da iflas etmesine sebep olabilir. Örneğin 

işletme sadece finansal olaylarla ilgilenir ve piyasayı yeterince takip 

edemezse, rakip birkaç firmanın birleşme kararı sonucunda işletme gerekli 

önlemleri zamanında (başka bir işletmeyle birleşme gibi) alamayacağından; 

rekabet gücünü kaybederek piyasadan çekilmek (veya pazar payını 

küçültmek) zorunda kalabilecektir. Diğer bir örnek, bilgi teknolojilerinde 

dünyada meydana gelen değişikler takip edilip, bunlara ayak uydurulamazsa, 

üretim rakiplere göre daha hantal kalacak ve bunun sonucunda, rakiplerin 

yeni teknolojilerle ucuza imalat yapması nedeniyle işletmenin rekabet gücü 

kalmayacaktır. Örnekler daha da çoğaltılabilir. 

1.2.2. İşletmenin Geleceğine İlişkin Bilgiler 

 İşletmeler hakkında birtakım kararlar almak ve sonuçlara ulaşmak 

isteyen bilgi alıcıları; kararlarının hatasız olması için birtakım araştırma ve 

analizler yapmak zorundadırlar. Günümüzde özellikle ülkemizde bu analizler; 

tamamen rakamsal bazlı olup geçmişe yönelik analizlerdir. Diğer bir ifade ile 

finansal tablolar kullanılarak yapılan analizlerdir. Muhasebe denetimi de 

geçmiş verilerin güvenilirliğine güvence vermek için tesis edilmiştir. Ancak 

bilinmelidir ki; işletmenin geçmişine yönelik bilgiler kadar geleceğine yönelik 

bilgiler karar alıcılarını etkileyecektir. 
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 İşletmelerle ilgili geleceğe yönelik olarak, üretim, pazarlama, personel 

yapısı, finansman, kurumsallaşma ve bilgi teknolojileri gibi konularda 

araştırmalar yapılarak alınacak kararlarda kullanılmalıdır. Aksi taktirde 

sadece rakamsal olaylar dikkate alınarak verilen kararlarda önemli aksamalar 

olabilir.  

1.2.2.1. Üretim Teknolojisinin Durumu Hakkındaki Bilgiler 

 İşletmeler insanların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, hammadde ve 

işçilik kullanarak, onları tatmin edecek şekle dönüştürürler. Bu işlev aynı 

zamanda üretimin temel amacıdır. Yani işletmeler yaptığı üretimle 

müşterilerinin beğenisini kazanmak zorundadır. Üretim yönetiminin amacı 

ise, üretimi yaparken kar etmek ve beğenilecek mamuller (kaliteli ve uygun 
fiyata) üreterek talebi ve dolayısıyla da karlılığı sürekli hale getirmektir34. 

 Üretimin ve üretim yönetiminin bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için 

her açıdan (üretim miktarı, kalite, maliyet vb.) optimali yakalama zorunluluğu 

vardır. Kalitesi yüksek bir mamul üretilebilir, ancak bunu yaparken maliyetler 

aşırı yükselmişse talep ciddi oranda azalacaktır. İşletmeler büyüdükçe 

fabrikasyon üretime geçmişlerdir. Fabrikasyon üretimde; önceden belli 

olmayan alıcı veya pazar için yığın üretim yapılır35. Bu durumda işletmenin ve 

üretim departmanının görevleri ve riskleri büyük olacaktır. Gelecekteki 

rakiplerin durumu, piyasadaki talep durumu, yeni rakiplerin piyasaya girip 

girmeme ihtimali gibi birçok konuda geleceğe yönelik araştırma ve 

planlamaların yapılması gerekmektedir. Rekabette üstünlük temelde, üretim 

maliyetlerinin kontrol altına alınması ve üretimin kalitesiyle sağlanmaktadır. 

Bunları sağlayacak bir şekilde, üretim faktörlerinin özellikleri, teknolojiyi 

yenileme ve kapasite durumu gibi konuların incelenmesi ve geleceğe yönelik 

bilgiler edinilmelidir36. 

 Üretimde önemli bir konu verimliliği artırabilme çabasıdır. Verimlilik 

kavramı, üretimde kullanılan girdilerle, üretim faaliyetlerinin sonunda elde 

                                                 
34 Aktepe, 2006:130. 
35 Şimşek, 2004:226. 
36 Dinçer, 2004:128. 
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edilen çıktılar arasındaki ilişkidir. Daha az girdi ile aynı çıktı, aynı girdi ile 

daha fazla çıktı yada girdilerin artması ile çıktıların daha da çok artırılması 

gibi durumlarda verimlilik artacaktır37. Bahsedilen girdi-çıktı dengesi ile 

verimliliğin artırılabilmesinin en temel yolu teknolojik yeniliklerdir. 

Özellikle son yıllarda işletmelerin büyümesi ve rekabetin alabildiğine 

artması işletmeleri, daha az fire ile kısa sürede, ucuza mal imal etmek 

zorunda bırakmıştır. Bu zorunluluk fabrikasyon üretimi artırmış ve teknolojik 

gelişmelere zamanında ayak uydurulabilmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Özellikle sanayi işletmelinde teknolojik gelişmeler işletmenin geleceğini birinci 

dereceden etkilemektedir.  

Teknolojik yatırımlar, işgücünün azaltılması (ve dolayısıyla işgücü 

maliyetlerinin düşürülmesi) standart kalite ve daha az fire ile üretim 

yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Bu avantajlar, zaman zaman yenilikler 

takip edilmediğinde veya sabit kıymetleri yenilemek için gerekli fonlar 

ayrılamadığında ciddi anlamda dezavantaja dönüşebilir. Örneğin; bir otomobil 

üreticisi firma, kaporta anlamında çok kaliteli otomobiller üretebilir. Ancak 

tüketiciler sadece kaportası kaliteli olan otomobili belli bir süre talep etse de, 

zamanla tüketici isteklerindeki değişiklikler (otomatik klima, hava yastığı veya 

camların otomatik olması gibi yeni istekler) bu talebi yok denecek kadar 

azaltabilecektir. Bu durumda üretici işletme teknolojik yatırımlarını, minimum 

tüketici isteklerini karşılayabilecek seviyede artırmalıdır. Tabii ki, son yıllarda 

dünyada teknolojinin hızla evrim geçirmesi işletmelerin zaman zaman 

sıkıntıya girmesine neden olabilir. 

Gün geçtikçe teknolojinin üretim ve işletme hayatındaki önemi artarak 

devam etmektedir. Bunun sonucu, ileri üretim sistemleri denilen bilgisayar 

yoğun işletmeler doğmaktadır. Örneğin38; Japonya’da Panasonic bisiklet 

firması, her müşterisinin vücut hatlarına ve renk isteklerine uygun olarak 11 

milyon adet değişik bisiklet tasarlama gücüne sahiptir. Bu güç tamamen bilgi 

teknolojilerinin gücüdür. 

                                                 
37 Üreten, 2005:44. 
38 Şimşek, 2004:228-229. 
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Bilgi teknolojileri üretimde kullanılırken, ortaya çıkarılacak yeni 

ürünlerin işletmeden önce üretim yapmış diğer işletme ürünlerinden farklı 

olmasına da dikkat edilmelidir. Çünkü dünya çapındaki büyük işletmeler 

aleyhine bile ürün kopyası nedeniyle birçok dava açılmaktadır. Bu nedenle 

teknoloji yeniliği yapılırken işletmenin, yeni teknoloji üzerinde ar-ge yatırımları 

yapması ve değişikliğe problemsiz ayak uydurması gerekmektedir. 

Günümüzde son gelişmeler üretim sistemini, teknolojik gelişmeler 

sayesinde esnek bir üretim yapısına kavuşturma ve bilgisayar yoğun daha 

hatasız işlem yapma noktasına getirmiştir. İleri üretim sistemlerinden biri 

esnek üretimdir. İşletme üretim teknolojisi ile ürettiği mamullerde gelecekte 

yapabileceği esneklikleri de tespit etmelidir. 

Esnek üretim sistemine yönelmek için, temelde aşağıdaki koşullarla 

ilgili gelişmeler her zaman araştırılmalı ve yeniliklere açık olunmalıdır39: 

- Yeni ürünler oluşturabilme veya mevcut ürünleri daha da 

geliştirebilme yeteneğinin analizi. Hatta ürünler üzerinde değişiklikler 

yapılabilme olanaklarının tespiti. 

- Belirli bir zaman içinde üretilen, ürün çeşitlerinin (mamul karmasının) 

değiştirilebilirliğinin ve bu işlemin gerekliliğinin tespiti. 

- Toplam üretim düzeyini, giderleri çok fazla etkilemeksizin 

değiştirebilme esnekliğinin araştırılması ve geliştirilmesi. 

- Sevkiyat işlemlerinin gün veya tarihlerinin değiştirilebilecek şekilde 

esnek hale getirilmesi, 

Yukarıda sayılan ve bunlara ek birçok konuda işletmenin üretim 

sistemini geliştirecek ve işlemleri kolaylaştıracak her konuda (özellikle 

teknoloji) sürekli araştırmalar yapılmalı ve işletmenin geleceği güvence altına 

alınmalıdır. 

Yukarıda açıklananlara ek olarak, aşağıda sıralanmış olan konularda 

da geleceğe yönelik araştırmalar yapılmalıdır40: 

                                                 
39 Şimşek, 2004:228. 
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- Toplam maliyetlerin (değişken+sabit maliyetlerin) rakiplere göre 

durumu (yüksek/düşük oluşu), 

- Mamullere olan talebi aksatmadan karşılayabilme kapasitesi, 

- Etkin tesisleşme, makine tesisat ve büroların varlığı, 

- Hammadde maliyetleri ve kolay bulunabilirliği (satın alınabilmesi), 

- Mamul tasarımı, üretim zamanlaması ve kalite kontrolü, 

- Makine ve araçların tamir bakım işlerinin aksatılmadan yapılıp 

yapılmadığı konularının araştırılması gerekir. 

1.2.2.2. Satışa Konu Olan Malların Pazar Durumu Hakkındaki 
Bilgiler 

 Pazarlama, bir işletmenin ürünlerine olan talebi belirlemek, bu talebi 

uyarmak, müşterilerini istekleri doğrultusunda tatmin etmek, ürün ve 

hizmetleri en etkin bir şekilde hazır bulundurarak talebi karşılamak ve kar 

elde etmek üzere yapılan işletme faaliyetleridir41. Pazarlama işletmenin temel 

fonksiyonlarından biridir. Pazarlamanın daha çok farklı tanımları da 

yapılabilmektedir. Ancak temel özellikler aynı olmaktadır. 

 Tanımdan da anlaşılacağı gibi pazarlama, müşterinin ikna edilmesi ve 

bu sürecin devamlılığının sağlanması işlemidir. Pazarlama üretim odaklı 

anlayışla başlayarak günümüzde, müşteri, toplum ve çevre odaklı bir 

anlayışla değer yaratmaya yönelik işlemler bütünü haline gelmiştir42. 

 Yukarıda sayılan işlemleri düzgün bir şekilde yapabilmek için, piyasayı 

çok iyi takip etmek ve satışa konu olan mallarla ilgili gelişme ve tüketici 

isteklerini zamanında dikkate almak gerekmektedir. Kısaca, her zaman iyi bir 

pazarlama araştırması yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde serbest piyasa 

ekonomisi işletmenin rakiplerinin gerisinde kalmasına neden olabilir. Çünkü 

piyasada rakiplerle rekabet edebilmek için gelecekte gerçekleştirilmesi 

                                                                                                                                          
40 Ergin, 1992:72-73. 
41 Ecer ve Canıtez, 2004:5. 
42 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Ecer ve Canıtez, 2004:3-22. 
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gereken birtakım olayların önceden öngörülmesi ve gerekli önlemlerin 

alınması gerekmektedir. 

 Pazarlama araştırması yurtiçi veya yurtdışı pazarlara yönelik; yeni 

pazarlar seçilmesinde, ürün kalite ve niteliklerinin belirlenmesinde, 

fiyatlandırma kararlarında, dağıtım kanallarının belirlenmesinde ve 

tutundurma faaliyetlerinde kritik bir rol oynamaktadır. İyi bir pazarlama 

araştırması yapılmadığında belirtilen aşamada yapılacak hatalar işletmenin 

geleceği için önemli sıkıntılar doğuracaktır. 

 Mamullerle ilgili pazarlama araştırmasının birtakım yararları vardır43: 

 - Pazarlama problemlerinin nedenlerini bularak, alınacak kararların 

riskini azaltır. 

- Satılan malların müşterileri ne derece tatmin ettiği tespit edilir. 

 - Pazarlama sıkıntılarının tespiti ve çözümüne katkı sağlar. 

 - Müşteri isteklerindeki değişikliklerin tespitine katkılar sağlar. 

 - Pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesine katkı sağlayarak 

maliyetlerin azaltılabilmesine yardımcı olur. 

 Yukarıda sayılanlarla birlikte; pazarlama personelinin yapısı, rakiplerin 

takibi ve piyasadaki diğer etmenler vb. birçok konu hakkında bilgiler 

sağlayarak alınacak kararlara olumlu etkide bulunur. 

 Pazarlama araştırması kapsamında daha kaliteli bir pazarlama 

stratejisi geliştirebilmek ve güçlü rekabet olanaklarına kavuşmak için; tüketici 

davranışları, ürün, fiyat, dağıtım kanalları, tutundurma ve rakiplerin durumu 

(özellikle 4P diye anılan, product, price, promotion, place; ürün, fiyat, 

tutundurma ve dağıtım kanalları üzerinde) gibi birçok konuda araştırma 

yapılmalıdır. Yapılan analizler sonucunda pazarlama stratejileri 

geliştirilmelidir44. 

                                                 
43 Mucuk, 2000:60. 
44 Akgemci, 2007:228-229. 
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 İşletmeler pazarlama faaliyetleri ve satacağı malların piyasa durumunu 

iyi analiz etmeli ve analiz sonucuna göre güçlü ve zayıf yönlerini tespit 

etmelidir. Bu analizi yaparken aşağıdaki konular incelenmeli ve bu konular 

hakkında geleceğe yönelik olarak bilgiler edinilmelidir45: 

 - Rekabetçi yapı ve piyasa payı, 

 - Mamul-hizmet karması ile mamul ve hizmetlerin kalitesi, 

 - Satışa konu edilen mamul veya hizmetlerin ürün yaşam süresi46 

içinde bulunduğu aşamanın belirlenmesi, 

 - Mevcut mamul ve hizmetlerin birbirlerini tamamlama özelliği, 

 - Yeni mamulde öncelik, 

 - Rakiplerin mamullerinden farklılık ve öndelik düzeyi, 

 - Mamullerin patentlerinin alınmış olması veya diğer korunma 

unsurları, 

 - Üretilen ve satılan mamullerle ilgili piyasadaki tüketicilerin olumlu 

yada olumsuz görüşleri, 

 - Etkin ve farklı ambalajlama, 

 - Cazip (ve rekabetçi) fiyatlama, 

 - Markanın tanınmışlığı ve bunun geliştirilmesine yönelik reklam 

kampanyaları, 

 - Satış sonrası garanti ve bakım hizmetleri 

 Gibi birçok konuda yeterli bilgi edinilmeli ve aksayan yönlerle ilgili 

önlemler geç kalınmadan alınmalıdır. 

Özellikle ürünle ilgili yapılacak olan pazarlama araştırmasında; ürün 

kavramları geliştirme, mevcut ürünlerin test edilmesi, paketleme işlemleri ve 

özellikleri (maliyetleri, tüketici tercihleri vb. açılardan), rakip ürünlerin analizi 

                                                 
45 Ergin, 1992:71-72. 
46 Dinçer, 2004:290-292. 



 34

ve marka adının değerlendirilmesi gibi konular üzerinde yoğunlaşılmalıdır47. 

Bu noktalarda edinilen bilgiler karar aşamasında yönlendirici olacaktır. 

 1.2.2.3. Personelin Yeterliliğine ve Eğitimine İlişkin Bilgiler 

 İşletmelerde insan kaynakları yönetimi en önemli destek birimlerden 

birisidir. Genelde üretim faktörlerinin ve kullanılan teknolojilerin hemen 

hemen aynı olduğu işletmelerde fark ve üstünlüğü oluşturan en önemli 

etmenlerden birisi işgücünün sahip olduğu kapasite ve yeteneklerdir. Bu 

nedenle insan kaynakları yönetimi rutin bir işlem olmanın ötesinde, dikkat 

edilmesi gereken stratejik bir unsurdur48.  

Son yıllarda insan kaynakları, işletmelerin düzgün çalışması ve 

rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmanın yanı sıra, firma değerinin 

hesaplanmasında da önemli bir yer teşkil etmeye başlamıştır. İşletmelerin 

fiziki varlıkları (fabrika, mekine tesis ve cihazlar, taşıtlar vb.) tutar olarak 

hesaplanabilmektedir. Ancak işletmeler arasında önemli bir farklılık oluşturan 

unsur işgücü kalitesi ve profesyonelleşmedir.  İnsan kaynaklarının 

işletmelerin değeri üzerine etkisi beşeri sermaye (veya entelektüel 

sermaye49) olarak karşımıza çıkmaktadır. Entelektüel sermaye ifadesi; insan 

kaynaklarının yanı sıra birtakım yenilik, bilgi teknolojileri, ar-ge faaliyetleri gibi 

ek unsurları da kapsamaktadır. Buna rağmen en önemli unsur insan 

kaynaklarıdır. 

 İşletmenin insan kaynaklarını iyi yönetmesi ve eksiklerinin tespiti hem 

verimliliğini artıracak hem de firma değeri üzerinde olumlu etkilerde 

bulunacaktır. Bu nedenle yönetim kademesinde bulunanlara, işletmenin 

organizasyon yapısının geliştirilmesi ve geçerliliği kalmayan süreçlerin 

iyileştirilmesi gibi birçok konuda önemli görevler düşmektedir. İşletmede olası 

olumsuzlukların önüne geçmek için yöneticiler; alt kademe yöneticilerin 

yetiştirilmesi, bütün çalışanların eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gibi önemli 

                                                 
47 Kotler, 1994:132-133. 
48 Ülgen ve Mirze, 2004:293. 
49 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Ercan, Öztürk ve Demirgüneş, 2003:96-165. 
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konularda gayret göstermeli ve işletmenin tamamında gerekli gelişmenin 

sağlanabilmesi için yenilikler yapmalıdır50.  

 İşletmenin personelinin yapısı ile ilgili aşağıdaki konulara dikkat etmesi 

ve konularda sürekli geleceğe yönelik çalışma içinde olması gerekmektedir51: 

 - Yüksek nitelikli personel, 

 - Üst yöneticilerin deneyimi, grup olarak çalışabilme yetenekleri ve alt 

kademe yöneticiler ile çalışanları yetiştirme çabaları, 

 - Sendikaların tutumu, 

 - İşe alma, eğitim ve geliştirme, motive etme, terfi vb. konularda sürekli 

yenilik arayışı içinde olma, 

 - Çalışanların ücret durumu, istekleri ve iş tatmininin sağlanması 

konularında uygulanan politikalardaki eksiklerin tespiti, 

 - İş analizi, davranış analizi,  yetenek araştırmaları, başarıyı 

ödüllendirmeye yönelik sistemlerin geliştirilmesi, ödüllendirme veya ceza 

uygulamalarında adaletin sağlanması konularında sürekli çalışmalar ve 

araştırmalar yapmak, 

  - İşin ve yetkilerin sürekli yeniden yapılandırılması ve çalışma ortamını 

iyileştirilmesi gibi motive edici olayların takibi, 

 - İşin aksatılma oranları ve nedenlerinin tespiti. 

 Ayrıca yukarıda sayılanlara ek olarak bunların hepsini destekleyecek 

olan iş ortamında haberleşme konusunda (yönetsel anlamda) çalışmalarda 

bulunmak gerekmektedir. Aksayan bir durumun tespiti ve yönetime ulaşması 

ne kadar güçleşirse çözüm aramak ve sorunu bitirmek o kadar güçleşecektir. 

Bu nedenle iyi bir örgüt yapısı (gösterişte değil de uygulamada) ve 

çalışanların yetki ve görevlendirme yönetmeliğine uygun davranmasının 

sağlanması yönünde bilgiler araştırılmalı ve uygulanmalıdır.  

                                                 
50 Efil, 1997:45. 
51 Ergin, 1992:74. 
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Bütün bunların yapılabilmesi için işletmede iyi uygulanan, dengeli bir 

motivasyon sisteminin olması gerekir. Motivasyon, kişilerin belli amacı 

gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları demektir52. 

Çünkü her zaman çalışanların zorla değil de gönüllü iş yapmaları verimliliği 

ve işletme faaliyetlerinin aksamadan zamanında yerine getirilmesini 

sağlayacaktır. 

Personelle ilgili, değişen durumlara ve piyasa koşullarına ayak 

uydurabilmek için deneyim ve eğitim konularına ağırlık verilmelidir. Bu işlem 

maliyetlerin azalması gibi bir katkı da sağlayacaktır. Örneğin, ihtiyaçtan fazla 

eğitim kalitesi ve donanımı yüksek eleman çalıştırıyor olmak işletmeye katkı 

sağlamak yerine zarar getirecektir. Çünkü bir kişinin yapabileceği işle ilgili 

birden fazla kişi çalıştırmak; ya işin zamanında tamamlanamamasına (bazı 

kamu kuruluşlarında olduğu gibi) yada yetki çatışması yaşanmasına sebep 

olacaktır. Ayrıca ödenecek yüksek ücretlerin (göreceli olarak) ek maliyeti de 

ilave bir yük olarak karşımıza çıkacaktır. Diğer bir konu da personeli 

yetiştirmek ve motive etmek için sürekli rotasyon ve yeterli eğitimin 

yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Aksi taktirde işgücü hantallaşacak 

(ihtiyaç duyulduğunda birbirinin yerine ikame edilemeyecek) ve motivasyon 

azalacaktır. 

 1.2.2.4. Finansman Durumuna İlişkin Bilgiler 

 İşletmelerin hayatını devam ettirebilmesi (süreklilik) için, üretim, 

pazarlama ve insan kaynakları vb. konularla finansman durumunun da iyi 

olması ve işletme yönetimi tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Çünkü 

işletmenin diğer bütün faaliyetlerini aksatmadan ve geciktirmeden 

yapabilmesi finansman durumunun iyi olmasına bağlıdır. Finansman 

yönetimi, dar anlamda (fon kavramı açısından) nakit yönetimi, geniş anlamda 

ise bütün varlıkların optimal bir şekilde yönetimi ve takibi olarak ifade 

edilebilir. 

                                                 
52 Koçel, 1999:465. 
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İlk zamanlarda finansmana sadece fon tedariki anlamında önem 

verilmekteydi. Günümüzde ise, en az fon tedariki kadar, fonların nerede 

kullanıldığı da önem arzetmektedir53. İşletmelerin faaliyetlerinin aksamaması 

için, geleceğe yönelik olmak üzere, borç ödeme gücü, alacakların ve 

borçların takibi (vade uyumu ve tutar açısından alacak/borç yönetimi), likit 

varlıkların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, nakit ve stok bulundurma 

seviyelerinin takibi ve özkaynak/borç dengesinin uygun olup olmadığı 

konuları takip edilmeli, geçmişte yaşanmış hata ve eksiklikler varsa; bu hata 

ve eksiklikleri yok edecek önlemler alınmalıdır54. Özellikle işletmelerin net 

şimdiki değerlerini kendi ortakları için maksimum kılmak, işletme fonlarının 

uygun varlıklarda değerlendirilmesine bağlıdır55. 

İşletmenin herhangi bir ödeme güçlüğü yaşama ihtimaline karşı 

hazırlıklı olunmalıdır. Sıkıntılı durumlarda; sermaye artırımı, sabit kıymet 

satışı veya vadesi ve maliyeti uygun olacak şekilde borçlanabilme imkanları 

takip edilmeli, bir nevi hazır tutulmalıdır. Aksi taktirde, sıkıntı anıyla 

karşılaşıldığında çözüm bulmak için çok geç olabilir. Bunun için işletmenin 

finansman yapısının çok iyi analiz edilmesi ve gelecekte karşılaşılabilecek 

bütün durumlara hazırlıklı olmak gerekir. 

Gelecekte karşılaşılabilecek sorunların çözümü için, işletme ile ilgili 

aşağıdaki konularda araştırma ve analizler yapılmalıdır56: 

- Toplam finansal kaynaklar ve işletmenin finansal gücü, 

- Etkili bir nakit akış ve kar yedekleri yönetimi, 

- Hissedarlarla olumlu ilişkiler, 

- Uygulanan fiyat ve temettü politikaları ile işletmenin rakipleri 

karşısındaki durumu, 

                                                 
53 Aktepe, 2006:155. 
54 Bu konularda (net işletme sermayesi, alacak, stok, borç yönetimi vb. konularda) ayrıntılı bilgi için 
bkz.: Aksoy ve Yalçıner, 2005, Türko, 1999:223-293, çalışma sermayesi ve net çalışma sermayesi için 
bkz.: Husband ve Dockeray, 1962:427-567. 
55 Aksoy ve Yalçıner, 2005:1. 
56 Ergin, 1992:70. 
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- Etkin sermaye yapısı, yeni kaynak bulabilme gücü, finansal kaldıraç 

ve sermaye maliyeti57, 

- Vergi avantajlarından yararlanmada etkinlik, 

- Stok değerleme ve amortisman politikaları, 

- Etkin bir finansal planlama, işletme sermayesi yönetimi, 

- Etkin bir muhasebe organizasyonu; maliyet sistemi, bütçeleme ve kar 

planlaması ile denetim prosedürleri, 

İşletmeler pasif yapısını dengede tutmak zorundadır. Bu denge genel 

anlamda %50 borç ve %50 özkaynak olarak ifade edilmektedir (reel sektör 

için geçerli oranlardır, finans sektörü için denge farklı oranlarda gerçekleşir). 

Bahsedilen borç/özkaynak dengesi ülkelere ve sektörlere göre farklılık 

arzedebilir, ancak genelde istenen kaynakların dengeli olması yönündedir.  

Bunun aksi durumlarda, örneğin borç çok fazla artarsa; risk artacağı için çok 

fazla faiz giderine katlanılacaktır veya özkaynak çok fazla oranda kullanılırsa; 

işletme güvenilir ve risksiz (sadece bu açıdan) olacak fakat yeterince finansal 

kaldıraçtan yararlanamayacaktır. Bu nedenle işletme her ülke ve sektöre 

göre borç-özkaynak dengesini (faiz oranları ve enflasyonu da dikkate alarak) 

kuracak ve bu durumu koruyacak önlemleri sürekli bir şekilde tespit edip 

uygulayacaktır. Bu önlem ve uygulamalar baştan planlanarak yürürlüğe 

konulmazsa; sıkıntı ortaya çıktığı anda gerekli tedbirleri alma imkanı ve 

zamanı bulunmayabilir. Yada bu imkan olsa bile, baştan önlem alınması 

durumuna göre işletmeye çok daha pahalıya mal olabilir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, nakit yönetimi finansmanın en önemli 

konusudur. Çünkü nakit az olursa işlemler devam ettirilemez. Nakit fazla 

olursa, fazla nakit bulundurma nedeniyle birtakım riskler oluşur. Enflasyonist 

ortamlarda para; durduğu müddetçe sahibine reel anlamda zarar ettirecektir. 

Bu nedenle işletmelerin finansman yönetiminde özellikle nakdi iyi 

değerlendirme zorunluluğu vardır. İşletmeler nakit fazlasını; uzun vadeli veya 

                                                 
57 Sermaye maliyeti ve sermaye yapısı hakkında detaylı bilgi için bkz.: Brealey, Myers ve Marcus, 
1997:289-315, Ercan ve Ban, 2005:209-249. 
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kısa vadeli amaçları doğrultusunda,  sabit varlık yatırımlarında (bina arsa vb.) 

veya ticari mal stoklamasında değerlendirebilecekleri gibi, sermaye piyasası 

araçlarında da değerlendirebilirler58. 

1.2.2.5. Kurumlaşma Düzeyine İlişkin Bilgiler 

İşletmelerin başarılı olabilmeleri ve sektörde iyi bir yer edinebilmeleri 

için kurumsallaşmaları gerekmektedir. Aksi durumlarda işletmeler, bir iki 

kişinin kişisel kanaatleri ile yönetildiğinde, o kişilerin profesyonel olmamaları 

nedeniyle rekabet etme imkanlarını kaybetmektedirler.  

Rekabet edebilmek için işletmelerin iyi bir örgüt yapısı kurmaları bu 

örgütü işletecek bir yönetmelik hazırlamaları ve bu yönetmeliği eksiksiz 

uygulamaları gerekmektedir. Bu konularda işletmenin geleceğine yönelik 

olarak her zaman, mevcut sistemin etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığı, 

çalışmıyor ise nedenleri araştırılmalıdır. Yapılacak araştırma ve analizler 

sonucunda işletmenin örgüt kültürü ve yönetim anlayışı her geçen gün revize 

edilmelidir. 

İşletmeler kurumsallaşma ile ilgili adımlarını zamanında atamazlarsa, 

rakipleri ile mücadele etme imkanları azalır. Örneğin, bir bankadan, kurumsal 

yapıya sahip bir işletme ile aynı iş kolundaki ama kurumsallaşmasını 

gerçekleştirememiş bir işlemenin kredi talep etmesi durumunda, banka 

karşısındaki durumları ve değerlendirmeleri eşit olmayacaktır. 

Diğer yandan kurumsallaşmayı sağlamış bir işletmede işgücü ve 

harcamalar optimal kullanılacağı için maliyet tasarrufu sağlanarak, karlılık 

artırılacaktır. Bu işletmelerde gelecekte gerçekleşme ihtimali olan 

değişikliklere ayak uydurulması da diğer işletmelere göre çok daha kolay 

olacaktır. Çünkü kurumsallaşma, işletmenin kolay ve etkili kararlar 

alabilmesini sağlayacaktır. 

Yukarıda açıklananları yapabilmek için işletmenin ülkede yayınlanmış 

olan kurumsal yönetim uygulamalarını takip etmesi, kurumsallaşma 

                                                 
58 Sermaye piyasası yatırım araçları hakkında ayrıntılı bilgiler için bkz.: Aksoy ve Tanrıöven, 2007, 
Karan, 2004. 
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anlamında rakip işletmeleri de kontrol (gözlem) altında tutması 

gerekmektedir. Bu şekilde gelecekle ilgili planlar geliştirmeli ve stratejiler 

uygulamaya koymalıdır. Kurumsallaşmanın önünde aile şirketi olmak vb 

engeller varsa bunların kaldırılması ve kurumsallaşmanın sağlanması 

gerekir. 

 1.2.2.6. Bilgi Teknolojilerinin Durumuna İlişkin Bilgiler 

 Bilgi teknolojileri; işletmenin her faaliyet alanında veya fonksiyonunda 

kullanılmaktadır. İlk zamanlarda sadece üretimde, yönetimde veya 

pazarlamada kullanılırken günümüzde hemen hemen bütün işlemler 

bilgisayarlara bağımlı olarak yürütülmektedir. Dolayısıyla günümüzde 

bilgisayar; işletmecilikte vazgeçilemez bir noktaya gelmiş durumdadır. 

Üretim hattı tamamen bilgisayar ağı ile yönetilmekte hatta işgücü 

yerine birçok üretim alanında robotlar kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin 

üretimde yoğun kullanımı avantajlarının yanı sıra, bir takım sorunları da 

beraberinde getirmektedir. Bunların en başında bilgi teknolojilerin çok hızlı bir 

şekilde gelişmesi ve değişmesidir. İşletmelerin buna ayak uydurabilmesi için 

bilgi teknolojilerine ciddi yatırımlar yapması gerekmekte ve sürekli arayış 

içinde olmalıdırlar. 

Yine pazarlama fonksiyonunda, stok takibi, dağıtım kanalları, reklam 

kampanyaları veya piyasa araştırmaları bilgi işlem sayesinde 

yürütülmektedir. 

Artık günümüzde işletmelerin kurumsallaşmasının ve aktif bir iç 

kontrolün ölçüsü de bilgi teknolojileri yatırımından geçmektedir. Birçok 

aksama ve bilgi hatası, bilgi teknolojileri yatırımı (bilgi düzeyi, program, 

koruma yöntemleri vb.) eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

İşletmeler sektörde ve dünyadaki bilgi teknolojileri alanında yapılan 

yenilikleri sürekli takip etmeli ve hatta faaliyet konusu sınırları içinde ise; 

önemli derecede araştırma ve geliştirme yatırımı yapmalıdırlar. Bu inceleme 

ve yatırımları sonucunda kendi eksikliklerini zamanında giderecek ve hatta 

rakiplerinin önüne geçecektir. Bilgi teknolojileri alanındaki yeniliklerin aşırı 
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hızlı gelişmesi nedeniyle bu konuda az da olsa geride kalan işletme, bu farkı 

çok zor kapatabilir, çoğu zaman kapatma fırsatı da bulamayabilir. 

Özellikle önemli sırların saklandığı ve finansal olayların takip edildiği 

bilgisayar alanlarında, işletme içi veya dışı tehditlere (hata/hile) karşı 

önlemleri alacak araştırmalar da yapılmalıdır. 

1.3. GELENEKSEL ANLAMDA MUHASEBE DENETİMİNİN 
ÖZELLİKLERİ VE YETERSİZLİKLERİ 

 Günümüzde dünyadaki gelişmelere paralel olarak geleneksel 

anlamdaki muhasebe denetiminde de çeşitli değişimler yaşanmaktadır. 

Gelişmeler incelendiğinde bunun olması da gayet doğaldır. Çünkü 

günümüzde işletmelerin faaliyet alanları çok genişlemiş ve rakipler çok 

güçlenmiştir. Bu ortamda işletmecilik yapmak birçok riske aynı anda karşı 

koyabilmek demektir. Bu noktada özellikle 2000’li yılardan itibaren risk 

yönetimi uygulamaları dünyanın gündemine gelmiştir. Risk yönetimi 

sorumluluğu işletmeye ait olmasına rağmen bunun denetimi işletme dış 

denetçilerini ilgilendirmektedir. Dolayısıyla riskler konusunda ve işletme 

faaliyetleri konusunda denetçilerin de bilgi sahibi olmaları kaçınılmaz 

olmaktadır. 

 Bu açıklamalar ışığında bu başlıkta geleneksel denetim uygulamaları 

hakkında bilgiler verilecek eksiklikleri üzerinde durulacaktır. 

1.3.1. Geçmişe Yönelik Bilgilerin Güvenilirliğine Güvence Veriyor 
Olması 

 Geleneksel denetim günümüzde denetim ihtiyacına yeterli bir şekilde 

karşılık verememektedir. Bunun nedeni geleneksel denetimin işletmenin 

sadece geçmişe yönelik ve yine sadece finansal bilgilerine güvence veriyor 

olmasıdır. Genel anlamda denetim; iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin, 

iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunu araştırmak ve 

sonuçlarını ilgililere duyurmak üzere bir görüşe ulaşmak için yeterli derecede 
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kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik süreç olarak 

tanımlanabilir59.  

 Tanımdan da anlaşılacağı üzere denetim bir süreçtir. Ancak bu süreç 

günümüzdeki anlamı ile süreklilik ifade etmez, belli bir sürede tamamlanır. Bu 

da zaman zaman çeşitli sorunlara neden olabilir.  

Günümüzde işletmeler sadece finansal raporlama yapmamaktadır. 

Finansal tabloların yanı sıra faaliyetleri ile ilgili kapsamlı bilgiler de 

sunmaktadırlar. Bu yeni raporlama şekli; faaliyet raporlaması (yıllık rapor) 

olarak ifade edilebilir. Özellikle günümüzde işletme faaliyet raporlarının da 

onayını vermesi beklenen denetçinin sadece belli bir zaman kısıtı içinde bu 

denetimleri yeterli ölçülerde yapması beklenemez. Çünkü işletmelerin işlem 

hacimleri nedeniyle de birçok finansal olay doğruluğu kanıtlanmak üzere risk 

alanı olarak denetçinin karşısında durmaktadır. 

 İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar ise işletmelerin sunduğu 

finansal tablolar ve bunların eklerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla temelde 

sadece finansal işlemler denetime tabi tutulmaktadır. Bu işlemler dışında 

işletmelerin yaşadığı ortamda karşılaştıkları birçok fırsat ve bunlar nedeniyle 

riskler vardır. Denetimin bu belirtilen konuları da denetlemesi beklenmektedir. 

 Kanıt toplama işlemi de sadece muhasebe alanında yapılmaktadır. 

Oysa ki işletmelerin uygun bir faaliyet raporlaması yapabilmeleri için sadece 

muhasebe verileri kullanılmamaktadır. Bu nedenle denetim de sadece iç 

kontrol sisteminin tanınması ve muhasebe işlemlerine yönelik kanıtların 

toplanmasından ibaret olmamalıdır. Geleneksel denetimde kanıtların hemen 

hemen tamamı, faturalar ve yasal defterlerden oluşmaktadır. Bunların analizi 

sırasında ihtiyaç duyulursa diğer birimlerle nadiren bilgi alış verişi 

yapılmaktadır. Bu da günümüzde gelişen faaliyet raporlamasının denetiminde 

yetersiz kalacaktır. 

 Önceden belirlenmiş ölçütler, işletme ve faaliyette bulunduğu ülke ile 

ilgili herhangi bir kural veya ölçü birimi olabilir. Ancak yine geleneksel 

                                                 
59 Kaval, 2005:3, Güredin, 2007:11. 
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denetimde bu ölçütler özellikle genel kabul görmüş muhasebe ilke ve 

kuralları olarak benimsenmiştir. Bu nedenle muhasebe kuralları dışında kalan 

işlem ve faaliyetler denetim kapsamı dışında kalmaktadır. Şayet denetimin 

işlevi muhasebe uygulamaları ile sınırlandırılırsa; bu durumda bağımsız dış 

denetim işletmenin sadece geçmiş verilerine güvence veriyor demektir. Bu 

ise günümüz uygulamalarında yeterli ve güvenilir bilgilerin tam anlamıyla 

sunulmasını sağlayamaz. TMS’nın başında yayınlanmış olan Kavramsal 

Çerçevede yer alan 10-12 maddelerde finansal bilgilerin finansal tablolar 

aracılığıyla sunulduğu, bunların finansal olmayan bilgilerin çoğunu 

kapsayamayabileceği ve bunların genellikle işletme geçmişini ilgilendiren 

bilgiler olduğu belirtilmektedir. Piyasada ise işletmeler hakkında geçmişine 

ilişkin bilgilerden çok geleceğine ilişkin bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

nedenle geleneksel denetim günümüz denetim ihtiyacını tam anlamıyla 

karşılayamaz. 

 Genelde üç farklı denetim türü vardır. Bunlar uygunluk denetimi, 

faaliyet denetimi ve muhasebe (mali tablolar) denetimidir. 

 Uygunluk denetimi, işletme politikalarına ve önceden belirlenmiş 

kanun veya yönetmeliklere uygunluğu denetlemektedir. İşletmelerin 

faaliyetlerinin işletme yönetmeliklerine uygunluğunun araştırılmasıdır. Burada 

ölçüt işletme sözleşmeleri, yönetimin istekleri vb.dir. İç denetçilerin yaptığı 

denetim uygunluk denetimidir. Uygunluktan sapmalar varsa yönetime rapor 

edilir. 

 Faaliyet denetimi, işletmelerin stratejileri doğrultusunda; bütün 

fonksiyonları kapsamak üzere amaçlarını gerçekleştirebilme derecesinin 

analizidir60. Bu denetimde araştırma konusu denetim alanı işletmenin bütün 

faaliyetleri olabileceği gibi, sadece pazarlama, üretim finansman vb. tek bir 

bölüm de olabilir61. Bu denetimde yine yönetimin istekleri var ve yönetime 

bilgi verilmek (rapor sunulmak) üzere yapılır. Burada önemli olan denetlenen 

alanı o konuda uzman kişinin denetlemesidir. Bu denetimde kullanılan 

                                                 
60 Güredin, 2007:17. 
61 Kepekçi, 2004:4. 
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ölçütler diğer denetimlerden daha soyuttur, bütçeler, hedefler, sektör verileri 

vb kullanılır62. Ancak uygulamada vergi danışmanlığı dışında bu denetim 

faaliyetine giren çok fazla işlem yapılmamaktadır. 

 Muhasebe denetimi (geleneksel dış denetim) ise; işletmelerin finansal 

tablolarının muhasebe ölçü ve sınırları içinde güvenilirliğini tesis etmek için 

denetlenmesidir. Dolayısıyla bu denetim sadece geçmiş finansal bilgilerle 

ilgilenmektedir. 

 Sayılan denetim uygulamalarından sadece faaliyet denetimi geniş 

kapsamlıdır. Ülkemizde belirtildiği gibi iç denetçilerin yaptığı faaliyet denetimi 

dışında pek uygulama alanı olmamaktadır. Diğer bir ifade ile onun da 

uygunluk denetiminden (uygulama bakımından) pek farkı kalmamaktadır. 

1.3.2. Muhasebe Düzeni ve İç Kontrol Sistemine Verilen Önem 

 Geleneksel denetim anlayışında; denetim faaliyeti finansal tablolara ve 

muhasebe ilke ve standartlarına yoğunlaştığı için, muhasebe konularında 

yeterli derecede analiz ve kanıt toplama faaliyeti yapılmaktadır. Bu kanıtların 

miktarı ve çapının belirlenmesinde iç kontrol sisteminden de azami derecede 

yararlanılmaktadır. Hatta iç kontrol sistemi iyi olan işletmenin denetiminde 

denetim faaliyeti oldukça kolaylaşmaktadır. 

 Buradan hareketle geleneksel denetim anlayışında kanıtlar iç kontrol 

sisteminden üretilen belgelerden oluşmaktadır. Genellikle denetim faaliyeti 

muhasebe kayıtlarının testi için faturalar, yasal defterler ve bunların 

desteklenmesi gerektiği durumlarda diğer işlemler üzerinden yapılmaktadır. 

Bu da yeterli kanıtın toplanmasına her zaman müsaade etmez. 

 Bu nokta da belirtmek gerekir ki; işletmelerin denetimi yapılırken iç 

kontrol sisteminin iyi bir şekilde anlaşılması ve işleyişinden yararlanılması 

kesinlikle gereklidir. Hatta denetim sırasında iyi yapılmış iç kontrol testleri 

işletmenin organizasyon yapısı ile ilgili hatalarını da ortaya çıkarabilir. Bu 

denetçiye ve kontrol sorumluluğunu taşıyan üst yönetime de yarar 

sağlayacaktır. Ancak bütün denetim faaliyetinin iç kontrol sistemi ve kayıtlara 
                                                 
62 Bozkurt, 2000:29. 
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endekslenmesi denetim işleminin eksik yapılmasına neden olabilir. Çünkü 

işletmelerin en az iç kontrol sistemi ve işletme içi muhasebe olayları kadar, 

işletme süreçlerinin, işletme çevresinin ve rakiplerinin de finansal 

raporlamaya etkileri vardır. Örneğin; üretim hattında meydana gelme olasılığı 

olan bir sıkıntının işletme faaliyetlerine etkisi çok büyük olacaktır. Üretim 

işlemleri ve süreçleri ise sadece iç kontrol sisteminden yararlanılarak yeterli 

bir şekilde denetlenemez. 

 İç kontrol sistemi, üst yönetim tarafından kurulur. Üst yönetim iç 

kontrolü istediği gibi şekillendirecektir. Bu nedenle iç kontrol sistemine güven, 

işletme içinde yönetici olmayanlar tarafından işletme varlıklarına verilen 

zararı önleme ve onların hata ve hilelerini ortaya çıkarabilme ile sınırlı 

kalmaktadır. Oysa işletme dışında kalanlar; denetimden, işletme yönetimi 

tarafından yapılan hata, hile ve usulsüzlüklerin de ortaya çıkarılmasını 

isterler. Bilinir ki, iç kontrol çalışanları denetler, üst yönetim ve hakim 

ortakların usulsüzlüklerini denetleyemez. Böyle bir durumda denetçinin 

sadece iç kontrol sisteminden faydalanması ve işletmenin süreç ve işlemlerini 

gözden kaçırması hatalı denetim raporu düzenlemesine neden olabilir. Bu 

nedenle dış denetim; iç kontrol sistemi ile yetinmeyerek, yönetici ve hakim 

ortakların usulsüzlüklerini de kapsamına almalıdır. 

Bu nedenle denetçilerin öncelikle iç kontrol sisteminin işleyişini, 

aksayan yönlerini veya yeterliliğini test etmesi gerekir. Sonrasında da 

bununla yetinmeyerek işletme faaliyetlerinin ve dış çevresinin etkilerinden 

kaynaklanabilecek risklerini ölçmeye ve tespit etmeye çalışmalıdır. 

1.3.3. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke ve Standartlarının 
Kriter Olarak Alınması 

Geleneksel denetimde baz alınan ölçütler genel kabul görmüş 

muhasebe ilke ve kurarlarıdır. Muhasebe ilke ve kuralları doğal olarak 

işletmenin sadece muhasebe sistemi ile ilgili kurallar bütünüdür. Ayrıca 

muhasebe konuları, sadece finansal olayları kapsamına almaktadır. 

Muhasebe finansal olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlaması 
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ile ilgilenmektedir. Günümüzde finansal bilgiler ise; bilgi alıcıların ihtiyacını 

tek başına, tam anlamıyla karşılamamaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere 

işletmelerin faaliyet raporlarında geleceğine ilişkin bilgilerini sunması 

gerekmektedir. Bunun da güvenilirliğini bağımsız dış denetim sağlamalıdır. 

Bu güvenirliliğin sağlanabilmesi ölçüt olarak sadece genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerinin dikkate alınması ile mümkün değildir. 

Denetçinin muhasebe ilkeleri yanı sıra denetim yaparken; işletme amaç ve 

hedeflerini, işletme politika ve stratejilerini, rekabet koşullarını, faaliyette 

bulunduğu sektörün yapısını, işletme ilgililerinin tutumlarını da ölçü alarak 

denetim işlemini gerçekleştirmesi gerekir. Bu şekilde yapılacak olan ve 

süreklilik arzeden bir bağımsız denetim işlemi, işletmelerin birçok konuda 

dikkatli davranmasını gerektirir ve bunun sonucunda başta denetlenen 

işletmeler karlı çıkar. Ama günümüzde Türkiye’deki işletmecilik anlayışı 

genellikle kurumsallıktan uzaktır. Finansal raporlama anlayışı ise; sadece 

belli dönemler itibariyle vergi beyannamelerinin ekinde finansal tabloların 

sunulmasından ibarettir. Dolayısıyla raporlara dayalı analizler değil genelde 

hakim ortakların görüşlerine dayalı analiz ve kararlar gelişmiştir. Bu anlayışın 

kırılabilmesi işletmelerin kurumsallaşabilmeleri için komple bir denetim 

anlayışının geliştirilmesi zorunludur. Tam anlamıyla denetim yapılabilmesi 

için, denetçinin baz aldığı kriterlerin çoğalması ve işletmeleri sadece bir 

fonksiyon olarak muhasebeden ibaret görmeden bütün fonksiyonlarının 

denetimini yapması gerekmektedir. 

Şayet denetimin işlevi muhasebe uygulamaları ile sınırlandırılırsa; bu 

durumda bağımsız dış denetim; işletmenin sadece geçmiş verilerine güvence 

vermekten öteye gidemez.  

1.3.4. Denetçiye İlişkin Standartların ve Bağımsızlığın 
Önemsenmesi 

 Bağımsız dış denetim ve denetçi ile ilgili ilk olarak ABD’de 1947 

AICPA tarafından yayınlanmış olan “Genel Kabul Görmüş Denetim 
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Standartlarından63” başlamak üzere, özellikle ABD başta olmak üzere bütün 

dünyada da denetçinin bağımsızlığı benimsenmiş ve koşuları belirtilmiştir. 

 Genelde, denetim standartları; denetçiye ilişkin standartlar, çalışma 

alanına ilişkin standartlar ve raporlama standartları olarak üç temel 

kategoriden oluşmaktadır. Bunlardan denetçiye ilişkin standartlar; mesleki 

eğitim ve deneyim, mesleki özen ve titizlik ile bağımsızlık standartlarından 

oluşmaktadır. Denetçiye ilişkin bu standartlara, reklam yapmama, sır 

saklama, ticaret ve rekabet yapmama standartları da eklenmiştir. 

 Belirtilen standartlardan mutlaka hepsi de önemlidir. Birisi diğerine 

tercih edilemez. Ancak dünyada bunlardan en fazla bağımsızlık standardı 

üzerinde durulmuştur. Özellikle Enron olayında Arthur Andersen bağımsız 

denetim şirketinin suça iştirak etmiş olması; dikkatleri, denetim firmalarının ve 

bağımsız denetçilerin üzerine çekmiştir. Bu gelişme ile bağımsız denetçilerin 

denetimi yaptığı iletmeye herhangi bir şekilde danışmanlık yapması 

yasaklanmıştır. Bütün kurumsal yönetim ilkeleri bu uygulamayı kapsamına 

almıştır. 

 Bağımsızlığı ortadan kaldıran haller ise64;  

 - Denetçinin veya herhangi bir kan bağı olan kişinin denetlediği işletme 

ile iş ilişkisi (ticaret, ücret vb) içinde olması, 

 - Olduğundan yüksek veya düşük denetim ücreti anlaşmaları, 

 - Geçmiş dönemlere ait denetim ücretinin alınmamış olması vb. 

durumlarda bağımsızlık ortadan kalkar. Denetçilerin başta kendilerinin bu 

konuda dikkatli olması gerekir. Çünkü üstlendiği denetim işlemi nedeniyle 

kamuoyuna karşı sorumludur. 

 Bağımsızlık standardı dışında, denetçin kesinlikle yeterli bilgi 

seviyesine sahip olması gerekmektedir. Özellikle günümüzde yukarıda da 

açıklandığı gibi artık denetçinin sadece muhasebe bilmesi kesinlikle yeterli 

değildir. Denetçinin üretim, pazarlama, istatistik ve matematik, özellikle bilgi 
                                                 
63 Arens ve Loebbecke, 1997:17. 
64 Kaval, 2005:40-41. 
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teknolojileri (birçok hata ve hile yapıldığı için) vb. birçok alanda yeterli 

donanıma sahip olması gerekmektedir. Bu da denetim mesleğini dinamik ve 

ayrıcalıklı bir hale getirecektir. 

 Denetçinin yeterli bilginin yanı sıra yeterli deneyime de sahip olması 

gerekir. Bu nedenle bütün dünyada denetçi olabilmenin hem akademik ve 

hem de uygulama olarak iki farklı açıdan koşulları vardır. Mutlaka, stajyerlik, 

denetçilik, ve baş denetçilik aşamaları genel süreçtir. Bu aşamalar bazı 

ülkelerde farklı uygulanabilir. Günümüzde geleneksel denetimin yetersiz 

olduğundan bahsedilmişti. Bunun nedeni işletmelerin geleceğine yönelik 

denetimin yapılmaması ve risklerin denetim kapsamı dışında kalmasıdır. 

Artık bütün dünya da kabul gören riske yönelik denetim anlayışıdır. Bir 

denetçinin riske yönelik denetim yapabilmesi için en az teknik bilgi kadar 

tecrübeye de ihtiyacı olacaktır. Çünkü işletmelerin risklerinin birçoğu 

sayısallaştırılamaz ve denetçinin profesyonelliği ile bulup ortaya çıkarması 

gerekebilir. İşte bu durumlarda denetçinin yeterli mesleki eğitim/deneyiminin 

olması ve titizlikle işini yapması gerekmektedir. 

1.3.5. Raporlama Tarihi İle Mali Tablo Tarihi Arasında Oldukça 
Önemli Fark Olması 

 Türkiye’de mevcut durumdaki uygulamalarda denetçinin karşısına 

çıkan problemlerden biri de, finansal tablo tarihi ile raporlama süresi 

arasıdaki önemli zaman farkının olmasıdır. Dönem sonu finansal tabloları 

izleyen yılın Mart ayında ancak kamuoyuna sunulabilmektedir. Dolayısıyla bu 

tabloları kullanan bilgi alıcısının ihtiyacı çok gecikmeli olarak sağlanmaktadır. 

Buradaki sorun sadece bilgi alıcısının geç bilgilenmesi problemi de değildir. 

Asıl sorun finansal tabloların düzenlenme tarihinden itibaren sunulmasına 

kadar geçen süre içinde finansal tablolardaki bilgilerin etkisini yok edecek ya 

da azaltacak gelişmelerin olma ihtimalidir.  

 Bilginin zamanlı sunulması ihtiyacı, ara dönem finansal tabloları ile 

biraz da olsa giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu da yeterli değildir. Bu 

günkü teknolojik imkanlar sayesinde bilgi eş zamanlı olarak 

sunulabilmektedir. İşletmenin en alt birimlerinde meydana gelen olaylar, 
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yazılım sayesinde, anında özet bir şekilde web sayfasına yansıyabilmektedir. 

İşletmelerin alt birimlerinde oluşan karmaşık bilgiler üst düzeylere çıkarken 

özetlenmekte ve en sonunda da finansal tablo bilgileri şekline dönüşmektedir. 

Bu dönüşüm aşamalarında kullanılan yazılım programının güvenilirlik 

derecesi, tüm bilgileri gerekli formata dönüştürüp dönüştürmediği, bu 

bilgilerin manipüle edilebilir olup olmadığı, bilginin korunması ve dış 

müdahaleler ile hileye açık olup olmadığı gibi konular yeni bir risk alanı 

(operasyonel risk) olarak ortaya çıkmaktadır. İşte bu durum denetçiyi ve 

denetim sürecini etkilemekte ve yeni bir denetim modeli olarak sürekli 

denetimi zorunlu hale getirmektedir. Bu gelişmeler başta bilgi teknolojileri 

riski denetimini zorunlu hale getirmiştir. Bilgi teknolojileri deneti de pratikte; 

bankalarda ve aracı kurumlarda zorunludur. Diğer işletmelerde de zorunlu 

hale gelmelidir.  

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar TMS/IAS 10’a göre65; 

olaylar düzeltme gerektiren olaylar ve düzeltme gerektirmeyen olaylar olmak 

üzere ikiye ayılmaktadır. Bu olaylar; tabloların onaylanması tarihinden önce 

gerçekleşmişse; finansal tablolarda gerekli düzeltmeler yapılır. Düzeltme 

yapılması gereken olaylara örnek olarak; bir işletmenin daha önceden açılmış 

bir dava nedeniyle oluşan şarta bağlı yükümlülük karşılığı bilanço tarihinden 

sonra davanın sonuçlanması ile iptal edilmeli ve bilançoda görünmemelidir. 

Diğer bir örnek; bilanço tarihinden önce yapılan satış veya alışın tutar veya 

maliyetinin bilanço tarihinden sonra belirlenmesi durumunda gerekli 

düzeltmeler yapılmalıdır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar ise; bilanço 

tarihinden sonra yapılacak olan varlık alışları, tamamen bilanço tarihinden 

sonraki olaylarla ilgili davanın başlaması veya bilanço tarihinden sonra çıkan 

bir yangın sonucu işletmenin zarar görmesi vb.  

Görüldüğü gibi finansal tablolar raporlama tarihinde düzenlenmez ise 

bir takım problemler ortaya çıkabilmektedir. Denetçi bunlardan da 

sorumludur. Sadece önceki yıl tutarlarını denetlemiş olması finansal 

tabloların güvenilir olduğu anlamına gelmez. Bu sıkıntılar denetçilerin yanı 

                                                 
65 TMS/IAS 10 “Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar” standardının açıklamaları ve örnekleri  için bkz: 
Örten, Kaval ve Karapınar, 2007:105-112. 
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sıra işletme ile ilgili olanları da önemli derecede etkilemektedir. Örneğin 

finansal tablo kamuoyuna sunulduğu Mart ayında bilgi alıcısı bu tabloya 

baktığında, gördüğü birçok bilgi doğal olarak değişmiş olacaktır. Çünkü 

bilanço tarihinden uzun bir süre geçtiği için geçen bu süre içinde işletme 

birçok işlem yapmış olacaktır. Bu işlemlerin negatif etkilerinin giderilmesi de 

yine bağımsız dış denetimin işi olmaktadır. 

 1.3.6. İşletme Dışındaki Belirli Kesimlere Yönelik Olması 
 Bağımsız dış denetim başta işletme olmak üzere, bütün topluma hitap 

etmelidir. Ancak genelde işletmeler, bağımsız dış denetimden ciddi anlamda 

yararlanmamaktadır. Genellikle bağımsız dış denetim yasal bir zorunluluk 

olarak düşünülmekte ve bunun yerine getirilmesi için yaptırılmaktadır. Bu 

düşünce ise temelinde; işletmelerde yeterince kurumsallaşma, kurumsal 

yönetim uygulamaları ve bilinci olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu 

düşünce tarzında denetçinin işletmeye katacağı pek fazla bir şey yoktur. 

Sadece raporunu düzenlemesi ve görevini tamamlaması gerekmektedir. 

Halbuki kaliteli bir denetim faaliyeti; işletme yönetimine hatalarını görerek, 

yok etme ve gelecekle ilgili bunların önlemini alabilme imkanı sunar. Bunun 

dışında işletmenin kurumsallaşmasına da ciddi anlamda katkılar sağlar.  

 Bağımsız denetim işletmenin yanı sıra işletme dışındakilere de katkılar 

sağlar. İyi bir bağımsız denetim, yatırımcının korunmasını, sermaye 

piyasalarının gelişmesini ve devletin daha kolay vergi toplamasını 

sağlayacaktır. 

 Sunulan raporlarda yer alan bilgiler doğru olduğu sürece yatırımcı 

korunmuş ve ya diğer ifadesi ile tam anlamda bilgilendirilmiş olur. 

 İşletmenin çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri de bu süreçten 

işletme lehine ve olumlu yönde etkilenirler. 

 Bunun dışında işletmeye kredi sağlayanlar ve sendikalar da bağımsız 

denetim çalışmasından birinci dereceden faydalanırlar. 

 Görüldüğü gibi bağımsız denetim; risk unsurları da dikkate alınarak 

profesyonelce yapılırsa,  sadece belli kesimlere yönelik değil, objektif bir 

biçimde, sosyal sorumluluk bilinciyle tüm topluma katkılar sağlar. 



İKİNCİ BÖLÜM 

RİSK KAVRAMI VE RAPORLAMA GEREĞİ 

Özellikle, yirmi birinci yüzyılın başından itibaren, sadece küçük 

işletmelerin değil, büyük işletmelerin de iflası ve bazı denetim firmalarının 

denetledikleri işletmelerle birlikte yaptıkları büyük çaplı yolsuzluklar, dünyada 

risk yönetimi ve denetiminin önemini artırmıştır. Bu nedenle birçok ülkede 

risklerin önlenebilmesi amacıyla; risk çeşitleri ve risk kaynakları alanında 

çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde bu çalışmalar artarak devam etmektedir. 

Etkin bir risk yönetimi ve riske yönelik denetim yapılabilmesi için, 

öncelikle işletmeye göre uygun bir risk gruplaması yapılmalı ve işletmenin 

karşılaşabileceği riskler tanımlanmalıdır. Bundan sonraki aşamalarda riskleri 

yok edecek, azaltacak veya etkilerini hafifletecek önlemler alınmalıdır. Riskler 

sadece işletme için değil bütün bilgi alıcıları için önemli olduğundan, 

işletmenin karşılaşabileceği riskler kamuoyu ile de paylaşılmalıdır. Diğer bir 

ifade ile işletmelerde risk raporlaması yapılmalıdır (zorunlu hale getirilmelidir). 

Risklerin tanımlanması, tespiti ve raporlamasına yönelik olarak 

dünyada ortak bir uygulama biçimi (diğer bir ifade ile kavram ve uygulama 

birliği) sağlanamamıştır. Hatta neredeyse her çalışmada farklı risk 

tanımlamaları ve gruplamaları karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda, riske 

yönelik denetimin yapılma biçimi ve kapsamı da; ülkelere, işletmelere ve 

hatta kişilere göre farklılık arzedecektir. Tabii ki bu konuda da dünyada son 

yıllarda çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle de uluslararası muhasebe 

standartlarının (UMS-UFRS) birçok ülkede zorunlu hale getirilmesi veya 

uygulanmaya başlaması standartlaşma çalışmalarının her alana yayılmasını 

desteklemiştir. Ancak risk ve raporlanması konusunda Amerika, İngiltere, 

Almanya ve diğer ülkelerde (temelde kendi sorunlarına çözüm bulmak üzere 

geliştirilmiş) çok farklı uygulama biçimleri karşımıza çıkmaktadır. Bu 

uygulamaların (standart, kanun, yönetmelik vb.) yürürlüğe girme zamanları 

da farklıdır. Gelinen noktada dünyada, risklerin tespiti ve raporlanması 

konusunda da standartlaşmanın sağlanması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. 
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Örneğin, raporlanacak riskler ve bunların yer alacağı risk kategorileri bir tablo 

halinde açıklanırsa; her ülke ve işletme risk raporlamasını ona göre 

yapacaktır. Bu yönde çalışmalar da başlamış ve devam etmektedir. Bu 

kavram ve uygulama birliğini sağlayabilecek temel yapı da uluslararası 

denetim standartlarıdır. 

Son yıllarda standartlaşma çalışmalarının yanı sıra, risk konusunda 

her ülkede, farklı sektörlere (finans sektörü veya reel sektör gibi) özel risk 

yönetimi konusunda çok farklı uygulamalar yürürlüğe girmeye de devam 

etmektedir. Ülkelerin bazıları, işletmenin geleceğe yönelik bilgi ve riskleri 

konusunda kamuoyunu aydınlatmasını istemekte, ancak, bunu nasıl 

yapacağı konusunda bir açıklamada bulunmamaktadır. Bunun sonucu her 

işletmenin risk raporlama mantığı farklı olabilmektir. Uluslararası denetim 

standartları ile riskler, raporlanması ve risk raporlamasının bağımsız dış 
denetimi konusunda kapsamlı bir standart geliştirilirse, yayınlanacak olan bu 

risk çerçevesi dünyada kavram birliğinin oluşmasını sağlayacaktır. Bu 

çerçeve içinde her ülke ve işletme kendi özelliğine göre farklılıklar oluşursa; 

buna uygun bir şekilde detaylandırma da yapabilecektir. 

Çalışmamızın bu bölümünde; risk kavramı, risk çeşitleri, risk 

kaynakları, denetim riski ve türleri, işletme riskleri ve türleri, işletmelerde risk 

yönetimi ve risk yönetiminde sorumlulukların dağılımı konuları üzerinde 

durulacaktır. 

2.1. GENELDE RİSK KAVRAMI VE TÜRLERİ 

Risk konusu yıllar boyunca incelenmiş, birçok tanımlama ve öneri 

sunula gelmiştir. Risklerin hesaplanması ve etkilerinin yok edilebilmesi 

konularında da çalışmalar sürmektedir. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi 

günümüzde farklı bakış açıları ile birçok risk gruplaması ortaya çıkmıştır. Bu 

konuda bir kavram birliği de yoktur. Hatta aynı risk kavramı ile farklı risk 

kaynakları açıklanabilmektedir. Örneğin kredi riski ifadesi bazı kaynaklara 

göre işletmenin alacaklarını tahsil edememesi olarak, bazı kaynaklara göre 
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ise; işletmenin ödeme güçlüğü içinde borçlanma imkanı olmaması (kredi 

kaynağı bulamaması) şeklinde açıklanmaktadır. 

2.1.1. Risk Kavramı 

Risk, sıkıntılara (güçlüklere) açık olmak veya maruz kalmak anlamına 

gelir. Oxford sözlüğüne göre risk; kötü sonuca ulaşma ihtimali, kayıp olarak 

tanımlanmıştır. Webster sözlüğünde de, zarar etme, dezavantaja uğrama 

veya tahribata uğrama ihtimali olarak tanımlanmıştır1. 

Risk; Arapça rızık (risq) ve Latince riscum kelimelerinden doğmuştur. 

Arapça rızık kelimesi, olumlu anlam taşımaktadır. Olumlu olayların 

gerçekleşmesi veya gelir elde etme ihtimalidir. Allah’ın insanlara birtakım 

(bazen bildikleri, bazen da beklemedikleri) şeyleri (para, işe girme imkanı vb.) 

vermesi anlamında kullanılmaktadır. Latince riscum kelimesi ise bir 

denizcinin seyahat esnasında karşılaştığı kayalık gibi engel anlamında 

kullanılmaktadır. Burada da risk, tesadüfi ancak olumsuz bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır2.  

Fransızcada risque kelimesi kullanılmaktadır. Fransızca risgue 

kelimesi, genellikle olumsuzdur, ama bazı durumlarda da olumlu anlama 

gelebilmektedir, örneğin; “risk alınmazsa kazanç da elde edilmez” deyimi 

yaygındır3. Diğer bir ifade ile riskin alınması halinde olumlu (beklenen) 

sonuçlara da ulaşılabilir. 

Risk kelimesi İngilizceye 17. yüzyılın ortalarında girmiş ve 18. yüzyılın 

ikinci çeyreğinden itibaren sigorta işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde İngilizcedeki risk kelimesi de negatif anlam içermektedir, 

tehlikeye maruz kalmak anlamına gelir. Artık günümüzde ise risk; an basit 

şekliyle, kötü veya iyi anlamda; düşünülmeyen, beklenmeyen sonuç 

anlamında kullanılmaktadır4. 

Diğer bazı risk tanımlamaları ise şöyledir; 

                                                 
1 Moosa, 2007:1. 
2 Merna ve Al-Thani, 2005:9. 
3 Merna ve Al-Thani, 2005:9. 
4 Merna ve Al-Thani, 2005:9. 
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Türkçe ve İngilizcede risk, fiil olarak, tehlikeye girmek veya göze almak 

anlamlarında kullanılmaktadır5. 

Risk; gelirlerin beklendiği miktarda elde edilememesi ihtimalidir. 

Beklentilerden farklılıklar olarak da ifade edilebilir6. 

Risk; öz bir şekilde, kazanma ya da kaybetmedeki belirsizlik derecesi 

olarak tanımlanabilir7. 

Risk sözcüğü, arzu edilmeyen bir durumun ortaya çıkma ihtimalini 

açıklar. Örneğin; bir borcun taşıdığı risk, borçla ilgili ödemelerin (anapara ve 

faiz) gelecekte ortaya çıkabilecek ve bugünden kestirilemeyen bazı durumlar 

nedeniyle zamanında (vadesine) ödenememe ihtimalidir8. 

Risk; planların başarısız olma ihtimali, yanlış sonuçlara ulaştıracak 

kararlar alma tehlikesi veya kar etmeme durumu şeklinde ifade edilebilir. 

Alınan kararların ve yapılan faaliyetlerin gelecekteki sonuçları kesinlikle 

biliniyor ise, belirlilik ortamı vardır ve kesinlikle risk yoktur demektir9. Tabii ki 

işletme hayatında ve hatta insanların bireysel hayatlarında aldıkları kararların 

sonucunu her zaman kesinlikle bilme ihtimali yoktur. Bu durumlarda özellikle 

işletmeler çeşitli risklerle her an karşı karşıyadırlar. İşletmeler çoğu zaman 

birtakım riskleri bilerek üstlenirler. Çünkü piyasada risk alınmazsa verimlilik 

de artırılamaz.  

Belirlilik, risk ve belirsizlik kavramları birbirinden farklı kavramlardır. 

Belirlilik ortamında; risk ve belirsizlikten söz etmek mümkün değildir. Bu 

durumda geleceğe yönelik işlem ve kararların sonucu kesinlikle biliniyor 

demektir. Belirlilik kavramı dışındaki risk ve belirsizlik kavramları çoğu zaman 

birbiri ile eş anlamlı (birbirinin yerine) kullanılsa da bu kavramlar içerik 

itibariyle birbirinden farklıdırlar. Risk ve belirsizliğin farkı, 2.1.2. başlığında 

açıklanacaktır. 

                                                 
5 Tevfik, 1997:2. 
6 Horne ve Wachowicz, 2005:97. 
7 Aksoy ve Tanrıöven, 2007:33. 
8 Sarıkamış, 1998:173. 
9 Bolak, 2004:3. 
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a) Riskle İlişkisi Olan Bazı Teknikler10; 

 Riskten Kaçınma: kişiler veya işletmeler istemedikleri durumlarda 

riskle karşılaşmazlar. Örneğin; uçağa binmezseniz, uçak korsanları nedeniyle 

doğabilecek bir riskten tamamen kaçınmış olursunuz. Ancak riskten kaçınma, 

risk paylaşımında tercih edilmeyen bir tekniktir. Çünkü riskten kaçınma 

potansiyel gelirin kaybı anlamına geldiği için risk kabul edilebilir. Örneğin 

uçağa binerseniz yolculuğunuz çok daha kısalacaktır (zaman tasarrufu ve 

konfor). 

 Risk Azaltma: Risk; kayıp önleme çalışmaları, kontroller ve 

genişletilecek olan kurallarla belki azaltılabilir. Riskin etkili olarak azaltılması; 

potansiyel kayıpların şiddetini azaltmak anlamına gelir. 

 Riski Kabullenme: Riskten kaçınacak, transfer edecek veya 

azaltacak yönde pozitif bir aksiyon yoksa risk kabullenildi demektir. Bu 

kabullenme olayı bilinçli yada bilinçsizce yapılabilir. Küçük riskler için olmak 

üzere, bu risklerin sigorta maliyeti risk tutarından büyükse; bu durumda 

bahsedilen risklerden doğacak zararlar kabullenilir. 

 Risk Transferi: Risk transferinin en mükemmel örneği; vadeli işlemler 

yaparak riski dağıtmaktır (riskin etkisini sabitlemektir)11. Bu işlemler hem 

spekülatif riskler ve hem de saf riskler için kullanılabilir. Sigorta müessesesi 

anlaşmaya bağlı diğer bir risk transferi yöntemidir. Ancak; sigortanın riski 

transfer etmediği, finanse ettiği (ücret ödemesi olduğu için) tartışılmaktadır. 

Örneğin araba kazalarında sigorta hasar bedelini karşılamaktadır ama 

bilindiği gibi her yıl ödenen sigorta primleri zaten hasarın bir kısmını veya 

tamamını karşılayabilir. 

 Risk Paylaşımı: Risk transferinin özel bir türüdür. Şayet risk 

paylaşılırsa; zararın kişilerden gruplara doğru transferi (geçişi) muhtemeldir. 

Bunun en iyi örneği; iştiraklerdeki yatırımlardır. 
                                                 
10 Moosa, 2007:19-20. 
11 Vadeli işlemler, finansal araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Forward, future, option, swap vb. 
vadeli işlemler sayesinde gelecekte gerçekleşme ihtimali olan ürün kalite ve fiyat, döviz kuru, faiz 
oranı vb. birçok riskin etkisinden korunulabilir. Türev finansal araçlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler için 
bkz.: Örten ve Örten, 2001. 
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b) Çeşitli Risk Tanımlamaları 
Çeşitli risk tanımlamaları tablo 2.1.’de özetlenmiştir: 

Tablo 2.1. Risk Kavramları12 

KAVRAM TANIM 
1. Pazar (Piyasa) Riski Pazar fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanan risktir. 
a) Faiz Oranı Riski Pazar riskinin bir çeşididir. Faiz oranlarının değişmesinden 

kaynaklanır. 
b) Yabancı Para 
    Değişim (Kur) Riski  

Pazar riskinin bir çeşididir. Döviz kurlarındaki değişikliklerden 
kaynaklanır. 

    - İşlem Riski Yabancı para değişim riski çeşididir. Sözleşmeye bağlı nakit 
akışlarının, baz para değeri döviz kurlarındaki değişim 
etkilerinden meydana gelen risklerdir. 

    - Ekonomik Risk Yabancı para değişim riski çeşididir. Sözleşmeye bağlı 
olmayan nakit akışlarının, baz para değeri döviz kurlarındaki 
değişim etkilerinden meydana gelen risklerdir. 

    - Çevrim Riski Yabancı para değişim riski çeşididir. Konsolide finansal tablo 
baz para değeri döviz kurlarındaki değişim etkilerinden 
meydana gelen risklerdir. 

c) Hisse senedi  
    Fiyat Riski 

Pazar riski çeşididir. Hisse senedi fiyatlarındaki değişikliklerden 
kaynaklanır. 

d) Mal Fiyat  
    Değişim Riski 

Pazar riski çeşididir. Mal fiyatlarındaki değişikliklerden 
kaynaklanır. 

e) Enerji Fiyat  
    Riski 

Pazar riski çeşididir. Enerji fiyatlarındaki değişikliklerden 
kaynaklanır. 

f) Gayrimenkul  
   Riski 

Pazar riski çeşididir. Gayrimenkul fiyat değişikliklerinden 
kaynaklanır. 

g) Varlık-Kaynak  
    Yönetimi Riski 

Pazar riski çeşididir. Varlık ve Kaynakların değerlerindeki 
değişmelerden kaynaklanır. 

2. Kredi Riski Borçluların borçlarının anapara veya faizini (kasten veya istem 
dışı) ödememe ihtimalinden kaynaklanan risklerdir. 

3. Faaliyet Riski         
   (Operasyonel Risk) 

Süreç insan, sistem veya dış olayların ihmal veya 
başarısızlıklarından kaynaklanan (zarar etme) risklerdir. 

a) Tamamlama  
    Riski 

Faaliyet riski çeşididir. Bir muameleyi anlaşmaya uygun olarak 
tamamlamak için gerekli koşulların yerine getirilmesinde 
başarısızlık riskidir. 

    - Likidite Riski Tamamlama riski çeşididir. Bir iş veya işlemi anlaşmaya uygun 
olarak likidite yetersizliği nedeniyle yerine getirmeme riskidir. 

    - Herstatt Riski  
      (Herstatt; Bir Alman  
      bankasının adıdır) 

Tamamlama riski çeşididir. Borçlarını ödeyememeden (iflas) 
kaynaklanan risktir. Herstatt bankası likidite yetersizliği 
nedeniyle döviz işlemlerinden kaynaklanan borçlarını 
ödeyememiştir. 

b) Uygunsuzluk ve  
    İtaat Riski 

Faaliyet riski çeşididir. Kanunlara, kurallara, işletme iç politika, 
süreç ve kontrollere uymamadan kaynaklanan finansal zararlar 
ve cezalar görme riskidir. 

   - Davranış  
     Uygunsuzluğu Riski 

Uygunluk riski çeşididir. İşletmenin iç risk yönetim 
uygulamalarına uymamadan kaynaklanır. 

   - Kurallara  
     Uygunsuzluk Riski 

Uygunluk riski çeşididir. Dış (işletme dışı) kanun ve kurallara 
uymamadan kaynaklanan risklerdir. 

                                                 
12 Moosa’ya göre; literatürde yapılan birçok farklı risk tanımı ve gruplaması vardır. Bunların büyük 
bir çoğunluğu tabloda verilmiştir. Bilgi için bkz.: Moosa,2007. 
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c) Süreç Riski Faaliyet riski çeşididir. Yönetici ve işçilerin hilelerinden, 
hatalarından veya meydana gelebilecek olan kazalardan 
kaynaklanan risktir. 

d) Sistem Riski Faaliyet riski çeşididir. Sistem veya iletişim hatalarından 
kaynaklanan kayıp ve risklerdir. 

e) Doğal Afet Riski Faaliyet riski çeşididir. Kaza veya felaketler nedeni ile maddi 
duran varlıkların hasar görme riskidir. 

f) İnsan Kaynakları  
   Riski 

Faaliyet riski çeşididir. Hatalı personel yapılanması veya 
personelin moral ve motivasyonunu sürdürme başarısızlığı 
riski. 

g) Kural Riski Faaliyet riski çeşididir. Muhasebe sistemi ve vergi sistemi ile 
ilgili koşul, kural ve kanunların değişmesinden kaynaklanan 
risklerdir. 

h) Suç Riski Faaliyet riski çeşididir. Hırsızlık, hile, para aklama veya bilgi 
çalınması (yok edilmesi) riskleridir. 

i) Felaket Riski Faaliyet riski çeşididir. Yangın, sel, deprem vb. felaketlerden 
kaynaklanan risklerdir. 

j) Bilgi Teknolojileri  
   Riski 

Faaliyet riski çeşididir. Bilgi teknolojileri sistemindeki hatalardan 
kaynaklanan risklerdir. 

k) Raporlama Riski Faaliyet riski çeşididir. Ölçme (sayısallaştırma) imkanı olan 
koşullarda bu risk çeşitleri için risk miktarının yanlış 
raporlanmasından kaynaklanır. 

l) Muhasebe Riski Faaliyet riski çeşididir. Finansal tabloların hazırlanmasında 
kullanılan tahminlerden kaynaklanan risktir. 

m) Güven (İtimat)  
     Riski 

Faaliyet riski çeşididir. Ürün taahhütlerinin müşterilere 
sunulandan farklı olması ihtimali riskidir. 

n) Model Riski Faaliyet riski çeşididir. Hatalı veya denenmemiş (ilk defa 
denenecek) modeller kullanarak verilen karardan zarar görme 
riskidir. 

4. Legallik Riski İşlemlerin kanunlara uygun olmayan şekilde kanıtlanmaya 
çalışılması veya yetersiz belgelemeden kaynaklanan risklerdir. 

5. İtibar (Ün) Riski İşletmenin ünlü olmamasının veya ününü kaybetmesinin 
getirdiği risklerdir. 

6. Makroekonomik  
    Risk 

Makroekonomik olaylardan kaynaklanan risklerdir. Örneğin; 
Enflasyonun keskin (hızlı) bir şekilde artması riskidir. 

a) İş Değişikliği  
    Riski 

Makroekonomik risk çeşididir. Ekonomik faaliyetlerde meydana 
gelen düzensiz değişikliklerden kaynaklanan risklerdir. 

7. İş Riski  
   (Stratejik Risk) 

Stratejik iş kararlarının uygunsuzluğundan kaynaklanan 
risklerdir. Örneğin; fabrika yeri seçimi veya mamul karması 
seçimi vb. 

a) Vazgeçme Riski İş riski çeşididir. Müşterilerin herhangi bir zamanda anlaşmayı 
bitirme kararı alma riskidir. 

b) Etkinlik Riski İş riski çeşididir. İşletmenin iç organizasyonundan kaynaklanan 
risklerdir. Örneğin; Etkin bir maliyet yönetimi yapamamak vb. 

c) Harcama Riski İş riski çeşididir. Mevcut harcamaların beklenen (planlanan) 
harcamalardan çok yüksek olması riskidir. 

d) Performans  
    Riski 

İş riski çeşididir. Rakiplerin performansından daha düşük bir 
performansla çalışma riskidir. 

8. Ülke Riski Farklı ülke veya eyaletlerdeki ekonomik veya politik çevredeki 
(koşullardaki) beklenmedik değişikliklerin meydana 
gelmesinden kaynaklanan risklerdir. 
 

a) Transfer Riski Ülke riski çeşididir. Yabancı paralı fonları çoğu ülkenin dışına 
çıkaramama riskidir. 

b) Konvertibilite  
    Riski 

Ülke riski çeşididir. Yabancı paralı kazançları kendi ülke para 
birimine çevirme işleminden kaynaklanan risklerdir. 
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c) Politik Risk Ülke riski çeşididir. Farklı ülkelerdeki politik gelişmelerde 
karşılaşılabilecek zıt uygulamalar veya kural ve kanunlardaki 
değişikliklerden kaynaklanan risklerdir. 

d) Bağımsızlık  
    Riski 

Ülke riski çeşididir. Yabancı devletlerin veya o devletlerdeki 
kuruluşların isteklerinden kaynaklanan zarar görme riskidir. 

9. Satın Alma  
    Gücü Riski 

Yatırımların kazanç oranının gerçek değeri üzerindeki 
enflasyonun zıt (olumsuz) etkilerinden kaynaklanan risklerdir. 

Yapısal Risk, Artık Risk 
Karşılaştırması 

Yapısal riskler, yönetimin gerekli durumlarda karar 
almamasından (çözüm bulmamasından) yada gecikmesinden 
kaynaklanan risklerdir. Artık riskler ise; Yönetimin aldığı 
kararlara rağmen ortaya çıkan risklerdir (başarısız olma 
ihtimalidir). 

Finansal Risk, Finansal 
Olmayan Risk 
Karşılaştırması 

Finansal riskler, finansal fiyatlardaki değişimlerden kaynaklanır. 
Örneğin; faiz oranı veya hisse senedi fiyatları vb. Finansal 
Olmayan Riskler ise; Finansal olmayan bütün işlemlerden 
kaynaklanan riskleri kapsar. Örneğin; yangın riski vb. 

Statik ve Dinamik Risk 
Karşılaştırması 

Dinamik risk ekonomideki değişikliklerden kaynaklanır. 
Örneğin; üründeki veya teknolojideki değişiklikler vb. Statik risk 
ise; Ekonomik değişikliklerden kaynaklanmayan risklerdir. 
Örneğin, kişilerin yolsuzlukları veya, doğaya zarar verilmesi vb. 

Saf Riskler ve 
Spekülatif Riskler 
Karşılaştırması 

Spekülatif riskler hem kazanma ve hem de kaybetme 
ihtimalinin olduğu durumlarda ortaya çıkan risklerdir. Örneğin; 
kumar vb. Saf riskler ise; kaybetme ihtimalinin veya 
kaybetmeme ihtimalinin olduğu durumlarda karşılaşılan 
risklerdir. Bu grupta kazanma ihtimali olmaz. Saf riskler; 
personel riskleri, mülk riskleri, yükümlülük riskleri ve 
diğerlerinden (örn; kredi riskleri) oluşur. 

Temel ve Özel Risk 
Karşılaştırması 

Temel riskler, ekonomik, politik ve sosyal gelişmelere bağlı 
olarak ortaya çıkan kişisel olmayan risklerdir. Özel riskler ise; 
gruplardan ziyade bireysel durumlardan ortaya çıkan risklerdir. 

Bütüne İlişkin 
(Sistemik) Risk ve Özel 
Durumlara İlişkin Risk 
Karşılaştırması 

Sistemik riskler, bir firmadan tüm endüstriye yayılan veya 
endüstri de olup da firmayı da etkileyen risklerdir. Özel riskler 
ise; Endüstrideki diğer firmalara yayılmayan sadece tek firma 
ile ilgili ortaya çıkan risklerdir. Bu riskler temel/özel risklerle 
karıştırılabilir, ancak aynı değildir. Temel riskin aksine sistemik 
risk sadece belli bir olayın sonucu olarak ortaya çıkabilir. 
Örneğin; işletme diğer işletmelerin kurallarına (imkanlarına) 
uyamayabilir. 

İçsel ve Dışsal Risk 
Karşılaştırması 

İçsel riskler; sistem içinde meydana gelen sarsıntıların 
doğurduğu ve büyüttüğü risklerdir. Dışsal riskler ise; sistem 
dışındaki şoklardan kaynaklanan risklerdir. 

Sistematik ve 
Sistematik Olmayan 
Risk Karşılaştırması 

Sistematik risk piyasa riskidir. Çeşitlendirilemeyebilir 
(çeşitlendirme imkanı da var). Sistematik olmayan risk ise; 
kesinlikle çeşitlendirilemez.  

Beklenen, 
Beklenmeyen ve Yıkıcı 
Risk Karşılaştırması 

Beklenen riskler; işletmelerin günlük işlemleri nedeni ile maruz 
kaldıkları kayıp riskleridir. Beklenmeyen riskler; İşletmelerin 
kontrolü altında olan ancak daha büyük ve daha önemli 
risklerdir. Yıkıcı riskler ise; İşletmelerin faaliyetlerini tehdit eden 
dış faktörler yada dolandırıcılık, sahtecilik gibi koordine 
hareketlerden doğan risklerdir. 

Sözde Risk, Sıradan 
Risk ve Olağandışı 
Risk Karşılaştırması 

Sözde riskler, günlük faaliyetler sonucu tekrarlanan kayıplardır. 
Sıradan riskler, daha büyük, daha az görünen ancak gidişatı 
tehdit etmeyen risklerdir. Olağandışı riskler ise; çok nadiren 
görülür ama işletmelerin gidişatını tehdit eder. 

KAYNAK: Moosa, 2007:13-16. 
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Tabloda da görüldüğü gibi, birçok farklı grupta (kategoride) birçok risk 

çeşidi vardır. Bu tanımlamalar yıllardır kullanılan risk çeşitlerinin çoğunu 

kapsamaktadır. Ancak bu tanımlamalar dışında da bazı tanımlamalar 

yapılabilir. Hatta bazı kaynaklarda, tabloda yer alan risk tanımlarının farklı 

olarak da yapıldığına veya birbirlerinin yerine kullanıldığına da rastlanılabilir. 

2.1.2. Risk ve Belirsizlik 

Risk ve belirsizlik çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, 

birbirinden farklı kavramlardır. Bu iki kavramın ortak noktası; her iki kavram 

da gelecekteki sonuçların kesinlikle bilinemediği durumlarda kullanılmalarıdır. 

Ancak bu kavramların sonuçlarının tahmin edilip edilememesi durumlarına 

göre, aralarında fark vardır. 

Bir kararın muhtemel sonuçlarının gerçekleşme olasılıkları 

belirlenebiliyorsa riskten, bir kararın birden çok sonucunun gerçekleşmesi 

ihtimali varken; bu sonuçların gerçekleşme olasılıklarının hiç bilinememesi 

durumunda ise belirsizlikten söz edilmektedir13. 

Risk, kazanma veya kaybetmedeki belirsizlik derecesidir şeklinde 

tanımlanmıştı. Burada bahsedilen belirsizlik derecesi tahmin edilebilmektedir 

(öngörülebilmektedir). Riski geçmiş verilerden yararlanarak, gelecekte 

gerçekleşme durumunu olasılık dağılımına göre ölçmek mümkündür. Bu 

olasılıklar objektif tahminleri içermektedir14. 

Riskli durumlarda, gelecekteki olayların alternatif sonuçlarının ortaya 

çıkma olasılıkları bilinebildiği halde, tam belirsizlik durumunda; gelecekteki 

bir olayın alternatiflerinin ortaya çıkma olasılıkları hakkında hiçbir bilgi 

yoktur15. 

Riskli durumlarda, gelecekteki muhtemel sonuçları tahmin edebilmek 

için objektif olasılıklar mevcuttur. Belirsizlik ortamında ise, geleceğe yönelik 

tespitlerde subjektif olasılıklar kullanılmak zorundadır. Diğer bir ifade ile, riskli 

ortamlarda kararların dayanağı sayısallaştırılabilir. Belirsizlik ortamında ise 
                                                 
13 Merna ve Al-Thani, 2005:8. 
14 Zaif, 2007:3. 
15 Bolak, 2004:173. 
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bu yapılamaz, sadece piyasadaki söylentiler veya yöneticilerin profesyonelliği 

sayesinde karar verilir. 

Örneğin; iki farklı ayakkabı dükkanından birincisi birkaç yıldır 

faaliyette, ikincisi ise yeni açılıyor olsun. Eskiden beri faaliyette olan dükkanın 

gelecekteki satış yapma olasılıkları riskle açıklanır. Çünkü bu dükkan geçmiş 

yıllardaki satışlarından yararlanarak, gelecekteki satış olasılıklarını 

belirleyebilir. İkinci dükkan ise yeni bir pazarda işe başladığı için ne kadar 

satış yapacağını objektif ölçülerle belirleyemez. Sadece çevrede rakip 

işletme olup olmadığına, yaşayan insan sayısına bakarak subjektif 

tahminlerde bulunabilir. Ancak bölgedeki insanlar eski alışkanlıklarını 

(dükkanlarını) bırakmazsa satışlar beklenenin çok altında kalabilecektir. Bu 

ikinci durumda olduğu gibi geleceğe yönelik olasılıklar bilinemiyor ise; 

belirsizlikten söz edilir. 

Diğer bir örnek; bir işletmenin hisse senetlerinin borsadaki geleceği 

(hisse senedinin geçmiş verileri, faiz oranları ve dövizin durumu dikkate 

alınarak) tahmin edilebilir. Bu tahmin olayı risktir. Ancak bu hisse senedi 

üzerinde spekülasyon yapılıp yapılmayacağı tahmin edilemez. Bu ikinci nokta 

ise belirsizliktir. 

Bazı durumlarda geleceğe yönelik hiçbir tahmin yapılamayabilir, bazı 

durumlarda ise, subjektif de olsa geleceğe yönelik tahminlerde bulunulabilir. 

Bu durum riskliliği ve karar almayı etkileyecektir. Şayet belirsizlik artarsa risk 

de artacaktır. Belirsizlik azaldıkça geleceğe yönelik tahmin gücü arttığı için 

risk de zıt orantılı olarak azalacaktır. 

Belirsizliğin keskin olduğu durumlarda insanlar ve işletmeler, zorunlu 

kalmadıkça geleceğe yönelik karar almazlar. Bu da belirsizliğin karar almada 

etkisini göstermektedir. Örneğin ülke ekonomisinde ciddi dalgalanmaların 

olduğu ve geleceğin tahmin edilemediği ortamlarda işletmeler mevcut 

durumunu korumaya gayret edecek, getirisinin çok olacağını düşünse de 

(subjektif olasılıklar) birtakım yatırımlara girmeyecektir. 
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Tablo 2.2. Risk-Belirsizlik Etkileşimi 

RİSK  BELİRSİZLİK 
Ölçülebilir  Ölçülemez 
İstatistiksel değerlendirme  Subjektif olasılık 
Makul veri  Kişisel kanaatler 

KAYNAK: Merna ve Al-Thani, 2005:14. 
Tabloda da görüldüğü gibi; olasılıklar tahmin edilebilir olmaya 

başladığında riskten, geleceğe yönelik olasılıkların tahmin edilemez 

(belirsizliğin artması: tam belirsizlik) olduğunda da belirsizlikten söz edilebilir. 

Orta noktalarda ise risk ve belirsizliğin karıştırılması gayet normal 

karşılanabilir. 

2.1.3. Risklerin Sınıflandırılması 

Riskler; çeşitli amaçlar ve risk kaynakları dikkate alınarak çok farklı 

sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Çünkü sektörlere ve işletmelerin yapısına 

göre gruplama da farklılaşacaktır. Örneğin finansal hizmet sektöründeki bir 

işletme ile reel sektördeki bir işletmenin risk ve beklentileri aynı olamaz. Yine, 

menkul kıymet yatırımı yapacak bir kişi ile işletmesini yönetecek bir kişinin 

risk algılaması farklı olacaktır. Hatta aynı sektörde olmasına rağmen yeni 

işletme kurmak üzere olan bir kişi ile işletmesini kurmuş ve faaliyetine devam 

eden bir kişinin risk kaynakları da farklılaşacaktır. 

Riskler karşımıza genellikle kaynak-olay- etki üçlemesi olarak çıkar. 

Örneğin; Bir üretim atölyesinde, makinelerin bozulması olaydır. Makinenin 

bozulması sonucunda üretim duracak ve işletme bu durum nedeniyle zarar 

edecektir. Bu edilen zarar etkidir. Makinenin bozulma sebebi (bakım 

yaptırılmamış, işçi hatası, fazla çalışma vb) ise riskin kaynağıdır. 

Tablo 2.3. Riskle İlgili Kaynak-Olay-Etki Aşamaları 
Kaynaklar Olay Etkiler 

Güvenlik önlemlerinin eksikliği  İşçinin ciddi şekilde yaralanması 
Ekipmanlardaki bozukluk İşçinin yaralanması Projenin durdurulması 
İşçi dikkatsizliği  İşçiler arasında moral bozukluğu 
Vb.  Vb. 

KAYNAK: Flanagan ve Norman, 1993:48. 
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Tabloda da görüldüğü gibi işçi yaralanması olayının birçok kaynağı 

olabilir. İşte bu şekilde işletmelerin karşısına çıkma ihtimali olan risk 

kaynakları her konu için belirlenerek yok edilmeli veya etkisini azaltıcı 

önlemler alınmalıdır. Bu işlem yapılırsa; olay gerçekleşmeyecek ve kötü 

etkilerinden korunmuş olunacaktır. Riskler duruma göre; doğal faktörler, 

kuruluş yeri, rekabet, politik nedenler vb. birçok faktörden doğabilir16. 

Birçok farklı risk gruplamasından, önemine göre çeşitli açılardan 

risklerin sınıflandırılması aşağıdaki gibi yapılabilir. 

2.1.3.1. İşletme İçi ve İşletme Dışı Riskler 

Riskler öncelikle; işletmeden veya işletme dışından kaynaklanması 

durumuna göre iki farklı kategoride incelenebilir. 

Şekil 2.1. İşletme ile İlişkisi Bakımından Riskler 

Toplam Risk 

 

İşletme İçi Riskler   İşletme Dışı Riskler 

İşletme içi riskler; işletmenin organizasyon yapısından, 

faaliyetlerinden, çalışanlarının tutumundan ve bilgi teknolojilerine ayak 

uydurulamamasından kaynaklanan risklerdir. Bu risklerin bazıları yönetilebilir, 

bazıları ise yönetilemeyebilir. Örneğin; işletme yüksek oranda borçlanma 

yerine borç dengesini düşük seviyede tutarsa, faiz oranı riskinden korunmuş 

olur. Ancak yine işletme içi risk kaynağı olmasına rağmen insan hata ve 

hilelerinden kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi her zaman mümkün 

olmayabilir.  

İşletme dışı riskler ise; makroekonomik koşullardan, rakiplerin 

faaliyetlerinden, kanun ve politika değişikliklerinden veya pazarın 

durumundan kaynaklanan risklerdir. Bu risklerin bazılarında (hırsızlık, 

deprem vb) sigorta ettirilerek korunabilir, bazılarının etkileri ise yok 

edilemeyebilir. Örneğin; piyasaya yeni bir rakibin girmesi ve bir anda 
                                                 
16 Chicken, 1994:48-51. 
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satışların üçte bir azalması gibi oluşacak bir riskin önlemi olamaz. Bu 

durumda da sonrası için işletmenin rekabet stratejileri geliştirmesi 

gerekmektedir. 

2.1.3.2. Muhasebe İçi ve Muhasebe Dışı Riskler 

Çalışmamızın konusu denetim olduğu için, riskleri muhasebe içi ve 

muhasebe dışı olarak da sınıflandırmak, klasik denetimin yeterliliği veya 

yetersizliğinin anlaşılması bakımından önemli olacaktır. 

Şekil 2.2. Muhasebe ile İlişkisi Bakımından Riskler 

Toplam Risk 

 

Muhasebe İçi Riskler   Muhasebe Dışı Riskler 

Muhasebe içi riskler; İşletmenin muhasebe organizasyonundan, 

muhasebe yönetmeliğinden, muhasebe bilgi sisteminden, yönetimin 

tutumundan veya muhasebe departmanında çalışanların yapacağı 

işlemlerden kaynaklanan risklerdir. Örneğin muhasebe yönetmeliğinde 

aksamalar varsa veya programda hatalar olursa, finansal sonuçlar da hatalı 

raporlanacaktır. Muhasebe servisinde yeterli kalite ve bilgiye sahip olmayan 

işçilerin de yapacağı hatalı kayıt ve vergi uygulamaları sonuçları bakımından 

çeşitli risklere (vergi cezası alma vb.) neden olacaktır. Muhasebede her 

işlemin zamanında ve kontrollü bir şekilde kaydedilmemesi sonucu işletmenin 

varlıkları da korunamayacaktır.  

Muhasebe çıktıları bakımından hatalı raporlamanın da, hata ve hile 

olmak üzere iki temel nedeni vardır. Hata muhasebe servisinde kayıtlar 

girilirken, defterler arasında aktarmalar yapılırken, mizanlar düzenlenirken 

veya finansal tablolar düzenlenirken yapılacak işlem hatalarının yanı sıra, bir 

olayı hiç kaydetmemekten de kaynaklanabilir. Hileler de aynı şekilde, 

işlemlerin bazılarının kaydedilmemesi (faturasız satış yapmak vb), bazılarının 

da kasten olduğundan farklı kaydedilmesi (giderlerin fazla, gelirlerin az 

gösterilmesi vb) şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yöneticilerin istekleri ile 
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uyumlu veriler sunmak için, finansal tablo ve raporlara müdahale olarak 

tanımlanabilen finansal bilgi manipülasyonu ile şirketlerin durumu bilgi 

alıcılarına olduğundan farklı gösterilmektedir17. Bir şirketin finansal 

performansı ve risk düzeyi ile ilgili beklentileri değiştirmek için işletmenin 

geleceği ile ilgili sonuçlarında değişiklikler yapmak için kullanılan bütün 

yöntemlere de günümüzde yaratıcı muhasebe denilmektedir18. Görüldüğü 

gibi amaç hep bilgi alıcısını yönetimin istediği yönde yanıltmaktır. Bu hata ve 

hilelerin önlenmesi için işletme çapında etkin bir iç kontrol sisteminin 

kurulması ve iç kontrollerin etkili ve sürekli bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. Bağımsız dış denetçi de bütün işlemleri tekrar inceleyecektir. 

Muhasebe dışı riskler ise; ister işletme içi olsun ve isterse de işletme 

dışı olsun; muhasebe sistemi ve çalışanları dışındaki olay ve kişilerden 

kaynaklanan risklerin tamamıdır. Örneğin pazarlama personelinin yapacağı 

bir hata nedeniyle yüklü bir siparişin kaybedilmesi, üretimde yapılacak teknik 

bir hata sonucu bozuk mamullerin çıkması gibi kayıplar işletme içidir, ancak 

muhasebe ile ilgisi yoktur. İşletme dışı (enflasyon, faiz oranları, rakiplerin 

rekabet stratejileri vb) risklerin hemen hemen tamamı da muhasebe dışı 

riskler grubunda yer alır. 

Günümüzde yapılan bağımsız dış denetim, sadece muhasebeden 

kaynakların risklerin denetimine yoğunlaşmış durumdadır. Diğer bir ifade ile 

işletmenin geçmiş veri ve uygulamalarından kaynaklanmış olan risklerin 

denetimi de denilebilir. Ancak günümüzde sadece muhasebe denetimi 

yapılması; işletmenin en az muhasebesinden olduğu kadar diğer 

faaliyetlerinden de kaynaklanabilecek risklerin göz ardı edildiği anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle günümüzde denetim sadece muhasebe kaynaklı 

riskleri değil, işletmenin diğer risklerini (veya faaliyetlerini) de denetlemek 

zorundadır. Bu şekilde bir denetim yapılırsa, bilgi kullanıcıları, işletme 

hakkında daha güvenilir bilgilere ulaşabilirler ve işletme de bu süreçten 

yararlanarak geleceğine yönelik olumlu kararalar alabilir. 

                                                 
17 Küçüksözen, 2004:43. 
18 Bayırlı, 2006:65. 
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2.1.3.3. Kazanç veya Kaybına Göre Riskler 

Risk denilince akla sadece kayıp gelmektedir. Bazı risklerin 

sonucunda sadece kayıp değil, kazanç elde edilme ihtimali de olabilir. 

Sonuçta bazı riskler sadece kayba yol açarken, bazıları hem kazanç hem de 

kayba yol açabilir. 

Şekil 2.3. Kazanç veya Kayba Göre Riskler 

Toplam Risk 

 

Saf Riskler  Spekülatif Riskler 

 

Kayıp Var  Kayıp Yok  Kayıp Var  Kazanç/Kayıp Yok  Kazanç Var 

KAYNAK: Calvert, 1993:95. 

Saf risk ve spekülatif risk ayrımı genellikle sigorta sektörünün yaptığı 

bir ayrımdır. Tabloda da görüldüğü gibi; zarar etme veya etmeme ihtimali 

varsa saf (tam) riskten söz edilir. Örneğin yangın çıkması sonucu makinelerin 

ve stokların yok olması. Bu riskler sigorta ettirilerek yok edilebilir. Tabii ki 

sigorta maliyetini unutmamak gerekir. Zarar doğduğunda karşılığı sigortadan 

tahsil edilir. Aksi durumda sadece sigorta maliyetine katlanılmış olunur.  

Şayet riskin sonucunda hem zarar ve hem de kazanç (kar) elde etme 

olasılığı varsa; bu durumda da spekülatif risklerden bahsedilir. Örneğin, 

işletme menkul kıymet yatırımı yaparsa (borsadan hisse senedi alırsa) veya 

dövize yatırım yaparsa; bu durumlarda hem kar etme ve hem de zarar etme 

olasılığı mevcuttur. Bu risk türüne de spekülatif riskler denir. Bu risklerin etkisi 

sigorta ile giderilemez. Bu risklerde de işletmeler, türev finansal araçlardan 

yararlanılarak riskten korunur veya riskin etkisi azaltabilirler. 

Hem saf risklerde ve hem de spekülatif risklerde işletmelerin riski 

kabullenebileceği bir sınır belirlemesi ve buna göre hareket etmesi uygun 

olacaktır. Örneğin sigorta yaptırma kararı vb. 
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2.1.3.4. Finansal ve Finansal Olmayan Riskler 

Riskleri, temelde sayısallaştırılabilir olup olmamasına göre de ayrıma 

tabi tutmak için aşağıdaki gruplama yapılmıştır: 

Şekil 2.4. Finansal ve Finansal Olmayan Riskler 

Toplam Risk 

 

Finansal Olmayan Riskler  Finansal Riskler 

 

   ● Üretim Riski 
   ● Pazarlama Riski 
   ● Personel Riski 
   ● Yönetim Riski 
   ● Kurumsallaşamama Riski 
   ● Bilgi Teknolojileri Riski 
      Vb. 

  

   ● Piyasa Riski 
   ● Kredi Riski 
   ● Likidite Riski 
   ● Operasyonel Risk 

Finansal olmayan riskler, işletmenin yöneticilerinin alacağı kararlardan, 

çalışanların yapacağı hatalı veya hileli faaliyetlerden, üretim teknolojilerindeki 

yetersizliklerden, pazarlama işlemlerindeki ve rekabetteki sıkıntılardan, bilgi 

teknolojilerine ayak uydurulamamasından (ve benzerleri) kaynaklanan 

risklerdir.  

Bu riskleri sayısallaştırmak çok zordur. Bu riskler, işletme 

yöneticilerinin becerileri ve tecrübeleri ile yok etmeye (ya da etkilerini 

azaltmaya) çalıştıkları ve her yöneticinin uygulayacağı işlemlerin farklı 

olabileceği risklerdir19. Bu riskleri temelde yok edebilmenin ilk adımı çok iyi 

bir organizasyon yapılanması oluşturmak ve bu organizasyonda çalışanların 

verimli bir şekilde iş görmesini sağlayacak yönetmelik ile iç kontrol sistemini 

kurmaktır. Sonrasında faaliyetler devam ederken iç denetim ile aksayan 

yönler tespit edilip gecikmeden önlemler alınırsa; bu risklerin etkileri önemli 

ölçüde azaltılabilir. 

                                                 
19 Bolak, 2004:8. 
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Finansal riskler ise, finansal olmayan risklerin aksine sayısallaştırılarak 

etkileri çeşitli önlemler sayesinde yok edilebilir. 

Piyasa riski; piyasada parasal işlemleri etkileyecek, faiz oranı, döviz 

kuru, menkul kıymet fiyatlarındaki değişmelerden kaynaklanır20. 

Kredi riski, karşı taraf riski olarak da ifade edilir. İşletmelerin 

alacaklarının vadesi geldiğinde borçlusu tarafından ödenmemesi ve 

işletmenin bu nedenle sıkıntıya düşmesi riskidir. 

Likidite riski, işletmelerin borç ödemesi için gerekli likiditeye sahip 

olamaması nedeniyle zarar görmesi ihtimalidir. 

Operasyonel risk, işlem ve süreçlerdeki yönetim hatalarından 

meydana gelen finansal kayıplar olarak ifade edilebilir, bu risklerin diğer üç 

grup risklere göre sayısallaştırılabilmesi oldukça güçtür21. 

Yukarıda açıklanan finansal risklerin çoğu, muhasebe denetimi 

esnasında, denetimden geçmektedir. Ancak finansal olmayan riskler denetim 

kapsamı dışındadır. Bu nedenle belirtilen finansal olmayan risk çeşitleri ile 

finansmanla ilgili riskler, işletme riskleri olarak 2.3 başlığında ayrıca 

açıklanacaktır. 

2.1.3.5. Menkul Kıymet Yatırımları Açısından Riskler 

Menkul kıymetlere yatırım yapmayı düşünen bir yatırımcı, birçok 

açıdan karar vermek zorundadır. Bu kararın başında fırsat maliyeti etkili 

olmaktadır. Çünkü yatırım araçlarından mutlaka birisini veya birkaçını 

seçmek zorundadır. Bu durumda, tercih etmediği yatırım araçlarından elde 

edebileceği kazanç mevcut yatırımının fırsat maliyetini oluşturacaktır. Fırsat 

maliyetinin etkisiyle ekonomik zarar etmemek için en çok kazandıracak 

menkul kıymeti seçmek zorundadır. Seçimini yaptıktan sonrada o menkul 

kıymetten elde edeceği gelirini negatif yönde etkileyebilecek olan çeşitli 

risklerle karşılaşacaktır. İşte bu yatırımı yaptıktan sonra karşılaşabileceği 

riskleri iki gruba ayırmak mümkündür. 
                                                 
20 Bolak, 2004:9. 
21 Bolak, 2004:12. 
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Şekil 2.5. Sistematik-Sistematik Olmayan Riskler 

Toplam Risk 

 

Sistematik Riskler  Sistematik Olmayan Riskler 

 

   ● Enflasyon Riski 
   ● Piyasa Riski 
   ● Faiz Oranı Riski 
   ● Ülke Riski 
   ● Döviz Kuru Riski 

  

   ● Finansal Risk 
   ● Yönetim Riski 
   ● Faaliyet (Sektör) Riski 

KAYNAK: Zaif, 2007:6. 

Sistematik risk, menkul kıymetlerin fiyatlarını etkileyen, ekonomik, 

politik ve diğer çevre şartlarından oluşur. Yok edilemez risklerdir22. Sistematik 

risk şirketlerin dışındaki etkilerden (ülke ekonomisi, vergi reformları vb.) 

kaynaklanır. Sistematik olmayan riskler ise; işletme veya iş kolundan 

(sektörden) kaynaklanır, dış etmenlerden kaynaklanmaz23.  

Sistematik risk varlıkların büyük bir çoğunluğunu azaltıcı/artırıcı etkide 

bulunur. Örneğin; enflasyon oranı veya faiz oranları vb. Sistematik olmayan 

riskler ise; sadece bir varlığı veya çok az sayıdaki varlığı etkileyen risklerdir24. 

Örneğin; yönetimin alacağı bir tasarruf kararıyla, makinelerin bakımının 

yaptırılmaması ve bir makinenin bozulması vb.  

a) Sistematik Riskler: Enflasyon riski, menkul kıymet yatırımlarından 

beklenen getirileri birinci dereceden etkilemektedir. Çünkü elde edilen 

getirinin bir kısmı enflasyon farkının telafisi olduğu için özellikle sabit getirili 

menkul kıymetlerde enflasyonun yükselmesi reel getiriyi ciddi oranlarda 

düşürebilir. Değişken getirili menkul kıymetlerde enflasyondan etkilenir. 

Faiz oranı riski, faiz oranındaki değişmelerden kaynaklanır. Faiz 

oranlarında değişme menkul kıymet yatırımlarının anaparası üzerinde zıt 

                                                 
22 Aksoy ve Tanrıöven, 2007:34. 
23 Horne ve Wachowicz, 2005:103. 
24 Ross, Westerfield ve Jaffe, 2008:322. 



69

 

yönlü bir ilişkiye neden olacaktır. Örneğin bir devlet tahvilinin değeri, faiz 

oranları artarsa düşecektir. 

Piyasa riski, menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasadaki gelişmeler 

nedeniyle meydana gelebilecek kayıp riskleridir. Örneğin, menkul kıymetler 

üzerinde spekülasyon yapılması veya ülkedeki siyasi kriz sonucu menkul 

kıymet fiyatlarının aniden düşmesi gibi riskleri içerir. 

Ülke riski, piyasa riskinin bir unsurudur. Ülkedeki gelişmeler siyasi 

kararlar, kanunlar vb nedeniyle oluşabilecek risklerdir. 

b) Sistematik Olmayan Riskler: Finansal risk, işletmenin 

yatırımından istediği verimliliği alamaması ve dolayısıyla da borçlarını 

zamanında ödemede güçlükler yaşaması riskidir. Bu durumda işletmenin 

sermaye artırma veya borçlanma yoluna gitmesi gerekecektir. Bu işlem çok 

kolay yapılamayabilir. 

Yönetim riski, işletme yönetiminin alacağı kararların sonucunda zarar 

(kayıp) ortaya çıkması riskidir. Menkul kıymeti alınacak olan işletmenin 

yönetiminin alacağı olumsuz kararlar menkul kıymet fiyatlarına yansıyacaktır. 

Bu nedenle yatırım yapılacak işletmelerde kurumsal yönetim uygulamaları 

olmalıdır. 

Faaliyet riski, sektör riski olarak da adlandırılır. Piyasada meydana 

gelen çeşitli olaylar belirli sektörleri olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin 

çıkarılan kanunlar, veya bir sektöre çok ciddi finansal güce sahip bir 

işletmenin girmesi gibi durumlarda, o sektörde yer alan bütün işletmelerin 

değeri ve menkul kıymetleri olumsuz yönde etkilenecektir. 

2.1.3.6. Denetim Riskleri 

Denetim riskleri, işletmenin denetim öncesinden başlamak üzere, iç 

kontrol ve bağımsız denetim sonrasına kadar olan süreçte, denetimle ilgili 

ortaya çıkabilecek risklerdir. Bu riskler denetimin kapsamı ve sonuçta da 

denetimin başarısının ölçülmesi ile ilgilidir. Bunlar; yapısal riskler, kontrol riski 

ve bulgu (tespit) riski olmak üzere üçe ayrılır. Konu, 2.2.’de açıklanacaktır. 
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2.1.3.7. İşletme Riskleri 

Yukarıda farklı bakış açıları ile birçok risk çeşidi açıklanmıştır. Burada 

açıklanan risk çeşitlerinin, bağımsız denetimin görev alanına girecek şekilde; 

muhasebeden kaynaklanabilecek riskler dışında (çünkü klasik denetim zaten 

bu alanı denetliyor), üretim, pazarlama, personel, finansman, kurumsallaşma, 

bilgi teknolojileri ve kontrol riskleri olarak yedi farklı temel kategoride 

gruplandırılarak incelenmesi yararlı olacaktır. Konu, bölüm 2.3.’te 

açıklanacağı için burada ayrıntıya girilmemiştir. 

Yukarıdakilerden daha farklı risk sınıflandırmaları da yapılabilir25. 

2.2. DENETİM RİSKİ VE TÜRLERİ 

Denetim riski: İşletmenin muhasebe işlemlerinde ve finansal 

tablolarında, işletmenin kendi çabalarına (iç kontrol sistemi, iç denetim vb.) 

ve sonrasında yapılan bağımsız dış denetim çalışmasına rağmen; önemli bir 

hata veya düzensizliğin bulunması ve bu hata ve düzensizliklerin denetim 

sırasında denetçiler tarafından ortaya çıkarılamaması ihtimaline denetim riski 

denir26. Diğer bir ifade ile bir işletmede bağımsız dış denetim yapılmasına 

rağmen sonuçların hatalı olması ve denetçinin bunu tespit edememiş olması 

riskidir. Denetçi sonuçların güvenilir olması ve bütün hata ve hilelerin ortaya 

çıkarılarak etkilerinin yok edilmesi için elinden geleni yapmalıdır. Bu süreç 

içerisinde denetim işlemlerinden kaynaklanan eksiklikler nedeniyle denetim 

firması ve bağımsız denetçiler birebir sorumludurlar. İşletmede hataya veya 

hileye sebep olabilecek bütün unsurlar denetim riskinin kaynağıdır. Ekonomik 

koşullar, işletmenin yönetim strateji ve kararları, önceki denetim geçmişi, 

yönetimin faaliyet ve muhasebe anlayışı gibi koşullardan doğabilecek 

olumsuzluklar denetçinin işini zorlaştırmakta ve denetim riskini 

artırmaktadır27. 

                                                 
25 İngiltere’de yayınlanan bazı kaynaklarda da çeşitli açılardan risk gruplaması yapılmıştır. Ortak 
nokta aynı risklerden söz ediliyor olmasıdır. Bilgi için bkz.: Chapman, 2006:399-402. 
26 Stettler, 1982:112. 
27 Carmichael ve Willingham, 1985:257-262. 
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Geleneksel denetimde sadece finansal tablolar esas alındığı için 

denetim riski de sadece bu tablolara ilişkin ortaya çıkmaktaydı. Günümüzde 

işletme faaliyetleri ve riskleri de denetim kapsamına alındığı için denetim 

riskinin kaynağı da artmıştır. Şöyle ki önceden yönetimin alacağı kararlardaki 

hatalar nedeniyle işletmenin satışlarının ve dolayısıyla karlılığının azalmış 

olması (doğru kayıtlama yapıldığı ve raporlandığı sürece) denetim riskini 

etkilemezdi. Günümüzde ise satışların düşmesine neden olan yönetim 

hatalarının ve sonucunda karşılaşılan risklerin de doğru bir şekilde 

raporlanması zorunluluğu denetim riskini artırıcı etkilerde bulunabilir. Bu 

noktada diğer bir sıkıntı da belirtilen risklerin somut bir şekilde ölçülebilir 

olmamasıdır. 

Denetim standartları, denetimin riskinin kabul edilebilirlik düzeyine 

ilişkin spesifik bir belirleme yapmamıştır. Denetim riski kararı ve denetim risk 

modelinin kullanılması (uygulanması) denetçilerin kişisel yargılarına 

bağlıdır28. Denetim risk modeli denetçiyi, denetim prosedürlerini belli hesap 

dengesine veya işlemler grubuna uygulayacağı konusunda destekler. Diğer 

bir ifade ile işletmenin risk durumu ve iç kontrol sisteminin yapısı denetçinin 

denetim işlemlerini yönlendirir. 

Bağımsız denetçi, bağımsız denetim yaparken, finansal tabloların 

gerçeği göstermesine engel teşkil edebilecek ölçüde önemli yanlışlıkları 

içerebileceği varsayımını göz önünde bulundurarak, mesleki şüphecilik 

anlayışıyla hareket etmek zorundadır. Bağımsız denetçinin mesleki 

şüphecilik anlayışıyla hareket etmesi; şüpheli olayların gerekli özen 

gösterilmeden değerlendirilmesi, bağımsız denetim kanıtlarından sonuca 

ulaşırken gereğinden fazla genelleme yapılması, bağımsız denetim yöntem 

ve tekniklerinin seçimi ve sonuçlarının değerlendirilmesinde yanlış 

varsayımların kullanılması gibi durumlardan doğan bağımsız denetim 

risklerini azaltır (ISA 200, md.15-16). ISA 300 (planlama) standardına göre 

de; bağımsız denetçi denetim risklerini düşürecek ve işletme risklerini tespit 

edecek bir şekilde denetim planını şekillendirmeli ve uygulamalıdır. Her 

                                                 
28 Messier, Glover ve Prawitt, 2006:80. 
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aşama ve faaliyetlerin risk taşıdığını bilmeli ve finansal tabloların hatalı 

raporlanabilmesi ihtimaline karşı gerekli önlemleri almalıdır. Bunlar için 

öncelikle denetim riskinin unsurlarını (veya kaynaklarını) belirlemek gerekir. 

 Denetim riski, yapısal risk (inherent) , kontrol riski (control) ve bulgu 

riski (detection) (ortaya çıkaramama riski) olmak üzere üç farklı unsurdan 

oluşur. 

2.2.1. Yapısal Risk 

Yapısal risk, finansal tablolarda, iç kontrol olmadığı varsayımı ile 

önemli yanlışlık risklerinin olma ihtimalidir. Yapısal riskler; işletmelerde 

kurumsal yönetim olmaması, yönetimin hatalı kararları, faaliyetlerin 

karmaşıklığı vb. nedenlerle ortaya çıkabilecek hatalar ve hilelerin 

toplamından oluşur29. Yapısal risk, işletme faaliyetlerinin ve sektörün 

karmaşıklaşması, müşterilerin tutumlarının aşırı değişkenliği, rekabet 

stratejilerinin çoğalması vb. durumlarda artar30. Yapısal riskler işletmenin 

doğası gereği karşı karşıya olduğu, önlem alamadığı veya kasten kendisinin 

oluşturduğu (hileli finansal raporlama gibi) risklerdir. İşletmeler her geçen gün 

yeni yeni risklerle karşılaşmaktadırlar. Üretim, pazarlama, personel, bilgi 

teknolojileri alanlarında gelişmeler, farklı muhasebe politikaları, hesapların 

büyüklüğü ve karmaşıklığı, işletmenin ilişkili taraflarla etkileşimi ve işletmenin 

organizasyon yapısından kaynaklanan (yönetimin başarısı veya dürüstlüğü 

ile ilgili) riskler yapısal risklerin önlem alınması gereken unsurlarıdır. 

Denetçinin yapısal riskleri belirlemesi ve etkilerini ölçebilmesi için, 

işletmenin yapısı ve doğal çevresini çok iyi tanıması gerekmektedir. 

İşletmeyi, rakiplerini ve sektörü iyi tanımak olası risklerin işletme ve finansal 

raporlar üzerindeki etkisini araştırmada denetçiye yardımcı olacaktır. Bu 

konuda UDS 315 “İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan 

İlişkilerinin Anlaşılması ve Bu Konulara İlişkin Önemli Yanlışlık Riskinin 

Değerlendirilmesi” standardı (başlık 3.3.1. ve 3.5.’te açıklanmıştır) 

                                                 
29 Konrath, 2002:151. 
30 Konrath, 2002:151. 
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geliştirilmiş ve bu standart riske yönelik denetim uygulamalarında yol 

gösterici olmuştur. 

Denetçinin risk analizi yapması ve işletmenin geleceğine ilişkin 

bilgilerini denetlemesi zorunludur. Bu sayede yapısal risklere önlem alınmış 

olacak ve işletmeler de daha dikkatli davranacaktır.  

İşletme sistemi içinde yapısal risklerin etkilerinin yok edilmesi veya 

azaltılması için çaba sarf edilmektedir. Çünkü yapısal riskler (işletme ortak ve 

yöneticilerinin bilinçli olarak yaptıkları hilelerden kaynaklananlar hariç) işletme 

faaliyetlerine zarar vermekte, varlıklarının kaybına neden olmakta ve hatta 

ileri boyutlara ulaşırsa işletmeyi iflasa kadar götürebilmektedir. Bunun için 

işletmeler iç kontrol sistemi kurarlar. İç kontrol sistemi işletmenin amaçları 

doğrultusunda çalışmasını amaçlayan ve bu noktalarda eksiklikler varsa 

tespitini sağlayan süreçtir. Hatta işletmeler iç kontrol uygulamaları 

kapsamında risk yönetim merkezi kurmak ve merkezin etkin çalışmasını 

sağlamak zorundadırlar. Esasen belirtilen konular işletmenin birer ihtiyacıdır. 

Bilinmelidir ki, bütün bu çabalara rağmen işletme raporlarında önemli 

yanlışlık olma ihtimali vardır. 

2.2.2. Kontrol Riski 

Kontrol riski, iç kontrol sistemi ve kontrol uygulamalarına rağmen 

raporlarda yanlış bilgi olma ihtimalidir. Diğer bir ifade ile kontrol riski; bir 

hesap veya işlemde doğabilecek önemli yanlışlığın işletmenin iç kontrol 

uygulamaları tarafından zamanında tespit edilerek önlememesi riskidir. Bu 

risk iç kontrolün yetersizliği ile ilgili ortaya çıkan risktir31. Yapısal risklerden 

kontrol faaliyetleri sayesinde önlenemeyen artık risklerdir. 

Kontrol riskinin iki farklı unsuru olabilir. Bunlardan birincisi iç kontrol 

sisteminin kurulması, çalıştırılması, unsurları, iç denetim faaliyetinin yeterliliği 

ve iç kontrol sonrasında gerekli olan düzeltmelerin yapılarak önlemlerin 

alınması konularında ortaya çıkabilecek eksikliklerden kaynaklanan risktir. Bu 

kısım yönetimin de farkında olmadığı ve önlem almak istemesine rağmen 

                                                 
31 Guy, Alderman ve Winters, 1999:134. 
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bunu yapamadığı kısım şeklinde de ifade edilebilir. İkincisi ise, işletme 

sahiplerin isteği doğrultusunda yönetim tarafından iç kontrol sisteminin 

düzgün çalıştırılmaması veya düzgün çalışsa da iç kontrol sonrasında otaya 

çıkması gereken birtakım riskleri (hileler vb.) ortaya çıkarılmasının ve yok 

edilmesinin engellenmesi riskidir. Bu nedenlerle bağımsız dış denetçi hem iç 

kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurularak çalışıp çalışmadığını ve hem de 

yönetimin hile yapma eğiliminde olup olmadığını araştırması ve olası riskleri 

tespit etmesi gerekmektedir. UDS 315 iç kontrol sisteminin tanınması 

kısmında, bu noktalara yönelik olarak ayrıntılı açıklamalar da yapılmıştır. 

Bağımsız dış denetçilerin iç kontrol sistemini çok iyi analiz ederek denetim 

planlamasını ona göre şekillendirmeleri (zamanlama, kanıt veya örneklem 

sayısı vb. açılardan) gerekmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi bütün iç kontrol uygulamalarına rağmen 

işletmelerin hesaplarında ve raporlarında önemli yanlışlık olma ihtimali 

devam eder. Bu nedenle son kontrol olarak bağımsız dış denetim yapılması 

zorunludur. 

2.2.3. Bulgu Riski 

İç kontrol sistemi sayesinde önlenemeyen risklerden kalan ve 

denetçinin uygulayacağı denetim teknikleri ile ortaya çıkarabileceği ancak 

bunu başaramadığı risklerdir32. Kısaca bağımsız dış denetime rağmen 

işletmenin hesaplarında ve sunduğu raporlarda hata olma ihtimalidir. Yapısal 

risk ve kontrol riskinin tersine bulgu riski denetçinin çalışmaları ile 

değiştirilebilen risktir. Dolayısıyla bulgu riski düzeyini belirlemek denetçinin 

iradesindedir33. 

Bulgu riski yapısal riskler ve kontrol riskleri dışında olmak üzere, 

analitik prosedür riski ve analiz dışı bırakılan önemsiz riskler olarak ikiye 

ayrılabilir34. Analitik prosedür riski, denetçinin bulmak istemesine rağmen 

uyguladığı analitik incelemeler ve diğer denetim teknikleri sonucunda tespit 

                                                 
32 Kaval, 2005:91. 
33 Bozkurt, 2000.109. 
34 Messier, 2003: 94. 
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edemediği risklerdir. Bu risklerin boyutları daha keskindir ve bilgi alıcıları için 

önemli derecede yanıltıcı olabilir. Önemsiz riskler ise, etkisinin çok 

olabileceği ve işletmenin raporlarını ciddi oranlarda etkilemeyeceği 

düşünülen denetçinin ve bilgi alıcılarının kabullenebileceği risklerdir. Bu 

riskler denetim planı yapılırken baz alınan önemlilik seviyesi ile ilgili risklerdir. 

Bulgu riski genel anlamda, denetçinin toplayacağı kanıtların miktarı ile ters 

orantılıdır. Kanıt miktarı arttıkça denetim riski azalır, kanıt miktarı azaldıkça 

ise denetim riski artar35. Çünkü denetçi ne kadar çok kanıt toplar ve 

uğraşırsa, hata ve hileleri o kadar fazla tespit edecek ve risk azalacaktır. 

Ancak denetim süre sınırı ve denetim maliyeti göz ardı edilmemelidir. 

Temelde bu iki nedenle denetçi birtakım riskleri (düşük önemliliğe sahip 

riskleri) kabullenir ve bunları ortaya çıkarma konusunda ayrıntılı çalışmalara 

girişmez. İşte bu nokta işletme büyüklüğü, işlem karmaşıklığı ve denetçi 

profesyonelliğinin kesiştiği ve dikkat edilmesi gereken bir aşamadır. Denetçi 

toplayacağı kanıt miktarını, işletmenin durumuna (yapısal risk kaynağı) ve iç 

kontrol sisteminin etkinliğine (kontrol risk kaynağı) bakarak belirlemelidir. 

 Denetim riski; yapısal risk, kontrol riski ve bulgu risklerinin 

olasılıklarının çarpımı ile bulunur36: 

DR = YR x KR x BR  

DR: denetim riski,  

YR: yapısal risk,  

KR: kontrol riski ve  

BR: bulgu riskidir. 

Toplam denetim riski kabul edilebilir seviyede olmalıdır. Örneğin 

denetim riski %5 ise bu denetçinin görüşünün %95 güvenilir olduğu anlamına 

gelir ki, ciddi anlamda hatalı raporlama yapılmamıştır demektir37. Denetim 

                                                 
35 Güredin, 2007:229. 
36 Konrath, 2002:152. 
37 Konrath, 2002:152. 
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riskinin 0 olma ihtimali yoktur. Çünkü mutlaka bir şeyler küçük de olsa 

gözden kaçacaktır. 

Denetim riskinin %5 kabul edilebilir olduğu bir ortamda işletmenin 

yapısal risk olasılığı %80 ve kontrol riski olasılığı da %25 ise bulgu riski; 

 

 BR          = %5 
%80 x %25 

BR = %25 olur. Bu şekilde bulgu riski tespit edilirse, denetçi duruma 

göre denetim riskini azaltacak şekilde toplayacağı kanıt miktarını 

ayarlayacaktır. 

Denetim riski ile ilgili önemli konulardan birisi de denetimde önemlilik 

kavramıdır. Önemlilik kavramı, bilginin açıklanmaması, yanlış veya eksik 

açıklanması nedeniyle finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını 

etkileyebilecek hususları kapsar. Önemlilik seviyesine ilişkin bir kanaat 

oluşturulması mesleki bir değerlendirmeyi gerektirir. Bağımsız denetçi, 

hataların belirlenebilmesi için bağımsız denetim planını oluştururken tutar 
açısından kabul edilebilir önemlilik seviyesi belirler. Ancak, önemlilik seviyesi 

belirlenirken, önemli yanlışlıkların hem tutarı hem de niteliği dikkate alınır 

(UDS 320, md.3-4).  

 Bağımsız denetçinin hesaplar ve işlemlere göre önemlilik seviyesini 

değerlendirmesi, kullanılacak bağımsız denetim tekniklerinin belirlenmesi ve 

bağımsız denetim riskinin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi konularında 

denetçiye yardımcı olacaktır. Önemlilik ile bağımsız denetim riski seviyesi 

arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Önemlilik seviyesi arttıkça, bağımsız 

denetim riski azalır veya önemlilik seviyesi azaldıkça bağımsız denetim riski 

artar (UDS 320, md.9-10). Bu cümledeki önemlilik seviyesi artıkça ifadesi 

“küçük rakamlar önemli hale geldikçe” demektir. Diğer bir ifade ile, önemlilik 

tutarı örneğin 100 TL olarak belirlenmişse, bu tutarın altı önemsizdir. Bu 

tutardan hareketle denetçi önemlilik tutarını 150 TL’ye çıkarırsa denetim riski 

de artar veya denetçi önemlilik tutarını 50 TL’ye (50 TL’lik işlemler ve üzeri 

denetlenecek, önemli) düşürürse denetim riski de azalır. Buna göre denetçi 
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kabul edilebilir risk sınırını aşmayacak şekilde önemliliği belirlemelidir. 

Burada kişisel görüşler ve tecrübe ön plandadır. 

2.3. İŞLETME RİSKİ VE TÜRLERİ 

 İşletmeler faaliyetleri ve bulundukları ortam nedeniyle birçok riskle 

karşı karşıyadırlar. Bu riskler yukarıda sınıflandırılmıştı. Risk çeşitlerinin 

somut bir şekilde ölçülebilenlerini; tespit etmek ve yönetmek daha kolaydır. 

Bu nedenle bu başlık altında, genellikle işletmelerin tamamında sık bir 

şekilde karşılaşılan riskler ve özellikle ölçülmesi kolay olmayanları üzerinde 

durulacaktır.  

İşletmelerin endüstrideki karlılığı aşağıdaki üç faktörle belirlenir38: 

- Mamullerin müşteri nezdinde değeri, 

- Rekabetteki keskinlik (yoğunluk), 

- Üreticilerin tedarikçileriyle pazarlık gücüdür. 

Kısaca işletmeler, rakiplerine göre daha yüksek fiyatla satabiliyor, 

daha düşük fiyatla tedarik (hammadde veya ticari mal vb.) edebiliyor ve 

finans kaynakları nedeniyle rekabette belirli bir noktaya kadar da tahammül 

edebiliyorsa; o işletme yoluna devam eder ve karlılığını daima artırır. Tabiî ki 

daha birçok etmen karlılığa dahil olacaktır, ancak sayılan üç unsur en 

önemlileridir. Bu üç unsurda negatiflikler yaşanıyorsa bu durumda da işletme 

sıkıntı çekecek ve hatta önlem alamazsa zamanla iflasla karşı karşıya 

kalacaktır. 

İşletme; faaliyetleri bakımından, tedarikçiler, müşteriler, rakipler ve 

yatırımcılar arasında çok iyi derecede bir denge oluşturmalıdır. Diğer bir çok 

kişiden de etkilenmesine rağmen işletmeler özellikle, bu kişi veya grupların 

taleplerine optimal seviyede cevap verebilmelidir. Aynı zamanda belirtilen 

kişilerin yönetiminde alternatifler de geliştirmeli ve hazır tutmalıdır (örneğin; 

sadece bir tedarikçi ile çalışma sonucunda başka araştırma içine girilmediği 

için alternatifsiz (bağımlı) olmak sıkıntı oluşturabilir). Aksi taktirde birçok riskle 

                                                 
38 Grant, 2005:69. 
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karşı karşıya kalacaktır. Çünkü piyasaya güven olmaz. Aşağıdaki şekilde bu 

ilişki özetlenmiştir; 

Şekil 2.6. Piyasa Dinamikleri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KAYNAK: Spulber, 2004:10. 

Şekilde de görüldüğü gibi, işletme belirtilen kişiler/gruplar arasında 

dengeyi oluşturmalıdır: Aksi durumda işletmenin sürekliliği tehlikeye girebilir. 

Bu kişiler aşağıda çeşitli risk kategorilerinde incelenecektir. Örneğin; 

tedarikçiler-üretim riskleri veya müşteriler-pazarlama riskleri vb. İşletmelerin 

bu risklerin yanı sıra bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri de takip etmeleri ve 

uyum sağlamaları gerekmektedir. 

 Faaliyet riskleri, pazar riskleri, kredi riskleri ve likidite riskleri dışında 

kalan risklerdir39. Faaliyet riskleri; süreç ve sistem riskleri ve personel riskleri 

gibi risklerden oluşur. Faaliyet risklerinin ana konusunu oluşturan süreç ve 

sistem riskleri; fiyat, ticaret ve yönetim riskleri vb. riskleri içerir.40 Bu nedenle 

belirtilen faaliyet risklerinin yönetimi için işletmeler tarafından piyasaya çok iyi 

                                                 
39 Das, 2006:23. 
40 Das, 2006:24. 
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bir şekilde hakim olunması gerekir. Moody endüstri işletmelerinin reytingini 

ölçerken aşağıdaki piramide göre değerlendirme yapmaktadır: 

Şekil 2.7. Endüstri İşletmeleri için Moody’nin Reyting Analizi 

 

 

Piyasa Durumu 

 İşletme Yapısı  

Faaliyet/Finansal Pozisyon 

Yönetim kalitesi 

Endüstri/Standart eğilimler 

Bağımsız Dış Çevre/Makroekonomi Analizi 

KAYNAK: Crouhy, Galai ve Mark, 2001:263. 

Performansın düzgün bir şekilde ölçülmesi zordur. Çünkü performans 

göreceli bir kavramdır ve işletmelere göre derecesi değişebilir. Performans 

ölçüleri genellikle de finansal ölçüler değildir. Finansal ölçülerin kullanıldığı 

durumlarda da gelecekte beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri 

hesaplanmaktadır. Gelecekteki nakit akışları ise geçmişe bakılarak tahmin 

edildiği (hesaplandığı) için aynen gerçekleşeceği kesin değildir. Bu da 

performansın ölçülmesinde bir diğer problemdir41. Bu nedenle işletmelerde 

stratejik kararların optimal bir biçimde alınabilmesi için; işletmenin geleceğine 

yönelik amaçlar doğrultusunda araştırmalar yapılmalı ve etkin bir risk yönetim 

sistemi kurulmalıdır. 

General Elektrik kendi departmanlarına göre performans ölçü setini 

şöyle oluşturmuştur42: 

                                                 
41 Neely, 2002:53-54. 
42 Neely, 2002:17. 
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 ● Kısa dönem karlılık, ● Pazar payı, ● İşçi davranışları, ● Ürün 

liderliği, ● Personel geliştirme, ● Verimlilik, ● Kamuoyuna karşı 

sorumluluklar, ● Kısa dönem amaçlarla, uzun dönem hedefler arasında 

denge ve etkileşim. 

 Bu noktalarda araştırmalar yaparak performansını ölçmekte ve 

aksayan yönler varsa bunları tespit ederek performansını artırıcı önlemler 

almaktadır. 

Faaliyet yönetimi; özetle girdiden çıktıya kadar olan sistemin 

yönetimidir şeklinde ifade edilebilir. İşletmeler faaliyet yönetiminde başarılı 

olmak için girdilerini (sermaye, işgücü, malzeme, teknoloji vb.) değişim 

(üretim) sürecini ve çıktılarını çok iyi takip ederek kontrol altında tutmalıdır43. 

Aksi durumlarda; ya üretim aksayacak ya maliyetler gereğinden fazla artacak 

ya da üretim başarısız (bozuk veya kalitesiz mamul üretimi vb.) olacaktır. 

Risk yönetimi alanındaki çalışmaların çoğu finansal hizmet sektörü için 

yapılmaktadır. Ancak, risk yönetimi ve denetimi sadece finansal hizmet 

sektörü (banka, sigorta) için değil, reel sektör için de önemlidir. Buradaki 

önemli nokta; reel sektörde risklerin çoğu; pazar (endüstri), üretim 
koşulları, talep, tedarikçiler, pazarlama, rekabet koşulları vb. olaylara 
yoğunlaştığı için, çoğu zaman ölçülüp sayısallaştırılamazlar44. 

Yukarıda bahsedilen sebepler nedeniyle; denetimde de üzerinde 

yoğunlaşılması gereken riskler; işletme faaliyet sonuçlarını ve performansını 

öncelikli olarak etkilediği için bu riskler olacaktır. Bu nedenle özellikle üretim, 

pazarlama, personel, bilgi teknolojileri, finansman ve kurumlaşma düzeyine 

ilişkin riskler aşağıda detaylı olarak incelenmiştir. 

2.3.1. Üretimle İlgili Riskler 

 Özellikle II. Dünya savaşından sonra, hızlı teknolojik gelişmeler 

nedeniyle, tüketim mallarının çeşitli sebeplerle değişikliğe uğraması, birçok 

ürünün yıpranma veya modası geçme durumunu hızlandırmıştır. Bunun bir 

                                                 
43 Cook ve Russell, 1984:5-6. 
44 Crouhy, Galaı ve Mark, 2001:39-41. 
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sonucu olarak fabrikanın ve üretim koşullarının durumu, işletme faaliyetlerinin 

durumundan daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Bu değişiklikler ve 

belirsizlikler karşısında iş adamları optimal bir yatırım kararı vermek zorunda 

kalmıştır. Aksi takdirde verilen bu kararın telafisi çok zordur. Bu kararlar 

genellikle riskin, yatırımın beklentilerini değiştirme derecesi ile yatırımın 

başarılı olabilmesi için gerekli fabrika büyüklüğü seçiminin karşılaştırılmasını 

gerektirmektedir45. Bu nedenle işletmelerin en öncelikli konu olarak iyi bir 

yatırım kararı vermeleri (kuruluş yeri seçimi vb) gerekir. Yatırımın 

yapılmasından sonraki aşamalarda da birçok problemle karşılaşılır. Bu 

noktalarda ortaya çıkabilecek riskler de etkin bir şekilde yönetilmelidir. 

Üretim Yönetiminde beş temel konu da çok sık sorunlar yaşanır, bu 

nedenle üretim yönetimi bu beş konuda fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine 

getirmeli ve doğabilecek riskleri engellemelidir46: 

 - Süreçle ilgili fonksiyon; kapasite teknoloji değiştirmeye (teknolojik 

değişikliklere) uygun, üretimi kolay, taşımaya uygun, dengeli bir hatta sahip 

ve kontrolü kolay yapılabilecek bir üretim süreci oluşturulmalıdır. Mümkün 

olduğu kadar da yeni üretim sistemine dönüşümü hızlı bir şekilde 

yapılabilecek bir üretim sistemi olması gerekir. Bazı ürünlerin yaşam süreleri 

uzun, bazılarının ki kısadır. Ürün yaşam süreleri dikkate alınarak işletme 

tarafında her zaman yeni ürün geliştirme veya ürün çeşitlendirme çalışmaları 

sistematik bir süreç şeklinde yapılmalıdır47. Bu noktada tüketici istekleri ve 

pazarın durumu da takip edilmelidir. 

 - Kapasiteyle ilgili fonksiyon; çeşitli tahmini planlama ve araştırmalar 

sonucunda oluşturulmalıdır. İhtiyacı karşılayacak noktadan çok fazla veya 

çok az olmamalıdır. Kapasite yetersizliği pazar payını elde tutma ve 

genişletme olanaklarını yok eder. Aşırı kapasite ise (fiili üretim miktarının çok 

üzerinde kapasite) boş kapasite olarak kalacağından, kuruluşta ve 

sonrasında gereksiz fazla maliyete yol açacaktır. 

                                                 
45 Dickinson, 1985:207. 
46 David, 2005:139. 
47 Üreten, 2005:78-79. 
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 - Stoklarla ilgili fonksiyon; hammadde, yarı mamul ve mamullerle ilgili 

stratejik planlama yapılmalıdır. Bunlar her zaman optimal miktarlarda 

tutulmalıdır. Hammaddeye ulaşım ve maliyetleri, yarı mamullerin dönüşümü 

ve mamullerin satışı konuları birbiri ile uyumlu olmalı, üretimi sekteye 

uğratacak olumsuzluklar engellenmelidir. İşletmede iyi bir malzeme yönetimi 

sistemi kurulmalı ve optimal seviyede üretim yapmak için gerekli koşullar 

sağlanmalıdır. 

 - İşgücü ile ilgili fonksiyon; yönetici, büro elemanları, nitelikli (kalifiye) 

ve niteliksiz elemanlar iyi bir şekilde yönetilmelidir. Örneğin ihtiyaçtan fazla 

nitelikli eleman, hem motive olamayacak ve hem de gereğinden fazla maliyet 

getirecektir. Diğer bir nokta da çalışanların uygun bir şekilde 

görevlendirilmesi, denetiminin yapılması, ölçme teknikleri ve sonrasında 

ödüllendirme uygulamalarının üretim ve kaliteyi artırıcı nitelikte yapılması 

gerekir. 

 - Kalite ile ilgili fonksiyon; kalite yönetimi, yüksek kalitede mal ve 

hizmet üretilmesini sağlamalı ve teşvik etmelidir. Bunu sağlamak için sürekli 

kalite kontrolleri, örnekleme, piyasa geri beslemeleri, kalite güvence sistemi 

(garanti uygulamaları) ve maliyet analizi uyum içinde yürütülmelidir. 

 Üretimle ilgili denetimde kullanılabilecek kontrol listesi soruları48: 

 - İşletmenin hammadde ve malzeme tedariki güvenilir ve uygun mu 

(tedarik, zamanlama ve fiyat açılarından)? 

 - Montajlama işlemleri güvenilir ve uygun bir şekilde yapılıyor mu? 

 - Tesis, makine, cihazlar ve bürolar çalışmaya elverişli mi? 

 - Stok kontrol politikaları etkili ve verimli mi? 

 - Kalite kontrol politikaları ve prosedürleri etkili mi? 

 - Tesis; kaynaklar ve pazarlar açısından stratejik bir şekilde 

yerleştirilmiş mi (kuruluş yeri uygun mu, kaynaklara yakınlık ve pazara ulaşım 

kolay mı)? 
                                                 
48 David, 2005:141. 
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 - İşletme yeterli teknolojiye sahip mi? Üretim sistemi (süreci) teknolojik 

gelişmelere uygun bir şekilde dönüştürülmeye müsait mi? 

 - Üretimde çalışan personel yeterli (sayı ve kalifiye açısından) ve 

deneyimli mi? 

 - Mevcut ürünler piyasada rekabet etmeye yeterli mi (uygun mu)? 

 - Yeterli ar-ge çalışmaları yapılıyor mu? 

- Ürün geliştirme çalışmaları yapılıyor mu? 

2.3.2. Pazarlama ile İlgili Riskler 

 Pazarlamanın yedi fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar ortaya 

çıkabilecek risklerin engellenmesi ve yönetilmesini de sağlayacaktır. Bu 

fonksiyonlar; müşteri analizi, ürün ve hizmet satışı, ürün ve hizmet 

planlaması, fiyatlandırma, dağıtım, pazarlama araştırması ve fırsat 

(maliyet/fayda) analizi olarak sıralanabilir49. 

 - Müşteri analizi: müşterilerin istekleri, ihtiyaçları, alım güçleri ve 

ulaşabilecek diğer mamuller sürekli bir şekilde analiz edilmeli ve analizin 

sonucunda oluşan geri beslemeye göre pazarlama stratejileri geliştirilmelidir. 

Çünkü, öncelikle müşteri memnuniyeti sağlanmalıdır, özellikle de müşterilerin 

ihtiyaç ve isteklerinin; teknoloji, alım gücü ve rakip mamullerin durumu 

nedeniyle gün geçtikçe çeşitli değişikliklere uğrayacağı unutulmamalıdır. 

 İşletmeler müşterilerini (tüketici müşteri, işletme müşteri veya kar 

amacı gütmeyen müşteri biçiminde) iyi tanımalı ve müşteri seçimini doğru 

yapmalıdır50. Belirtilen müşteri gruplarının istekleri ve talep miktarları farklı 

olacaktır. İşletmenin öncelikle hitap ettiği müşteri kesimini belirlemesi, 

ihtiyaçlara kolay cevap vermesini sağlar. Müşterilerin ne zaman, nerede, 

nasıl ve ne isteyeceği konularında çalışmalar yapılmalı ve müşteri odaklı bir 

                                                 
49 David, 2005:128-130. 
50 Dalrymple ve Parsons, 2000:84-86. 
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pazarlama yönetimi uygulanmalıdır51. Aksi taktirde işletme müşteri 

kaybedecektir. 

 - Ürün ve hizmet satışı: satış eylemi birçok pazarlama aktivitesini 

içerdiği için, bu aktivitelerin tamamının etkin ve uyumlu bir şekilde yönetilmesi 

ve aksayan yönler varsa, gecikmeden gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu 

aktiviteler; reklam, promosyon, kişisel satış, satış gücü yönetimi, müşteri 

ilişkileri, markalaşma ve garanti vb. işlem ve çalışmalar olarak sıralanabilir. 

Bunlardan en önemlisi; endüstri ürünlerinde bireysel satışlar, tüketim 

mallarında ise reklamdır. Pazarlamanın satış fonksiyonunun sektördeki güçlü 

ve zayıf yönlerinin tespiti; iç stratejik yönetim denetiminin en önemli 

parçalarından (konularından) birisidir. 

 Bunun yanı sıra, son yıllardaki internet üzerinden yapılan satış ve 

reklam faaliyetleri pazarlamaya yeni bir boyut katmıştır. İnternet üzerinden 

satışlar çoğu alanda, toplam satışların önemli bir kısmını oluşturmaya 

başlamıştır. Bu önemli gelişme işletmelere ciddi katkılar sağlamıştır. Ancak 

bu alanda da bilgisayar ve internet nedeniyle bir takım riskleri önleyecek 

tedbirler alınmalıdır. Özellikle büyük işletmeler fiyat ve ulaşım bilgilerine kolay 

erişim sağlandığı için internet üzerinden araştırma yapmaktadırlar ve birden 

fazla tedarikçiden teklif toplayabilmektedirler52. Bu nedenlerle işletmelerin 

günümüzde internet üzerinden satışa ve internet ağının kalitesine önem 

vermesi gerekmektedir. 

 - Ürün ve hizmet planlama: ürün ve hizmet planlaması, pazarlama 

testleri, ürün ve marka pozisyonu, garanti vaatleri, paketleme, mamul 

karması tespiti (kararı), ürün özellikleri, ürün stili, ürün kalitesi (eskiyen, kabul 

görmeyen mamuller varsa üretiminin sonlandırılması) vb. faaliyetleri 

kapsamaktadır. Ürün ve hizmet planlaması, işletmelerin ürün geliştirmesi 

veya çeşitlendirmesi için çok önemli bir fonksiyonu icra eder. Aksi halde 

piyasadaki gelişmelere ayak uydurulamayabilir. 

                                                 
51 Detaylı bilgiler için bkz.: Dalrymple ve Parsons, 2000:86-104. 
52 Kotler, çev. Özyağcılar, 2000:291. 
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 Bunların en etkililerinden birisi pazarlama testleridir. Pazarlama testleri 

mamullerin geniş çaplı pazarlara sürülmeden önce küçük çaplı alanlarda 

denenmesi yoluyla yapılan incelemelerdir. Pazar testleri işletmeye, yeni 

ürünlerin satış geleceğinin (cironun) tahmini ve planlanması hakkında katkılar 

sağlar. Pazarlama testleri genellikle sanayi mallarından çok tüketim 

mallarında kullanılır. Maliyet anlamında; sonradan doğabilecek sıkıntıların 

faaliyetler genişletilmeden tespit edilebilmesine imkan sağladığı için ciddi 

oranda tasarruf aracı olabilir. 

 Pazarlamada karşılaşılacak bir risk de ün riskidir. Diğer bir ifade ile 

işletmenin ve mamulünün tanınmışlığıdır. İşletmenin finansal sıkıntısı da olsa 

ilk etapta ürünün kalitesi ve işletmenin ismi nedeniyle mamuller bu sıkıntıdan 

etkilenmez (örneğin; kaliteli ve tanınmış bir ayakkabıyı müşteriler alır). Ancak 

finansal sıkıntılar artarsa kaliteye zarar geleceğinden satışlar da ciddi 

anlamda azalabilir53. Bu nedenle işletme kalite ve markasını hep korumalıdır. 

Bu noktada önemli bir problem de rakipler tarafından piyasaya sürülen sahte 

ürünlerdir. İşletmeler sahte ürünleri de tespit etmeli, yasal olarak haklarını 

korumalı ve bu ürünlere karşı müşterilerini bilgilendirmelidir (çünkü müşteriler 

bilgi sahibi olmayabilir). Bu konuda Adidas grup ciddi anlamda zarar 

gördüğünü kamuya deklare etmiştir. 

 - Fiyatlandırma: işletmelerin fiyat koyma kararlarından; beş temel grup 

etkilenmektedir; bunlar, tüketiciler, devlet, tedarikçiler, dağıtıcılar ve 

rakiplerdir. Fiyatlandırma o kadar önemlidir ki; işletmenin ayakta kalabilmesi, 

rekabet edebilme gücü ve karlılığı; fiyatlandırma stratejilerine bağımlıdır. 

Bilinmelidir ki fiyatlandırma; sektörlere, mamullere ve hatta aynı sektördeki 

farklı büyüklükteki işletmelere göre değişiklikler arzetmektedir. 

 İyi bir fiyatlandırma stratejisi için maliyet kontrolü ve hesaplamalarının 

çok net olarak yapılabilmesi gerekmektedir. Gerçek maliyetlerini (kullanacağı 

karar türlerine göre farklı olmak üzere) net bir şekilde hesaplayabilen 

                                                 
53 Crus, 2002:287. 
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işletmeler rekabet ortamında optimal fiyatlandırma yapabilirler54. Fiyat; 

işletmeye yeterli tutarda kazanç sağlayacak aynı zamanda rekabet ortamında 

tüketicilerin tercihini de olumsuz yönde etkilemeyecek bir dengede 

belirlenmelidir. 

 - Dağıtım: dağıtım, depolama, dağıtım kanalları, dağıtım alanı, 

perakende satış alanları, satış temsilcilerinin (bayilerin) alanları, stok durumu 

ve konumu, taşıyıcılar, toptancıları ve perakendecileri kapsamına alır. 

Dolayısıyla dağıtım ağında bir noktada oluşabilecek sıkıntı işletmenin bütün 

pazarlama faaliyetlerinin sekteye uğramasına neden olabilecektir. Bu 

sıkıntıları azaltmak ve etkinliği artırmak için çoğu büyük işletme günümüzde 

dağıtım işlemini; toptancılar, kendisi dışındaki perakendeciler, komisyoncular 

ve bayiler aracılığı ile yürütmektedir. Diğer bir ifade ile direk olarak tüketiciye 

kendisi satış yapmamaktadır.  

Unutulmamalıdır ki; bu ağda oluşabilecek sıkıntılar işletmeyi ve ürünün 

markasını etkileyecektir. Bu nedenle dağıtım ağının her an kontrol altında 

tutulması çeşitli incelemeler ve denetimlerde bulunulması, kaliteden ödün 

verilmemesi sağlanmalıdır. Örneğin marka değeri olan bir ürünü kurallara 

uygun çıkmaması nedeniyle iade etmek isteyen bir müşteri, bunu aldığı yere 

(dağıtım kanalı) iade edemezse; sadece ilgili dağıtım noktası değil aynı 

oranda ürünün markası da zarar görecektir.  

Açıklananların yanı sıra işletmeler, ürünlerini satacakları pazarlama 

ağının değişik noktalarında farklı dağıtım kanalı ile çalışabilirler. Şu kadarki 

aynı ürün farklı noktalarda (alım gücünün farklı olduğu pazarlama 

alanlarında) farklı fiyatlarla da satılabilir. 

 - Pazarlama araştırması: pazarlama araştırması, ürün ve hizmetlerin 

pazarlaması ile ilgili problemlerin sistematik bir şekilde; toplandığı, 

kaydedildiği ve analiz edildiği bir süreçtir. Pazarlama araştırması işletmenin 

                                                 
54 İşletmelerin hayatında temelde, sabit giderler ve değişken giderlerin etkisiyle, farklı karar 
seçenekleri için farklı maliyetleme ve fiyatlama yapılabilecektir. Bu nedenle pazarlama yöneticilerinin 
muhasebe yöneticileri ile diyalog içinde olması gerekmektedir. Farklı amaçlar için, farklı maliyet 
hesaplamaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Büyükmirza, 2006:44-48 ve fiyat koyma kararları için 
bkz.: Büyükmirza, 2006:439-445. 
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ve pazarlama faaliyetlerinin üstünlüklerini zayıflıklarını tespit etmesini sağlar. 

Bununla birlikte; toplanan bilgiler sayesinde yöntem, bakış açısı ve tekniklerin 

geliştirilmesine katkı sağlar.  

 - Fırsat analizi: pazarlama ile ilgili kararların; maliyet, kazanç (fayda) 

ve risk unsurlarının dikkate alınarak verilmesini içermektedir. Fayda/maliyet 

analizinin gerçekleştirilmesi için üç adım gereklidir; (1) karar sonucunda 

oluşacak toplam maliyetlerin hesaplanması, (2) karardan elde edilecek 

toplam kazancın tahmin edilmesi ve (3) toplam maliyet ile toplam kazancın 

karşılaştırılmasıdır. Beklenen kazanç; toplam maliyetin üzerinde ise cazip bir 

fırsat var demektir. Bu durumda olumlu kararlar alınabilir. Fayda/maliyet 

analizinde zaman zaman dalgalanmalar meydana gelebilir, buda tam tespit 

edilemeyen riskler nedeniyle olabilir. Buna rağmen, fayda/maliyet analizi 

önemli katkılar sağlamaktadır. 

 İşletmelerin geleceğine yönelik çeşitli konularda öngörülerde 

bulunmak gerektiğinde iyi tahminler yapılması ön koşuldur. Tahmin, geçmiş 

verilere bakarak veya bu veriler yoksa gelecekle öngörülerde bulunarak 

geleceğin belirlenmesi işlemidir. Tarihi veriler varsa tahmin istatistiksel 

yapılır. Tarihi veriler yoksa tahmin, çeşitli durumlar gözetilerek tamamen 

yargısal olarak yapılır55. İşletmelerin hem pazarlama araştırmasında (talep 

tahmini vb.) ve hem de fırsat analizinde geleceği iyi tahmin etmesi ve riskleri 

azaltacak kararlar verebilmesi gerekmektedir. 

 Pazarlama ile ilgili denetimde kullanılabilecek kontrol listesi soruları56: 

 - Pazar payı etkin mi? 

 - Örgüt rakipleri arasında iyi durumda mı? 

 - İşletmenin pazar değeri artıyor mu? 

- Mevcut dağıtım kanalları, düşük maliyetle etkin olarak çalışıyor mu? 

 - İşletme etkili bir satış organizasyonuna sahip mi? 

                                                 
55 Mun, 2004:175. 
56 David, 2005:132. 
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 - İşletme etkili bir pazarlama araştırması yapıyor mu? 

 - Ürün kalitesi ve müşteri hizmetleri iyi mi? 

 - İşletmenin ürün ve hizmet fiyatlandırması uygun (makul) mu? 

 - İşletme etkili bir promosyon, reklam ve marka stratejisine sahip mi? 

 - Pazarlama, planlama ve bütçeleme etkin bir şekilde yapılıyor mu? 

 - İşletmenin pazarlama yöneticileri; yeterli deneyim, eğitim ve 

yeteneğe sahip mi? 

 - Pazarlama ve markalaşma konularında yeterli ar-ge çalışmaları 

yapılıyor mu? 

2.3.3. Personel ile İlgili Riskler 

 İnsan kaynaklarının optimal değerlendirilebilmesi için; işletmenin 

stratejik planlarının ve bütçelerinin belirlenmesi, bu planlamalar 

doğrultusunda çalışanların görev tanımının ve yetkilendirilmesinin yapılması, 

eğitim, ödüllendirme, yönetime katılma vb. unsurlarla çalışanların işletme 

amaçlarını gerçekleştirme konusunda cesaretlendirilmesi ve son olarak da 

performans testleri yapılarak başarı/başarısızlığın değerlendirilmesi gerekir57. 

 İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili öncelikle işletmelerin, işgücü 

ihtiyacını ve niteliklerini iyi belirleyerek, işe alma kriterlerini geliştirmesi 

gerekir. İşe aldığında çalışanlarını yeterli ve bilgili oldukları alanlarda ve 

eğitim/tecrübeleri dikkate alınarak görevlendirilmeleri gerekir. Görev tanımı 

ve sorumlulukları iyi belirlenmemiş çalışanlar; ya esnek davranırlar veya 

motivasyonları kalmaz. Bunun sonucunda, yönetim de birçok sıkıntı ile karşı 

karşıya kalacaktır.  

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili genelde, işgücü planlaması, işe 

alma, çalışanların motivasyonu, performans değerlendirme ve ödüllendirme, 

                                                 
57 Cherrington, 1984:8. 
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ücret yönetimi, eğitim, iş ilişkileri ve disiplin, güvenlik, sağlık ve iş tatmini 

konularında riskler ortaya çıkmaktadır58. 

Personel riskleri; çalışanların moral-motivasyonu ve eğitimi ile yüksek 

oranda paralellik arzetmektedir. Bu konularda önlemler alınmalıdır. Personele 

ilişkin başarı analizi ve ödüllendirme yapılmalıdır. Ayrıca hileleri engelleyici 

nitelikte önlemler alınmalıdır59. 

Başarı değerlemesi, gerçek başarı ile istenen başarı arasında farkların 

tespit edildiği süreçtir. Başarı değerlemesi insan kaynakları yönetiminde, 

yetkilendirme, motivasyon ve eğitim gibi önemli unsurlardan daha önde 

gelmektedir60. Çünkü belirtilen unsurlar başarı değerlemesinin sonuçlarına 

göre şekillenmektedir. Bu nedenle işletme yöneticilerin hem optimal görev 

dağılımını yapmak ve hem de motivasyonu artırmak için objektif bir başarı 

değerlendirme sistemi kurması gerekir. Aksi taktirde başarılı çalışanları 

kaybetme veya hatalı atama kararları alma gibi risklerle karşılaşılır. 

 İnsan kaynakları yönetiminde risk unsurlarından birisi de, işe alınan 

çalışanların işe uyum açısından çeşitli nedenlerle sorun yaşamalarıdır. 

Örneğin, işin aslı ile çalışanın becerilerinin uyuşmaması veya özellikle farklı 

bölgelerde çalışmayı veya seyahati gerektiren durumlara işçilerin uyum 

göstermemesidir. Bu nedenle örneğin, Ford insan kaynakları birimi; işe alım 

yaparken seyahat veya başka bölgede çalışma konuları üzerinde de anlaşma 

yapmaktadır. 

Diğer bir konu; işletmede yeni pozisyonlar için yapılacak atamalar 

belirlenmeli ve çalışanların daima rotasyon ve eğitim yoluyla işletme 

stratejileri ve yeni uygulamalarına hazırlıklı olmaları sağlanmalıdır61. 

Çalışanların verimliliğini artırmak ve sorumluluklarına bağlı kalmalarını 

sağlamak için kararlı bir üst yönetim ve etkili bir iç kontrole ihtiyaç vardır. 

Çalışanların yetki sınırlarının aşıp aşmadığını anlamak ve varlıkların 

                                                 
58 Belirtilen konularda ayrıntılı bilgiler için bkz.: Cherrington, 1984. 
59 Das, 2006:25. 
60 Yüksel, 2000:180. 
61 Eren, 2005:369-374. 
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korunması için erişimin sınırlandırılmasını sağlamak iç kontrolün işidir. 

Çalışanların hata ve hilelerini önlemek için de işletmenin her fonksiyonu 

açısından etkin bir şekilde iç denetim yapılmalıdır.  

 İşletmelerde üst yönetimde bulunanlar, insan kaynakları yönetiminde 

stratejik yaklaşımların ortaya çıkmasını cesaretlendirmelidir. Çoğu işletmede 

bu yapılamadığı için çalışanlar stratejilere katkı sağlayamamakta, sadece 

yöneticiler stratejide etkili olmaktadır62. Bu da zaman zaman işletme lehine 

olabilecek olumlu kararların ortaya çıkmasını engellemektedir. Ayrıca 

çalışanların hedef ve amaçlarını küçültmelerine neden olabilir. 

 Yine insan kaynakları yönetiminde bir diğer risk unsuru da güvenlik ve 

sağlık durumudur. Çalışanların bu alanlardaki önlem eksiklikleri nedeniyle 

zarar görmesi, aynı doğrultuda işletmenin de zarar görmesi demektir. 

Personel durumu ile ilgili denetimde kullanılabilecek kontrol listesi 

soruları: 

- Yeterli bir personel yönetmeliği var mı? Yönetmeliğe uygun etkin bir 

yönetim var mı? 

- İş (görev) tanımları iyi yapılmış mı? Görevlere atamalar uygun mu?  

- İşe alma kriterleri ve ilk hazırlık (staj dönemi vb.) eğitimleri etkin bir 

şekilde uygulanıyor mu? 

- Emir komuta zincirine uyuluyor mu? 

- Yeterli sayı ve kalitede çalışan var mı? Çalışanların moralleri yüksek 

mi? Çalışma koşulları işin özüne uygun mu, çalışanların talepleri dikkate 

alınıyor mu? 

- Çalışanlarla ilgili denetim ve ölçme yapılıyor mu? Ödüllendirme (ve 

cezalandırma) sistemi objektif mi? Ücret politikası objektif mi? 

- İşçi değişimi (işten ayrılma) ve devamsızlık düşük mü? 

                                                 
62 Fitzroy ve Hulbert, 2005:342. 
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- Çalışanlar her an hazırlıklı olabilmeleri için rotasyona tabi tutuluyorlar 

mı? Çalışanlar yeterli eğitim ve deneyime sahip mi? 

- Çalışanlara eğitici ve iş alanları konusunda yenilikleri öğretici eğitim 

çalışmaları (seminerler, brifingler) yapılıyor mu? 

2.3.4. Finansmanla İlgili Riskler 

İşletmelerin bütün faaliyetleri ile birlikte sağlam bir şekilde 

ilerleyebilmesinin ön koşullarından birisi; yeterli finansal imkana sahip 

olmasıdır. Finansal gücü yerinde olmayan işletmelerin piyasada özellikle yeni 

teknolojiler ve fiyat konularında rekabet imkanı kalmaz. Bu nedenle işletmeler 

öncelikle işin özü ile uygun bir sabit yatırım (fabrika, makineleşme vb.) 

yapmış olmalıdır. Bundan sonraki aşamada asgari işletme sermayesine 

sahip olmalı ve bu işletme sermayesini çok iyi yönetmelidir. 

Bu temel yapı üzerinde işletmeleri finansman konusunda birçok risk 

beklemektedir. İşletmelerin başta yeterli mali kaynağa sahip olmaması ve 

aşırı borçla faaliyete başlaması en büyük risktir. Bu nedenle başlama 

aşamasında her girişimci, sermayesi ile orantılı iş kurmalıdır. Bunun tersi risk 

kaynağıdır. Şöyle ki; işletme çok fazla sermaye ile gereğinden çok fazla 

kapasiteye sahip bir fabrika kurarak işe başlarsa; bu durumda atıl yatırım 

nedeniyle ciddi zararlar edecek ve nakit yönetiminde de problemler 

yaşayabilecektir.  

İşletmelerin pasif dengesinin iyi kurulamaması da risk kaynağıdır. Çok 

fazla özkaynakla çalışmak; borcun kaldıraç etkisinden yararlanamama riskini, 

tersi durum (çok fazla borçla çalışmak) ise aşırı faiz riskini beraberinde 

getirecektir. Bu nokta işletmenin ek kaynak bulma aşamasında da önemlidir. 

Fazla borçlanmış işletmeler ek kaynak ihtiyacı olduğunda, riskli olmaları 

nedeniyle kolay bir şekilde borçlanamazlar. 

İşletmelerde finansman açısından sık karşılaşılan risklerden birisi de; 

işletme sermayesinin iyi yönetilememesi ve özellikle cari yatırımların optimal 

seçilememesidir. İşletmeler iyi bir işletme sermayesi yönetimi (nakit, alacak 

ve stok yönetimi) uygulamak zorundadırlar. Örneğin kasada tutulan nakdin 
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veya stokların, olması gerektiğinden az olması da fazla olması da risktir. 

Nakit az olduğunda ödemeleri yapamama, fazla olduğunda da paranın 

zaman değeri itibariyle reel anlamda kayıp riski oluşur. Stokta da aynı 

kurallar geçerlidir. Örneğin aşırı stok yapmak stoklama maliyetlerini artırır ve 

malların bozulma oranı veya fire oranı da artabilir. Alacakların yönetiminde 

de dikkat edilmelidir. İşletmelerin pazarlama departmanları başarılı olmak için 

hep daha fazla satmak isterler, bunu yapmak için de vadeli satışları ve 

özellikle de vadeleri artırabilirler. Bunun sonucunda işletme likidite yetersizliği 

riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu noktada da işletme amaçları doğrultusunda 

satış politikaları geliştirilmelidir. Dolayısıyla işletmelerin her an uygun bir 

likidite yapısına sahip olması ve özellikle de ödeme güçlüğüne düşmemesi 

gerekmektedir. 

Likidite durumu birbirinden farklı üç ayrı politika uygulamasının 

görünümü aşağıdadır63: 

 Yüksek  Düşük 

Likidite Politika A Politika B Politika C 

Görüldüğü gibi; A politikasının likiditesi yüksek C politikasının ise 

likiditesi düşüktür. Bu yapının; beklenen karlılık ve risk üzerine etkisi ise 

aşağıda yer alan şekildeki gibi özetlenebilir: 

Şekil 2.8. Likidite, Karlılık ve Risk İlişkisi 

 Yüksek  Düşük 

Likidite Politika A Politika B Politika C 
Karlılık Politika C Politika B Politika A 

Risk Politika C Politika B Politika A 

KAYNAK: Horne ve Wachowicz, 2005:205. 

Şekilde de görüldüğü gibi; risk artarsa, beklenen getiri de (karlılık) 

artmaktadır. Risk azalırsa, karlılık da azalmaktadır. Bu ilişkiden dolayı 

işletmeler; daha çok kar etmek istedikleri için zaman zaman dengeyi 

bozmaktalar, bu durumlarda sıkıntılar ve sonucunda iflaslar kaçınılmaz 
                                                 
63 Horne ve Wachowicz, 2005:204. 
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olmaktadır. Bu nedenle risk ve getiri ilişkisi daima dengede tutulmalı, buna 

uygun işletme sermayesi yönetimi uygulamaları geliştirilmelidir. Aşırı kar 

etme hırsı ile likidite yetersizliğine düşülmemelidir. Amerika’da son yıllardaki 

yaşanan önemli iflasların büyük çoğunluğu 2001-2002 ve 2003 yıllarında 

gerçekleşmiştir64. Bunlarda da temel sebeplerden birisi likidite yetersizliğidir. 

Yine işletmelerin finansman açısından, ortakları ve özellikle de halka 

açık işletmelerin yatırımcıları ile ilişkilerinin iyi olması gerekmektedir. 

İşletmeler tarafından ortakları memnun edecek bir temettü politikası 

izlenmeli, işletme hisselerinde spekülasyon yapılmasını engelleyici tedbirler 

alınmalıdır. Örneğin işletme hakkında çıkacak yanıltıcı bir haber borsa 

değerini olumsuz etkileyecektir. 

İşletmelerde diğer bir risk kaynağı da kredi riskidir. Diğer ifadesi ile 

alacakların tahsil edilememesidir. Bu gibi durumlara da hazırlıklı olunmalıdır. 

Bu nedenle işletmelerin daima yeterli likit varlıklarının bulunması, bu noktada 

dengeyi biraz bozduğu (politika gereği risk aldığı) zamanlarda da sıkıntılı bir 

durumla karşılaşırsa ihtiyacı olan kaynağı bulabilecek kredibilitesinin olması 

gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen risklerin yok edilmesi için işletmelerde finansal 

yönetim politikaları daima gözden geçirilmeli, uygun yatırım kararları 

verilmeli, yeterli kaynak ve işletme sermayesine sahip olunmalıdır. Bunların 

yeterliliğini sağlayacak iç kontrol mekanizması ve risk yönetim biriminin 

varlığı kaçınılmazdır. Bu şekilde işletmeler bir erken uyarı sistemine sahip 

olurlarsa; likidite sıkıntısını hissettiğinde önlem almak için zamanı olur. Böyle 

bir durumda işletme gerekli önlemleri alarak riskten kurtulabilir. Ancak böyle 

bir yapı yoksa ve finansal sıkıntı geç fark edilirse; işletmenin kurtuluş imkanı 

kalmaz ve bu sıkıntılar işletmeyi iflasa götürür65. 

                                                 
64 Bu iflas eden işletmelerin; isimleri, borç tutarları ve iflas tarihleri için bkz.: Ross, Westerfield ve 
Jaffe, 2008:854. 
65 Ross, Westerfield ve Jaffe, 2008:856. 
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Muhasebe/Finansman ile ilgili denetimde kullanılabilecek kontrol listesi 

soruları66: 

- Oran analizi sonuçlarına göre işletmenin güçlü ve zayıf yönleri 

belirleniyor mu? Gerekli önlemler alınıyor mu? 

- İşletme ihtiyacı olduğunda kolay bir biçimde fon temin edebiliyor mu? 

- İşletmenin çalışma sermayesi ve net çalışma sermayesi yeterli mi? 

İşletme etkin bir işletme sermayesi yönetimi yapıyor mu? 

- İşletmenin, sermaye bütçeleme prosedürleri etkili mi? 

- İşletme; yatırımcıları ve hisse sahipleri ile iyi bir ilişkiye sahip mi? 

Kredi (karşı taraf) riskleri iyi bir şekilde yönetiliyor mu? İşletmenin temettü 

ödeme politikaları makul mü? 

- İşletmenin muhasebe kayıtlarının hata ve hilesiz bir şekilde 

yapılmasını ve sonuçta doğru finansal raporlamayı sağlayacak muhasebe 

sistemi, yönetmeliği, personeli ve iç kontrolü var mı? 

- Nakit, alacak ve stokları optimal yönetiliyor mu? 

- Finansman konuları ile ilgili yetki paylaşımı uygun yapılmış mı? 

- Finansman departmanı diğer departmanlarla (üretim pazarlama vb.) 

etkin bir şekilde uyum içinde çalışıyor mu? 

- Finans yöneticileri iyi bir eğitime ve yeterli tecrübeye sahip mi? 

2.3.5. Örgütlenme ve Kurumlaşma ile İlgili Riskler 

Bir işletmenin verimli ve etkin bir şekilde faaliyetlerine başlaması ve bu 

faaliyetlerini sürdürebilmesi; öncelikle durumuna (büyüklük, sektörün yapısı, 

ülke vb.) ve iş koluna (faaliyet alanına) uygun bir organizasyon yapısı 

kurmasına bağlıdır. Bir işletmede (ister küçük olsun, isterse de büyük olsun) 

kurumsallaşmadan bahsedebilmek ve kurumsallaşmanın önündeki engelleri 

kaldırabilmek için öncelikle iyi bir organizasyon yapısının kurulması 

gerekmektedir. 

                                                 
66 David, 2005:137-138. 
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 İşletmeler kendi yapılarına uygun olacak şekilde beş farklı 

organizasyon yapısından birini seçebilirler. Bu farklı organizasyon yapılarının 

birbirine göre çeşitli avantajları ve dezavantajları vardır.  Bu nedenle 

işletmeler faaliyet alanlarını ve büyüklüklerini dikkate alarak en etkin yönetimi 

gerçekleştirebilecekleri ve optimal bir şekilde stratejik kararlar alabilecekleri 

bir organizasyon yapılanmasına gitmelidirler. Bahsedilen beş farklı 

organizasyon yapısı; (1) fonksiyonel organizasyon, (2) Coğrafi organizasyon, 

(3) Bölümsel organizasyon, (4) Stratejik iş birimleri ve (5) Matriks 

organizasyon olarak sıralanabilir. Mutlaka bu sayılmış organizasyon 

yapılanmaları dışında farklı yapılanmalar da ülke ve işletmelere göre 

geliştirilebilir. Şu anda temelde ayrım konuları burada açıklanacak 

noktalardadır. Bu organizasyon yapıları aşağıdaki şekiller yardımı ile 

açıklanacaktır67: 

 Şekil 2.9. Fonksiyonel Organizasyon Yapısı 

İcra Kurulu Başkanı (CEO)68

 

Mühendislik  Üretim  Personel  Muhasebe ve Finans  Pazarlama 

 
Süreç Merkezli Fonksiyonel Organizasyon Yapısı  
(Elektronik Dağıtıcısı); 

İcra Kurulu Başkanı 

 

Satın 
Alma  Kabul ve 

Stoklama  Sipariş 
Kayıt  Toptan 

Satış  
Perakende 
Satış  Muhasebe 

ve Fatura  
Müşteri 
Servisi 

 KAYNAK: Pearce ve Robinson, 1997:341. 

                                                 
67 Pearce ve Robinson, 1997:341. 
68 CEO (Chief Executive Officer); son yıllarda dünyada ve ülkemizde üst yönetimi temsil etmek 
üzere, özellikle büyük işletmelerde kullanılan bir ifadedir. İcra kurulu başkanı olarak ifade edilmiştir. 
Stratejik kararları alan yöneticidir. Nispeten az hissedarı olan şirketlerde (closely held corporations), 
geleneksel olarak CEO aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır.  
Bkz.: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0cra_kurulu_ba%C5%9Fkan%C4%B1, 15.01.2008. 
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 Bu organizasyon yapısı üretim çeşidi sınırlı, birkaç ürün üreten 

işletmelerin tercih ettiği yapıdır. Bu işletmelerde faaliyet alanı da (nitelik 

olarak) küçük olduğundan daha etkin bir yönetim ve kontrol sergilenebilir. 

Ürün ve servislerin geliştirilmesinde rekabetçi bir yapı kurulabilir. İşletmeler 

büyüklüklerini de dikkate alarak organizasyon yapısını oluşturmalıdırlar. 

Çünkü, küçük bir işletmenin; çok büyük işletmeler gibi organizasyon yapısına 

bürünmesi maliyetlerini ciddi oranda artırır ve çabuk bir şekilde optimal 

kararlar alınmasını engeller. 

Şekil 2.10. Coğrafi Organizasyon Yapısı 

İcra Kurulu Başkanı 
 

İşletme Personeli 
 
Muhasebe ve Finans 
Personel 
Pazarlama 
Planlama 
Araştırma ve Geliştirme 

 
 

Doğu Bölgesi 
Genel Müdür  Kuzey Bölgesi 

Genel Müdür 

 
 
 

Merkez Bölgesi 
Genel Müdür  Güney Bölgesi 

Genel Müdür  Batı Bölgesi 
Genel Müdür 

 
Bölge Personeli 
 
Personel 
Muhasebe ve Kontrol 

 
 

Mühendislik  Üretim  Pazarlama 

 KAYNAK: Pearce ve Robinson, 1997:343. 

 Çok geniş faaliyet alanlarına yayılmış olan işletmelerin, etkinliğini 

artırmak için tercih etmesi gereken yapıdır. Çünkü faaliyet alanı 

genişlediğinde, müşterilerin inancı, isteği veya alışkanlıkları da değişiklik 

gösterecektir. Ayrıca üretim kaynakları da farklılaşabilir. Bu faaliyet alanı 

bölgelere ayrılarak, her bölgenin ayrı ayrı yönetilmesi, o bölgelere özel 
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stratejilerin geliştirilerek uygulanmasına katkı sağlar. Özellikle çok uluslu 

şirketlerde bu organizasyon yapısı kaçınılmaz olur. En basit haliyle, her 

ülkenin hammadde kaynakları, ekonomik koşulları, müşterilerin tutumu, 

pazara ulaşım kolaylıkları, vergi oranları ve hükümet politikaları farklı 

olacaktır. Bu farklılığı iyice tanımış ve gereklerini zamanında yapabilen bir 

organizasyon yapısı başarılı olacaktır. Bu da ancak coğrafi bölgelere veya 

ülkelere göre yapılanma ile mümkün olur. 

 

Şekil 2.11. Bölümsel Organizasyon Yapısı 

İcra Kurulu Başkanı 
 

Yönetim Servisi 
Başkan Yardımcısı 

 Destek Faaliyetleri 
Başkan Yardımcısı 

 
 

Genel Müdür 
Bölüm A 

 Genel Müdür 
Bölüm B 

 Genel Müdür 
Bölüm C 

 
 
 

Personel  Personel  Personel 
     
Muhasebe ve 
Kontrol 

 Muhasebe ve 
Kontrol 

 Muhasebe ve 
Kontrol 

     
Bölüm Planlama  Bölüm Planlama  Bölüm Planlama 
     
Pazarlama  Pazarlama  Pazarlama 
     
Üretim/Faaliyetler  Üretim/Faaliyetler  Üretim/Faaliyetler

 KAYNAK: Pearce ve Robinson, 1997:344. 

 Bir işletme üretim veya servis hattında değişiklikler yapıyor, birbirinden 

tamamen farklı dağıtım kanallarından yararlanıyorsa ya da farklı yapılarda 

müşteri gruplarına hitap ediyorsa bölümsel organizasyon yapısı kurması 

lehine olacaktır.  
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 Son birkaç yıldır Ford ve General Motor, hem farklı ürünleri hem de 

farklı dağıtım kanalları nedeniyle bölümsel organizasyon yapısını 

kullanmaktadır. Çünkü bahsedilen işletmeler çok da homojen sayılamayacak 

nitelikte mamuller üretmektedirler. Dolayısıyla üretim şeklinden başlamak 

üzere müşteri potansiyeli ve pazarlama uygulamaları çok farklı olacaktır. 

Buna uygun bir yapılanma bölümsel organizasyonla mümkündür. 

 Şekil 2.12. Stratejik İş Birimleri Organizasyon Yapısı 

İcra Kurulu Başkanı 
 

Yönetim Servisi 
Başkan Yardımcısı 

 Destek Faaliyetleri 
Başkan Yardımcısı 

 
 

Grup Başkan 
Yardımcısı 

SİB 1 
 

Grup Başkan 
Yardımcısı 

SİB 2 
 

Grup Başkan 
Yardımcısı 

SİB 3 

 
     Bölümler       Bölümler   Bölümler 

 
 
             A     B      C                      A     B      C                      A     B      C 

 KAYNAK: Pearce ve Robinson, 1997:345. 

Bazı işletmeler bölümlerinin farklılaşmasıyla birimlerinin hacim ve sayı 

olarak artmaya devam etmesi sonucu değerleme ve kontrol yapmada ciddi 

güçlüklerle karşılaşırlar Bu koşullardaki işletme, etkin bir yönetim sergileme 

konusunda ve verimli kararlar almada birtakım güçlüklerle karşılaşacaktır. Bu 

sıkıntıları aşmak için firma çapındaki ortak özellikleri olan (ortak stratejiler 

geliştirilebilecek) farklı bölümlerin (ya da bölümlerin parçalarının) 

birleştirilmesiyle yeni gruplar oluştururlar. Bu gruplara stratejik iş birimi (SİB) 

denir. Örneğin IBM 1995 yılından itibaren bu organizasyon yapısına 

geçmiştir. 

Stratejik iş birimleri organizasyon yapısının hızlı kararlar alınmasını 

sağlayan avantajlarının yanı sıra birtakım dezavantajları da ortaya çıkabilir. 
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Bu da organizasyonu şekillendirenlerin elindedir. Bu hatalar genellikle ortak 

stratejide birleştirilmesi düşünülen faaliyet ya da bölümlerin yanlış 

seçilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle SİB’leri dikkatle 

oluşturulmalıdır. 

Şekil 2.13. Matriks Organizasyon Yapısı 

İcra Kurulu Başkanı 

 

Başkan 
Yardımcısı 
Mühendislik 

 
Başkan 
Yardımcısı 
Üretim 

 
Başkan 
Yardımcısı 
Satın Alma 

 
Başkan 
Yardımcısı 
Yönetim 

 

Proje 
Müdürü 

A 

  

Proje 
Müdürü 

B 

 

Proje 
Müdürü 

C 

 KAYNAK: Pearce ve Robinson, 1997:346. 

 Büyük şirketlerde ve özellikle, özel stratejik öneme sahip büyük üretim 

ve projelerin olduğu işletmelerde uygulanmalıdır. Bu işletmelerde kaynakların 

ne zaman ve nerede hayati önem taşıdığını belirleyecek ve bunları etkin bir 

şekilde kullanacak profesyonellikte organizasyon yapısına ihtiyaç duyulur. 

Son yıllarda bu organizasyon yapısının kullanımı artmaktadır. Örneğin; 

unilever, shell yağ, dow kimyasal gibi büyük işletmeler uygulamaktadır.  

İşletmelerin iyi bir örgüt yapılanmasına ihtiyaç duymaları büyüklükleri 

ile de ilgilidir. İşletmeler büyüdükçe organizasyon yapısının önemi doğru 

orantılı olarak artar. Yukarıda da bahsedildiği gibi işletmeler faaliyet ve 

Mühendislik 
Personeli 

Üretim 
Personeli 

Satınalma 
Temsilciliği 

Yönetim 
Koordinatörü 

Mühendislik 
Personeli 

Mühendislik 
Personeli 

Üretim 
Personeli 

Üretim 
Personeli 

Satınalma 
Temsilciliği 

Satınalma 
Temsilciliği 

Yönetim 
Koordinatörü 

Yönetim 
Koordinatörü 
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işletme büyüklüklerine göre optimal yapılanmayı gerçekleştirmek 

zorundadırlar. Büyük işletmelerin ve küçük işletmelerin birbirine göre birtakım 

avantajları da vardır: 

Tablo 2.4. İşletmelerin Üstünlükleri 

Büyük İşletmelerin Üstünlükleri Küçük İşletmelerin Üstünlükleri 

- Kitle üretim yapıldığı için maliyetler düşer. 
- Yüksek finans gücü nedeniyle kolay ve 
düşük maliyetli fon bulur. 
- Makineleşme ve uzmanlaşma ile işgücü ve 
ekipmanlar verimli kullanılır 
- Modern işletmecilik uygulamaları görülür. 
- Riskler daha kolay dağıtılır. 

- Sınırlı sabit varlıkları nedeniyle piyasadaki 
değişikliklere ve tüketici isteklerine daha 
hızlı ayak uydurabilir. 
- Büyük işletmeleri tatmin etmeyen küçük 
pazarlarda karlı çıkabilir. 
- Bürokrasi az olduğundan hızlı ve etkili 
kararlar alınabilir. 

KAYNAK: Mucuk, 1997:98-103. 

Tabloda da görüldüğü gibi büyük işletmelerin avantajları daha önemli 

noktalardadır. Bu avantajları artırmanın yolu da kurumsallaşmadan ve iyi bir 

yönetimden geçmektedir. 

İşletmenin organizasyon yapısında karmaşanın önemli iki nedeni 

sektörel ve coğrafik durumdur. İşletmeler sektörlerini ve faaliyet alanlarını 

(bölge, ülke vb.) değiştirdiğinde faaliyetleri ve bilgileri açısından bir 

karmaşanın içine düşebilir. Bu noktada üst yöneticiler bilgilerin, işletme içi ve 

şirketin ilgilileri arasında şeffaf bir şekilde akışını sağlayıcı önlemler almalıdır. 

Bu da kurumsallaşma ile mümkündür69.   

Kurumsal yönetim anlayışı işletmede hataları ve hileleri önlemede 

temel unsurlardan biridir. 2003 yılında yapılan bir çalışmada; işletmelerde 

kurumsal yönetim (yönetim kurulunun etkinliği ve iyi bir organizasyon 

yapısının varlığı) uygulanmasının manipülasyonları sınırladığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır70. 

Bu anlayışla işletmede yönetim kurulunun yetkileri çok iyi belirlenmeli 

ve hesap verilebilirliği sağlanmalıdır. Yöneticilerin işletme hisseleri üzerindeki 

alım-satım işlemleri sınırlandırılmalıdır. Mutlaka iyi bir iç kontrol sistemi ve iç 

                                                 
69 Bushman, Chen, Engel ve Smith, 2004:174-175. 
70 Bauwhede, Willikens ve Gaeremynck, 2003:2. 
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denetimle yönetimin ve işletmenin faaliyetleri denetlenmelidir. Bütün işletme 

işlemleri ve yönetim süreci ile ilgili uygulanabilirliği olan yönetmeliklerin 

hazırlanması gerekmektedir. 

Ortakların ve diğer üçüncü kişilerin işletme ile iletişimi geliştirilmeli, 

ortakların işletme genel kuruluna katılma ve bilgi alma hakları adaletli bir 

şekilde yürütülmelidir. İşletmenin; geçmişi ve geleceği ile ilgili bütün 

konularda kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi gerekmektedir. 

İşletmede iyi bir risk yönetim merkezinin kurulmuş olması ve bunun 

işlerliğini sağlamak üzere etkili bir denetim komitesinin yükümlülüklerini 

yerine getirmesi kaçınılmazdır. Denetim komitesi tarafından, işletmenin farklı 

bir bakış açısı ile profesyonel bir bağımsız dış denetim firmasına 

denetlettirilmesi ve sonuçları doğrultusunda yönetim tarafından eksikliklerin 

giderilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen konularda, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, 

kurumsallaşma önünde yönetimsel anlamda engellerin olup olmadığı ve bu 

konular kapsamında hata veya hileye sebep olabilecek bir uygulama veya 

yapılanmanın bulunup bulunmadığı, son olarak da belirtilen hususları ortaya 

çıkaracak iç kontrollerin yeterli ve etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı 

konularını ortaya koyacak şekilde bağımsız dış denetim yapılmalı ve aksayan 

yönler düzelttirilmelidir. 

Örgütlenme ve kurumlaşma ile ilgili denetimde kullanılabilecek kontrol 

listesi soruları: 

- İşletmenin yapısına uygun bir organizasyon kurulmuş mu? 

- Organizasyonun başarılı bir şekilde çalışmasını sağlayacak, 

yönetmelik ve uygulamalar yazılı olarak belirlenmiş mi? 

- Yukarıdaki işlemler yapılırken kurumsal yönetim ilke ve uygulamaları 

dikkate alınmış mı? 

- Bu organizasyonu hedeflerine ulaştıracak kapasite ve yeteneğe 

sahip üst yönetim var mı? Yetkilerinin kapsamı uygun mu? 
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- İşletmede bütün faaliyetlerin yönetmeliklere uygun olarak çalışmasını 

sağlayacak iç kontrol sistemi kurulmuş mu? 

- Bu sistem doğrultusunda yetkilendirme ve uzmanlaşma yapılmış mı? 

- Organizasyon yapısının etkin bir şekilde risklere ve sıkıntılara çözüm 

bulup bulamadığı test ediliyor mu? 

- İşletmede çalışanların eğitimi ve verimliliğini artıracak önlemler 

alınıyor mu? 

- İşletmede yükselme ve yönetim kademesine gelme konularında 

standartlar var mı? Yoksa, yöneticiler tesadüfen mi atanıyor? 

- Yönetimin performans değerlemesi gerçek ölçütlerle yapılıyor mu? 

Yöneticilerin işletme hisselerini alma ve açıklama süreci güvenlikli mi? 

- İşletme hissedarlarının haklarını koruyacak ve onlar arasında adil 

davranacak bir sistem kurmuş mu? Katılım ve bilgi ihtiyacı sağlanıyor mu? 

- Kamuyu aydınlatma görevi tam-doğru ve dürüst bir şekilde yerine 

getiriliyor mu? İnternet bilgi sistemi aktif mi? 

 2.3.6. Bilgi Teknolojilerinin Uygulamaları ile İlgili Riskler 

İşletmeler büyüdükçe ve işlemleri karmaşıklaştıkça, üretim planlama 

ve kontrol, satış tahminleri, stok depolama planlaması, pazarlama 

araştırması vb. konularında hep daha fazla bilgi ihtiyacı ortaya çıkar71. 

Görüldüğü gibi artık sadece muhasebe konularında değil her alanda 

bilgisayar teknolojisinden yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. Muhasebe 

alanında da iyi bir kayıtlama ve sağlıklı bir raporlama yapılabilmesini 

sağlayacak bilgi sistemi kurulmalıdır. İyi bir yönetim bilgi sistemi finansal 

olmayan konuların işlenmesi ve bu noktalarda karmaşanın önlenmesi için de 

işletmelere alışılmışın dışında kolaylık ve katkılar sağlar. 

Kötü niyetli kişiler (ya da teröristler) bilgi güvenlik duvarlarını kolayca 

aşabilirler (11 Eylül Amerika’da olduğu gibi)72. Bu nedenle güvenlik tedbirleri 

                                                 
71 Hall, 2004:9. 
72 Bagranoff, Simkin ve Norman, 2005:11. 
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her an güncellenmeli ve geliştirilmelidir. Denetçilerde, hileyi önleyecek ve 

tespit edilenlerin etkilerinin yok edilmesini sağlayacak şekilde 

davranmalıdır73. 

Hile için, birbirini tamamlayan üç koşul gerekir, buna hile üçgeni denir. 

Şekil 2.14. Hile Üçgeni 

 

 

                                           Teşvik edici  
                                           baskı 

                                     (hile için motivasyon   
                                      ve teşvikler) 

      Bahane 
(etik, değer, karakter  
         bozulması) 

 

Fırsat 

(hile yapma durumu-zamanı) 

KAYNAK: Bagranoff, Simkin ve Norman, 2005:448. 

Şekilde de görüldüğü gibi; işletmeler veya kişiler tarafından hile 

yapılması için bu üç durumun oluşması gerekir. Bu durumlar zemini hazırlar 

ve ilgili kişinin hile yapmasını normalleştirir. Öncelikle bir bahane bulunur 

(maaşım az veya şirketim çok vergi ödüyor vb.), sonra korkuları yenmek için 

teşvik edici bir güç gerekir (komşunun da hile yapıyor olması veya birinin 

zorlaması gibi) ve en son olarak da, hile yapılmasına karar verilmiştir, uygun 

koşulun (zamanın ve fırsatın) oluşması gerekir. İşte bu yapıya hile üçgeni 

denir. Buradan şöyle bir sonuç da çıkarılabilir; aslında hile yapan herkes, 

kendini haklı görmekte ve genellikle suç işlediğini kabul etmemektedir. 

Örneğin; ücretinin düşük olduğunu düşünen bir işçinin; rüşvet alması/hırsızlık 

yapması vb. 

Sarbanes Oxley Yasası da bilgi teknolojileri sistemi denetimi için 

hükümler içermektedir74. Bu hükümler: 

                                                 
73 Bagranoff, Simkin ve Norman, 2005:448. 
74 Bagranoff, Simkin ve Norman, 2005:449-450. 
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-  Kurumsal yönetim, 

-  İç kontrol, 

-  Finansal tablo ve muhasebe standartları ile ilgili hükümler, 

- Bunlar ile bunlarının dışında gerekli görülen diğer uygulama ve 

hükümlerin (kanun, standart vb.nin) varlığının ve uyulup uyulmadığının 

denetlenmesini gerekli kılar. Gerekçesi; çoğu problemin (hilenin), yukarıda 

sayılanların yokluğu veya zayıf olmasından ve genellikle de bilgi teknolojileri 

kullanılarak yapılmasından kaynaklanmasıdır. 

Elle muhasebeleştirme yapılan sistemde sonuçlar yazılı olduğu için, iç 

kontrol daha kolaydır. Bilgisayar sisteminde ise belge olmadığı ve manyetik 

ortamda kayıtlar tutulduğu için denetim veya iç kontrol daha zordur75. 

Muhasebe bilgi sisteminde kullanılan programların hatasız ve hileye 

müsaade etmeyecek şekilde gelişmiş olması gerekir. Hem işletmenin ve hem 

de denetim firmasının bilgi teknolojilerini kullanan personelinin yeterli 

deneyim, bilgi ve beceri sahibi olmasının yanında özellikle dürüst ve güvenilir 

olmaları da ayrı bir gerekliliktir76. 

Bilgisayarlı sistemlerde, sistematik hatalar görülmektedir. Kullanılan 

programa göre yapılan bir işlem eğer doğru sonuç veriyorsa sonraki benzer 

işlemler hep doğru sonuç verir, ancak yapılan işlem yanlış sonuç veriyorsa 

aynı nitelikteki diğer işlemlerde hep yanlış sonuç verir. Ya da sistem birden 

fazla aynı işlemin girişine izin verebilir77. Bu hataları engellemenin yolu 

denetimdir. 

Bilgi teknolojileri (BT) denetimi; organizasyonun bilgi sisteminin 

bilgisayar bazlı bütün yönlerine odaklanır. BT denetimi bilgisayar 

kaynaklarının kontrolü, faaliyetleri ve uygunluğunun değerlendirilmesini 

kapsar78. BT kapsamında, faaliyetleri, veri yönetimini, örgüt yapısını, sistem 

geliştirme çabalarını, bilgisayar merkezini, interneti, çalışanların 

bilgisayarlarını vb. bütün bilgi işlem konularını ve iç kontrolü denetlemek 
                                                 
75 Hall, 2004:767-768. 
76 Woolf, 1979:304. 
77 Özkul, 2002:21. 
78 Hall, 2004:864. 
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gerekir79. Bu noktaların tamamında; maliyetlerin yükselme, gelirlerin azalma, 

varlıkların kaybı, hatalı muhasebeleştirme, işlerin kesilmesi, kanunlara 

uygunsuzluktan ceza almak, rekabet dezavantajları, hile, zimmete para 

geçirme ve suiistimal gibi risklerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla bilgi 

teknolojileri denetimi ve kontrolü yapılmalıdır80. 

a) Hileler ve Bilgi Hırsızlığı 

Girdi: En yaygın hiledir ve en az bilgiyi gerektirir. Örneğin birçok 

işletmede kasiyerler müşteri kart bilgilerini çalmakta veya para hırsızlığı 

yapmaktadır. Ya da banka çalışanları müşteri bilgilerini elde etmekte, müşteri 

bilgisi girilerek bankadan başka hesaplara para aktarmaları yapılmaktadır. 

Çalışanlara paralar verilerek bu bilgiler alınabilir. Diğer bir benzer hile de 

bilgisayardaki bilgileri değiştirerek arabaları çalıp/boyayıp satmak vb81. 

İşlemci: Hırsızların da içinde olduğu bilgisayar servisleri vardır. 

İşletmeler; bilgi hırsızlığı yapamasınlar diye, işçilerinin birtakım bilgilerine 

ulaşımını engellemektedir. Bu durumda da çalışanlar internete girmekte ve  

diğer anlaşmalı kişilerde de internetten bağlantı kurulduğu için işletmenin 

bilgilerini dışardan alabilmektedir82. 

Bilgisayar komutları: Yaygın olmayan programları iyi bilmek 

gerekmektedir. İşletmeler indirdikleri (yükledikleri) bazı programlar nedeniyle 

bilgilerinin çalınması durumu ile karşı karşıya kalabilirler83. 

Bilgisayar dosyalarına zarar verilebilir. Bu zararlar bilgileri yeniden 

kodlamaktadır. Çalışanlar, bilgisayarları düzeltmeye çalışırken bilgiler 

çalınabilir. Wall Street’de bir büyük firmanın bilgileri, firma sahibinin 

akrabaları tarafından yasa dışı yollarla birkaç milyon dolara satılmıştır84. 

Sistem çıktıları yazdırılırken de çalınabilir. 

                                                 
79 Belirtilen alanlarda risklerin kaynağı ve kontrol faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz.: 
Hall, 2004:870-893. 
80 Bodnar ve Hopwood, 2004:103-104. 
81 Romney ve Steinbart, 2003:284-285. 
82 Romney ve Steinbart, 2003:285. 
83 Romney ve Steinbart, 2003:285. 
84 Romney ve Steinbart, 2003:286. 
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b) Bilgisayar hilesi ve kötüye kullanılan teknikler85: 

- Bilgisayar casuslarının (hacker) vereceği zararlar, 

- Verilerin; girmeden, girerken ve sonrasında kaybolması, 

- Bilgilerin çalınması ya da bilgisayarda verilerin yok olması, 

- E-posta yoluyla bilgisayarlara çeşitli zararlar verilmesi, 

- İnternette yanlış bilgi paylaşımı, 

- Şifrelerin kırılması veya çalınması, virüs vb. 

c) Bilgisayar hilelerinden korunma yolları86: 

i) Hileyi azaltmak için yapılacaklar; 

- Doğru kiralanmış (veya satın alınmış) programlar kullanmak, 

- Motivasyonu eksik olan işçileri yönetmek, 

- Çalışanları güvenlik ve hile konusunda eğitmek, 

- Yazılım lisanslarını yönetmek, 

- Gerekli olan anlaşmaları imzalamak vb. 

ii) Hile yapılmasını güçleştirmek; 

- İç kontrol sisteminin güçlendirilmesi (geliştirilmesi), 

- Görevleri ve yetkileri ayırmak, görevde rotasyon, 

- Bilgi ve verilere ulaşımı sınırlandırmak, 

- Bilgi ve verileri şifrelemek, telefon hattının korunması, 

- Virüs koruma, özel bilgi ayrımı ve kontrolü, 

- Laptopları kontrol, monitör güvenliğinin sağlanması vb. 

iii) Korunma yollarını geliştirmek; 

- Sıkı denetim yapmak, hile önleme hattı kurmak, 

                                                 
85 Romney ve Steinbart, 2003:287-288. 
86 Romney ve Steinbart, 2003:296. 
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- Bilgi güvenlikçisi istihdam etmek, bilgisayar danışmanı kullanmak, 

- Monitör güvenlik önlemleri almak, 

- Yasal (belgeli) ve güvenilir muhasebeci çalıştırmak, 

- Hile önleyici düzenlemeleri artırmak vb. 

iv) Hile zararını azaltmak; 

- Sigorta yaptırmak, yedekleme yapmak (CD kaydı veya çıktı almak), 

- Hileye karşı muhtemel plan ve önlemler geliştirmek, 

- Hileden kurtulmak için her zaman daha iyi ve koruyucu programlar 

kullanmak vb. 

Bilgi teknolojileri denetimi, tek yönlü basit bir işlem değil aksine bütün 

klasik denetim teknikleri ve karşılaştırmalarının kullanıldığı, iyi bir bilgisayar 

bilgisi gerektiren ve sistemin tamamının analizini kapsayan bir süreçtir87. 

Bilgi teknolojileri ile ilgili denetimde kullanılabilecek kontrol listesi 

soruları88: 

- Bütün yöneticiler karar verme aşamasında bilgi sistemini kullanıyor 

mu? 

- İşletmede bilgi teknolojileri çalışanı, uzmanı ve yöneticisi var mı? 

- Bilgi sistemi verileri düzenli bir şekilde güncelleniyor mu? 

- Bilgi sistemine giren bilgilerden (tabiî ki ulaşmaları gerekeni 

kadarından) bütün yöneticiler haberdar oluyor mu? 

- İşletmenin bilgi sistemine girişte şifreleme var mı? 

- Bilgilere erişim sınırlandırılmış mı, bilgi ve yükümlülük paylaşımı 

yapılmış mı? 

- İşletmenin stratejistleri, rakip işletmelerin bilgi sistemlerine (ve 

değişikliklere) aşina mı? 

                                                 
87 Bodnar ve Hopwood, 2004:458-459.  
88 David, 2005:146. 
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- Bilgi sisteminin kullanımı kolay mı zor mu? 

- Bütün bilgi sisteminden anlayan ve bilgi sistemini kullanan bütün 

çalışanlar; birbiri ile yarış içinde işletmeye katkı sağlıyorlar mı?  

- Bilgi sistemi kullanıcıları için workshop toplantıları (geliştirici ve 

yenilikleri aktaran bilgilendirme seminerleri) yapılıyor mu? 

- İşletmenin bilgi sistemi, anlaşılır ve uygulanabilir bir şekilde 

geliştiriliyor mu? 

- Yeterli güvenlik önlemleri (virüslere, hackerlere ve çalışanlara karşı) 

alınmış mı ve geliştiriliyor mu? 

2.3.7. İç Kontrol Yetersizliği ile İlgili Riskler 

İşletmelerde kontrol, fonksiyonlara göre farklı şekillerde tanımlanabilir. 

Örneğin kontrol muhasebe için farklı, pazarlama için farklı anlam ve işlemleri 

kapsayabilir. Ancak günümüzde hem stratejik yönetim ve hem de riske 

yönelik denetim anlayışında fonksiyonlar bir bütün şekilde dikkate alındığı ve 

denetime tabi tutulması gerektiği için kontrol faaliyetleri de işletme çapında 

algılanmalı ve bütün işletme faaliyet ve risklerini test edecek şekilde 

uygulanmalıdır. İşletmelerde kontrol, ulaşılmak istenen amaçlarla, başarı 

standartlarıyla ve planlarla belirlenmiş hususların, işletmenin faaliyetleri ile 

uyumlaştırılmasını sağlayan sistematik süreçtir89. Kontrol faaliyetleri dört 

temel adımdan oluşur. Bunlar; performans standartlarının oluşturulması, 

organizasyonun performansının ölçülmesi ve netleştirilmesi, mevcut 

performansın planlanan performansla kıyaslanması ve düzeltme işlemlerinin 

yapılmasıdır90. 

Günümüzde iç kontrol alanında otorite kabul edilen COSO’ya91 göre iç 

kontrol92; bir kuruluşun yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve diğer tüm 

personeli tarafından; 

                                                 
89 Eren, 2003:328. 
90 David, 2005:127. 
91 Treadway komisyonu (Sahte Mali Raporlama Ulusal Komisyonu); The American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA), American Accounting Association, Financial Executives 
Institute ( FEI ), Institute of internal Auditors ve Institute of Management Accountants (IMA) ın ortak 
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• Faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği, 

• Finansal raporların güvenilirliği, 

• Kanunlara ve yasal düzenlemelere uygunluk, 

hedeflerinin gerçekleştirmesine makul bir güvence sağlayabilmek amacıyla 

kurulan ve yürütülen bir süreçtir.  

Tanımdan da anlaşılacağı üzere iç kontrol, işletmenin bütün 

faaliyetlerinin kontrolünü ve bunu yapmak için bütün çalışanların 

sorumluluğunu kapsayan bir süreçtir. 

COSO’ya göre iç kontrol sistemi, kontrol ortamı, risk değerlendirme, 

kontrol faaliyetleri, bilgi-iletişim ve gözetim olmak üzere birbiri ile ilişkili 5 

bileşenden oluşur. Kontrol ortamı, işletmenin yönetim fonksiyonu ile iç kontrol 

sistemi ve bunun önemine ilişkin işletme yönetiminin ve yönetimden sorumlu 

kişilerin tutum, davranış ve anlayışlarını kapsar (ISA 315, md.67). Risk 

değerlendirme, her işletme birçok riskle karşı karşıyadır, bu nedenle iç 

kontrol; risklerin tanımlanması, ayrıştırılmasını ve etkilerinin azaltılmasını 

(veya yok edilmesini), kısaca risk yönetimini sağlayacak şekilde 

oluşturulmalıdır. Kontrol faaliyetleri, işletmenin amaçlarına ulaşmasını 

engelleyebilecek risklerin ortaya çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınması 

gibi, işletme yönetiminin talimatlarının uygulanmasını sağlayan usul ve 

esaslardır (ISA 315, m.90). Bu kapsamda yetki paylaşımı, performans 

ölçülerinin belirlenmesi, bilgi işlem vb uygulamalar yer almaktadır. Son olarak 

gözetim, kontrollerin tasarım ve işleyişinin zamanında değerlendirilmesi ve 

duruma göre değişiklikler için düzeltici önlemlerin alınmasını da içeren, iç 

kontrol sisteminin etkinliğini değerlendiren bir süreçtir (ISA 315, m.97). Bu 

                                                                                                                                          
sponsorluğunda 1985’te kurulan komisyondur. Komisyonunun himayesinde iç kontrol literatürünün 
yeniden gözden geçirilmesi amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmuş ve grubun iç kontrol sistemi için 
genel kabul görecek standartlar belirleyen bir projeyi üstlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla kurulan 
Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi (Committee of Sponsoring Organizations 
of Treadway Commission-COSO) “İç Kontrol-Bütünleşik Çerçeve (Internal Control-Integrated 
Framework)” raporunu 1992’de yayımlamıştır. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli olarak 
bilinmektedir, http://www.coso.org/default.htm, 25.03.2008. Bu komitenin yayınladığı iç kontrol 
uygulamaları dünya çapında kabul görmektedir. 
92 http://www.coso.org/publications/executive_summary_integrated_framework.htm, 25.03.2008. 
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noktada iç denetim ortaya çıkmaktadır. İç Denetçiler Enstitüsü’ne (IIA) göre iç 

denetim93, işletmelerin operasyonlarını geliştirerek katma değer yaratma 

amacıyla oluşturulan bağımsız ve objektif bir danışmanlık ve denetim 
aktivitesidir. İç denetim aynı zamanda işletmelerin amaçlarına ulaşması için 

mevcut risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim işlevlerini 

değerlendirerek, etkinliklerinin artması için sistematik bir yaklaşım getirmeyi 

amaçlar. 

İç kontrolün belirtilen 5 aşamada da sağlıklı işlemesi ve işletme 

risklerini tespit edecek ve yok edecek bütün önlemlerin işletme yönetimi 

tarafından alınmış olması gerekir. Risk yönetimi işletme ve amaçlarını 

etkileyebilecek bütün riskleri yok edecek kararlarların tamamını kapsayan 

geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle, iyi bir risk yönetimi demek; etkili bir 

kontrol demektir94. 

Bir işletmede iç kontrolün yeterliliği incelenirken; sistemin tasarımı, 

yönetimin yeterliliği, yöneticilerin işletme faaliyetlerine katılımı, işletmenin 

yönetim felsefesi ve organizasyon yapısı, sorumluluk dağılımı, insan 

kaynakları yönetimi ve bilgi teknolojileri ile ilgili konular önem arzetmektedir. 

Bu noktalarda aksamalar olursa hem işletme faaliyetleri ve bunun sonucu 

olarak hem de finansal raporlar olumsuz etkilenir. 

Bir işletmenin iç kontrol sisteminin yapısı özellikle; işletme 

büyüklüğünden, sektörel sorunlardan, bilgi sisteminin etkinliğinden, insanların 

yetersizlik ve hilelerinden, yönetimin müdahale veya kararsızlıklarından, 

kontrolörlerin yetkilerini kötüye kullanmasından, çevre koşullarına uyum 

güçlüğünden etkilenir95. Bu noktalar nedeniyle iç kontrol sisteminde 

olumsuzluklar yaşanabilir. Bu durumda denetçilerin bilinçli bir şekilde yeterli 

testler uygulayarak hata ve eksiklikleri belirlemesi gerekir. 

Bunlara ek olarak işletme sahipleri ve yöneticilerin işletme 

faaliyetlerinin doğru olarak raporlanmasını engelleme çabaları (az vergi 
                                                 
93 http://www.theiia.org/guidance/standards-and-practices/professional-practices-
framework/standards/standards-for-the-professional-practice-of-internal-auditing/, 11.1.2008. 
94 Pickett ve Pickett, 2005:215. 
95 Kaval, 2005:134. 
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ödemek vb. nedenlerle) da önemli bir problemdir. Böyle bir durumun 

varlığında iç kontrol, yönetim tarafından zaafa uğratılabilir. Denetçiler bu 

durumda denetim çalışmalarının çerçevesini (kanıt sayısı vb) genişletmelidir. 

Kontrol sürecinin geliştirilmesi için, başarı standartlarının belirlenmesi, 

mevcut başarının değerlemesi, hedeflerden sapmaların tespiti ve 

düzeltmelerin yapılması gerekir96. Bu noktaların işletme hedeflerine 

uygunluğu ve iç kontrol sisteminin testi, iç denetim birimi tarafından yapılır. İyi 

ve bağımsızlık standardına uygun bir iç denetim yapılanması, kontrolle ilgili 

sıkıntıları çözmede etkilidir. İç denetimde yaşanan bazı sıkıntılar ise, herkesin 

iç kontrolden beklentisinin farklı olması, iç denetim yönetmeliğinin işletme 

veya ilgililerin çıkarlarına uygun olmaması-yanlı olması, yönetimin iç denetim 

üzerindeki baskıları ve yetki sorunları olarak sıralanabilir. Bu sorunların 

varlığı da iç kontrolün amaçlarına ulaşmasını ve işletmelerin şeffaf raporlama 

yapmasını engeller. Bu nedenle işletmelerde kurumsal yönetim uygulamaları 

geliştirilmeli, başarı ölçme ve gerekli önlemleri alma konularında hızlı ve 

kararlı olunmalıdır. 

Kontrol ile ilgili denetimde kullanılabilecek kontrol listesi soruları: 

- İşletmede, bütün işlemlerle ilgili yetki ve sorumlulukları belirleyen, 

belge akışını sağlayacak bir yönetmelik (veya yönetmelikler) var mı? 

- Yönetmeliklere ve kurumlaşmaya uygun bir şekilde yönetim kurulu 

yapılanması ve işletme çapında yetkilendirme yapılmış mı? 

- Görev ayrılığı ilkesine uygun bir sistem kurulmuş mu? Çalışanların 

yetkisi dışında varlıklara erişimi sınırlandırılmış mı? 

- İşletmenin her alanı ile ilgili standartlar (kalite, tutar, miktar, maliyet, 

süre vb.  olarak) belirlenmiş mi? 

- Etkin çalışan risk yönetim merkezi kurulmuş mu? 

- Bilgi teknolojileri yatırımları; işletme büyüklüğü ve işletmenin amaçları 

ile uyumlu mu? Bilgi sistemi ile ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmış mı? 

                                                 
96 Eren, 2003:328-329. 
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- İşletmede gerekli kontrolleri yapmak üzere, yönetmeliği ve 

çalışanlarıyla bir bütün halinde etkin bir iç denetim var mı? 

- Faaliyetler ve süreçler sürekli bir biçimde denetleniyor ve sonuçları 

işletme amaçları ile karşılaştırılıyor mu? 

- İç denetçilerin bağımsızlık ilkesi doğrultusunda denetim yapmasına 

müsaade ediliyor mu? Denetim sonucunda gerekli düzeltmeler yapılıyor ve 

gerekli önlemler alınıyor mu? 

- İç kontrol işletmenin bütün yönleriyle şeffaf bir şekilde raporlama 

yapmasını sağlayacak şekilde çalışıyor mu? 

2.4. İŞLETMELERDE RİSK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE RİSK 
RAPORLAMASINDA SORUMLULUĞUN DAĞILIMI 

Risk yönetimi, işletmelerin beklenti ve endişelerinin dengesi üzerinde 

baskı yapan risk ve belirsizlikleri yok edecek veya etkilerini azaltacak kararlar 

alabilme ve uygulayabilme sürecidir97. Ya da; risk yönetimi, risklerin, 

tanımlanmasına (teşhisine), değerlemesine (ölçülmesine), planlanmasına ve 

yönetilmesine imkan veren sistematik bir süreçtir98. Diğer bir tanımda ise; 

“risk yönetimi, riskleri tespit edecek, değerlendirecek, ölçecek ve riskleri 

yönetmek için stratejiler geliştirecek süreçtir” şeklinde açıklanmaktadır99. Risk 

yönetimi sadece kar etmek isteyen işletmelerde değil, kar amacı gütmeyen 

(örneğin; hastane) işletmelerde de uygulanır100. 

İşletmeler öncelikle kendi durumlarını (karlılığı artırmak suretiyle) 

iyileştirmek ve sürekliliği sağlamak için muhtemel risklerini iyi bir şekilde 

yönetmek zorundadırlar. Risk analizi ve yönetimi tek kişinin alacağı kararlar 

şeklinde uygulanamaz. Bu durumda risk yönetimi de; risk kaynağına 

dönüşebilecektir. Bu nedenle her işletmede, sadece risklerle ilgilenen bir risk 

yönetim merkezi (veya birimi) kurulmalıdır. Kurulan bu risk yönetim birimi iyi 

bir şekilde denetlenmeli ve işletmenin diğer fonksiyonlarıyla da 

                                                 
97 Condamin, Louisot ve Naïm, 2006:7. 
98 Merna ve Al-Thani, 2005:2. 
99 Moosa, 2007:21. 
100 Condamin, Louisot ve Naïm, 2006:8. 
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desteklenmelidir. Sonuçta da bağımsız dış denetim sayesinde risklere ilişkin 

bilgilerin güvenilirliği arttırılmalıdır. 

Risk yönetimi ve denetimi sadece finansal hizmet sektörü (banka, 

sigorta) için değil, reel sektör için de önemlidir. Ancak reel sektörde risklerin 
çoğu; pazar (endüstri), üretim koşulları, talep, tedarikçiler, pazarlama, 
rekabet koşulları vb. olaylara yoğunlaştığı için, çoğu zaman ölçülüp 
sayısallaştırılamazlar. Bu işletmelerde de tabiî ki, bankalardan aldıkları 

krediler nedeniyle faiz oranı riski veya yurtdışından ithal ettikleri varlıklar için 

döviz kuru riski oluşabilir. Ancak reel sektör işletmelerinde, iş riskleri; pazar 

riskleri ve kredi risklerinden baskın ve daha önemlidir. Şuradan da 

anlayabiliriz ki; ABD’de bankalarda borç/aktif oranı %82-92 arasında iken reel 

sektörde borç/aktif oranı %30 dolaylarındadır, bu oran Japonya’da %50’dir. 

Son yıllarda ülkelerde trend, risk yönetimi politika ve stratejilerine dayalı 

şeffaflaşma isteğinin yoğunlaşması yönündedir. Ülkelerdeki yasal kurumlar 

(emredici kurumlar) kazançların artırılabilmesi ve finansal bilgilerin 

şeffaflaşabilmesi için işletmelere etkin bir risk yönetimini zorunlu 

tutmaktadırlar101. Bu başta kendileri için yararlı olacaktır. 

Bir işletmede etkin bir risk yönetim sistemi ve bunun güvenilirliğini test 

eden ve gerekli düzeltmeleri zamanında sağlayan kurumsal bir yapının 

(organizasyon yapısının) olması şarttır. Aksi taktirde yönetim kademesi 

yetkilerini optimal bir şekilde kullanamayacak ve risk yönetiminde ciddi 

aksamalar olacaktır. 

İşletmeler günümüzde birçok işlem gerçekleştirmekte ve bu işlemleri 

gerçekleştirirken de birçok kişi veya kurum ile etkileşim içine girmektedir. Bu 

ilişkiler sonucunda etkisi yok edilebilecek veya yok edilemeyecek birçok risk 

ile karşı karşıya kalınmaktadır. İşletmeler sadece faaliyetleri nedeniyle değil, 

kendi verdiği kararlar dışındaki işlemlerden de etkilenmektedir. Örneğin 

ülkede değişen vergi politikası işletmeyi negatif yönde etkiler. Dış etkiler ile 

işletmeler arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmiştir;  

                                                 
101 Crouhy, Galaı ve Mark, 2001:39-41. 
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Şekilde de görüldüğü gibi işletmeler ister küçük ölçekli olsun ve isterse 

de büyük ölçekli olsunlar; yapacakları işlemler nedeniyle çok sayıda dış 

etkilerle karşılaşacaklardır. Bu etkiler riske dönüşmektedir. Bu riskler tespit 

edilerek etkileri yok edilmezse (veya azaltılmazsa) işletmenin yola devam 

etmesi zorlaşacaktır. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde birçok büyük ölçekli 

işletmenin iflas etmesi bunun en büyük kanıtıdır. Bu nedenle, özellikle orta ve 

büyük ölçekli işletmelerde, mutlaka risk yönetim sistemi ve birimi kurulmalı ve 

risklerin etkisi yapılabildiği ölçüde giderilmelidir.  

Risk yönetimi uygulamalarının işletmeden işletmeye değişebileceği 

unutulmamalıdır. Çünkü benzer işletmeler olsa bile (işletmelerin hedefleri, 

avantajları, üstünlük ve zayıflıkları gibi nedenlerle) karşılaşacakları riskler 

farklı olacaktır102. Bu nedenle kurumsal yapıya sahip olan bir işletmede, 

risklerle başarılı bir şekilde mücadele edilebilir. Kurumsal yapının olduğu 

ortamda bütün çalışanların sorumluluklarına bağlı olması gerekir. 

                                                 
102 Beaver ve Parker, 1995:109. 
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2.4.1. Risk Yönetim Süreci 

 İşletmeler risklerini yok etmek veya risklerin etkisini azaltmak için, bir 

risk yönetim merkezi kurmalı ve işletme çapında yürütülecek risk yönetim 

anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmelidir. 

Risk yönetim süreci aşağıdaki adımlardan oluşur103: 

 a) Amaçların belirlenmesi: Örneğin, işletmenin sürekliliğini 

sağlamayı ve risklerden kaynaklanan maliyetleri düşürmeyi amaçlamak 

gerekir. İşletmenin risk yönetim politikasında amaçlar ve yapılacaklar net 

olarak belirlenmelidir. 

 b) Risklerin tanımlanması: Bazı riskler ortadayken (kolayca tespit 

edilebilirken), bazı riskler gözden kaçabilir. Güvence (sigorta) politika soru 

listesi, risk analizi anket (soru) listesi, finansal tablolar analizi, firma 

faaliyetlerinin denetimi ve görüşme gibi yöntemler (teknikler) kullanılarak 

bütün tespit edilen riskler işletme amaçlarına uygun olarak yönetilmek üzere 

tanımlanır ve kaydedilir (takip birimi gözetim altına alır). 

 İyi bir risk yönetimi için, olaylar gerçekleşmeden önce olası risklerin 

karakteristiğinin bilinmesi gerekir. Eğer muhtemel riskler iyi bir şekilde 

tanımlanabilirse; bütün ihtimaller dikkate alınarak çözümler üretilebilir104. 

 c) Risk değerlemesi: Risklerle ilgili potansiyel zarar büyüklükleri ve 

bu risklerin gerçekleşme ihtimalleri ölçülür. Bu ölçme sonucuna göre; 

önceliklerin belirlenmesi için sıralama yapılır. Örneğin; kritik riskler; iflas 

riskine neden olabilecek riskler, önemli riskler; iflas riskine neden olmayacak 

ancak önlem alınması şart olan (örneğin; nakit ödünç almakla çözülebilecek) 

riskler ve önemsiz riskler; işletmenin sürekliliğini tehlikeye sokmayacak gelir 

ve varlıklarda önemli azalmalara neden olmayacak riskler olarak gruplama 

yapılabilir. 

 d) Alternatiflerin incelenmesi ve önlemlerin seçilmesi: Yok etme, 

azaltma, durdurma (sabitleme=çoğalmasını engelleme) ve transfer etme 
                                                 
103 Moosa, 2007:22-23, risk yönetim sistemi, aşamaları ve örnek uygulaması 3.9.’da verilmiştir. 
104 Chicken, 1996:198. 
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alternatiflerinden birisinin seçilmesidir. Tabiî ki yapılabildiği ölçüde en optimali 

seçilmelidir.  

 e) Gerekli yöntem ve araçları kullanarak kararın uygulanması: 
Örneğin, bir varlıkla ilgili riskin yok edilmesi için sigortalanması gerekiyorsa; 

bir sigortacı ile anlaşarak gecikmeden bu işlemin yapılmasıdır. Bazı 

durumlarda da türev ürünlere başvurulabilir. Hammadde tedariki bir risk 

olarak tespit edilmişse, yeni çözüm yolları aranır.  

 f) Sürecin tekrar gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi: Bazı 

durumlarda hatalı kararlar alınabilir ya da riskler hatalı bir şekilde 

tanımlanmış olabilir. Bu hataları yok etmek için risk yönetim sistemi ve süreci 

bütün yönleri ile sürekli gözden geçirilir. Başka bir nokta; örneğin işletmelerde 

önceki yıl karşılaşılmamış olan bir risk cari yılda ortaya çıkabilir. Bu riskin 

uygun gruba dahil edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. 

 2.4.2. Risk Yönetiminde Sorumlulukların Dağılımı 

Risk yönetimi, özellikle işletmelerde kurulması gereken risk yönetim 

birimlerince yürütülmelidir. Ancak, sadece risk yönetim biriminin risklerle 

ilgilenmesi yeterli değildir. Risklerin yönetimi ve şeffaf bir şekilde 

raporlanması konusunda aşağıda açıklanan kişiler ve diğer işletme 

fonksiyonları da sorumluluk altındadırlar. Çünkü risk yönetimi; firma çapında 

bir risk yönetim anlayışı ile başarılı olabilir. İşletmenin bütün departmanları bu 

konuda risk yönetim merkezi ile sürekli etkileşim içinde olmalı ve gerekli 

bilgileri paylaşmalıdır.  

Risk yönetiminde sorumluluklar: 

a) İşletme Sahiplerinin (Ortakların) Sorumlulukları 

Risk yönetimi açısından öncelikle işletme sahipleri temkinli davranmalı 

ve optimal kararlar almalıdırlar. Çünkü bir işletme ile ilgili risk yönetimi belli bir 

aşamadan sonra başlamaz! İşletme kuruluş kararının alınması fiili; başlı 

başına bir risk kaynağıdır. Çoğu zaman işletmeler kuruluş yılında iflas 

etmektedirler. Böyle bir işletmenin ortakları işletme kurma yerine; fonlarını 

vadeli mevduat vb. yatırım araçlarında değerlendirseler; hem anaparaları 
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duracak, enflasyondan korunmuş olacaklar ve hem de reel anlamda bir 

miktar getiri elde edeceklerdir. Görüldüğü gibi işletmenin kuruluş 

aşamasında, ortaklar optimal kuruluş kararı veremezse, iflas riski ile karşı 

karşıya kalmaktadırlar.  

Kuruluşla ilgili birçok konuda risk unsuru ile karşılaşılabilir. Bu risk 

unsurlarının bir kısmı, sadece kuruluş aşamasında tespit edilmeli ve yok 

edilmelidir (örneğin; kuruluş yeri seçiminin uygun olmama riski vb). Bazı 

riskler ise, hem kuruluşta ve hem de işletmenin devam eden hayatında, 

sürekli bir biçimde karşılaşabileceği risklerdir (talep miktarı veya rakiplerin 

durumu vb). Bu nedenle işletmenin kuruluşunda; kuruluş yerinin (hammadde 

ve diğer kaynaklara yakınlık, pazara yakınlık, talep ve rekabet koşulları 

dikkate alınarak) seçimi, talep durumu, rekabet koşulları, pazarın durumu, 

kapasite belirleme, finansman ihtiyacı gibi birçok konuda derinlemesine 

araştırmalar yapılmalı ve işletmeyi kurma kararı bu araştırmalar sonucunda 

alınmalıdır105. 

İşletmenin kuruluşundan sonraki aşamalarda da işletme sahipleri, risk 

yönetimi ve denetimi konusunda yönetime tam destek vermeli ve yapılan 

çalışmaları da bir denetçi mantığı içerisinde takip etmelidir. Ortaklar risk 

yönetimi konularında bilgi sahibi olurlarsa, işletmenin büyüme veya küçülme 

kararlarında daha optimal davranabileceklerdir. 

b) İşletme Yönetiminin Sorumlulukları 

İşletme yönetimi, işletme sahipleri adına işletmeyi yönetmek üzere 

aldığı yetkiyi; optimal kullanmak ve firma karlılığını daima yükseltmek 

zorundadır. Dolayısıyla aşağıda şekilde verilmiş olan amaçlara ulaşmak ve 

yönetim stratejisini geliştirmek için; minimum maliyetle maksimum faydayı 

elde edecek kararlar almalıdır. Bu doğru ve etkin kararları alabilmek için, 

sürekli analizler yapmalı, piyasayı ve firmasının faaliyetlerini sıkı bir şekilde 

takip etmelidir. Bu analizlere performans analizi de dendiği birinci bölümde 
                                                 
105 Yatırım projeleri ile ilgili; kuruluş yeri seçimi, talep tahmini ve yöntemleri, pazar payı tahmini, 
ürün ve üretim sürecinin belirlenmesi, kapasitenin belirlenmesi, finansman ihtiyacının tespiti 
konularında ayrıntılı bilgiler için bkz.: Sarıaslan, 2006:41-260, Şahin, 2004:15-116, Tatar, 1993:21-
137, Güvemli, :80-161, Türkiye Kalkınma Bankası, 1989,1991. 
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açıklanmıştı. Yönetimin yapacağı analizlerle alacağı doğru kararlar, başta 

(ücret ve iş devamlılığı açısından) kendisini ve devamında da bütün bilgi 

alıcılarını etkileyecektir. Yönetimin alacağı kararların yoğunlaşacağı konular 

ve bu kararların etkileneceği veya etkileyeceği kişiler aşağıdaki şekil 2.17’de 

özetlenmiştir: 

Şekil 2.16. Yönetim Stratejisi  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KAYNAK: Spulber, 2004:1. 

İşletme yönetimi, risk yönetimi açısından, kuracağı risk yönetim 

merkezi vasıtası ile de olsa, sorumluluğu en fazla olan birimdir. Bunun için 

yönetim; öncelikle işletmede her alanda uygulanacak, etkili yönetmelikler 

(personel, muhasebe vb) çıkarmak zorundadır. Çünkü risk kontrolünün temeli 

kuralların net ve etkili olmasıdır. Sonra bu yönetmeliklere uygunluğu 

denetleyecek iyi bir iç denetim sistemi (hem işleyiş ve hem de çalışanlar 

      1. Amaçlar 

  2B. İç Analiz 
      ● Yapı (durum) 
      ● Performans 
      ● Yetenekler (kabiliyet) 
      ● İmkanlar (kaynaklar) 

   2A. Dış Analiz 
       ● Müşteriler 
       ● Tedarikçiler 
       ● Rakipler 
       ● Yatırımcılar 

5. Örgütsel Yapı 

     3. Rekabet Avantajı 
       ● Maliyet Avantajı 
       ● Farklılaştırma Avantajı 
       ● Faaliyet Avantajı 

4. Rekabet Stratejisi 
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açısından etkili bir sistem) kurmalıdır. Bunların dışında sadece risklerin 

belirlenmesi tespiti ve önlemlerinin alınmasını sağlamak üzere yetkili bir risk 

yönetim merkezi (birimi) kurmalıdır. Bu kurulan risk yönetim biriminin etkili bir 

şekilde çalışıp çalışmadığını sürekli bir biçimde kontrol etmelidir. 

c) Risk Yönetim Merkezinin (Biriminin) Sorumlulukları 

Risk yönetim merkezi, risklerin tespiti, sınıflandırılması ve yönetilmesi 

ile ilgili temel birimdir. Sadece işletme risklerinin etkilerinin yok edilmesi ve 

doğabilecek kayıpların (zararların) önlenmesi için gayret gösterecektir. Risk 

yönetiminde uygulanacak süreç yukarıda açıklanmıştı. Bu sürece uygun bir 

şekilde risk yönetim metotları uygulanarak risklerin etkisi giderilmeye 

çalışılmalıdır. 

Şekil 2.17. Temel Risk Yönetim Metotları 

   
 

 
 

 

 Zarar Kontrolü  Zarar 
Finanslaması  İçsel Risk Azaltımı  

       

 Riskli faaliyetlerin 
oranını (sayısını) 

azaltmak 

 Yedekleme 
(iç-sigortalama) 

 Çeşitlendirme 
(yatırım alternatifleri vb)  

       
 Tedbirleri artırmak  Sigortalama  Bilgi yatırımları  
       

  
 Vadeli işlem 

(türev) 
(hedging) 

   

       

  

 Diğer kontrata 
bağlı risk 
transfer 
işlemleri 

   

       

KAYNAK: Harrington ve Niehaus, 2003:9. 

Şekilde görüldüğü gibi zararı kontrol etme, zararı finanslama ya da iç 

uygulamalarla riskleri azaltma sözkonusu olabilir.  

Şekildeki zarar kontrolü; riskli işlemleri (örneğin, işletmenin bilgi sahibi 

olmadığı yeni ürünlerin üretimi kararlarında temkinli davranması veya 
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stratejik bilgilerini bütün çalışanları ile zorunlu olmadıkça paylaşmaması gibi) 

azaltmak veya riske yönelik önlemleri artırmak (örneğin bir yolcu taşımacılığı 

yapan işletmenin, şoförlerinin dinlenmesini sağlaması ve birden fazla şoför ile 

ulaşımı yapması gibi) yoluyla yapılabilir. 

Zarar finanslaması ise; bir miktar maliyete katlanarak zararın (riskin) 

etkisinden kurtulmaktır. Bunlardan birincisi, yedekleme; işletmenin işletme 

sermayesinin ve aldığı dış kaynakların bir kısmını likit varlıklarda tutması ve 

sıkıntı anında zarar görmeden kullanmasıdır. Bununla birlikte sigortalama, 

vadeli işlemler (forward, option, future ve swap vb) ve diğer bazı işlemler de 

zararı önlemektedir. 

Son olarak, işletme örgüt yapısı içinde birtakım kararlar alarak riskleri 

azaltabilir. Risk çeşitlendirmesi aynı yatırım aracına veya faaliyete aşırı 

yönelmemek (bütün yumurtaları aynı sepete koymama gibi) ve geleceğe 

yönelik bilgi yatırımları da (örneğin, pazarlama araştırması, ar-ge vb) işletme 

risklerini azaltacaktır. 

Risk yönetim merkezi, her riski uygun bir şekilde yok edecek veya 

etkisini azaltacak kararları gecikmeden almalı ve işletmenin sürekliliğini 

sağlamalıdır.  

d) İç Denetimin Sorumlulukları 

İç denetimde işlemler süreci dış denetime paraleldir. Yönetim 

işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmek için birtakım bilgilere ihtiyaç 

duyar. İç denetim, işletmenin; firma yönetimi, pazarlaması, muhasebe ve 

finansı, üretim faaliyetleri, araştırma-geliştirmesi ve bilgi sistemi yönetimi 

hakkındaki bilgileri toplar ve özümsenmesini sağlar106. Diğer bir ifade ile iç 

denetim işletmenin hem geleneksel anlamdaki denetimini yapacak ve hem de 

günümüzde risk kaynakları ve önlemlerinin denetimini yapacaktır. Bu nedenle 

bağımsız dış denetimde olduğu gibi iç denetimin de görev ve yükümlülükleri 

artacaktır.  

                                                 
106 David, 2005:115. 
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İç denetimin (ve iç denetçilerin) işletme kural ve yönetmeliklerine göre 

denetim yaptığı düşünülürse; zaten riskleri inceliyor olması gerekmektedir. 

Ancak 2000’li yıllara kadar dünyada risk yönetimi, kurumsallaşma ve risk 

denetimi konuları çok önemli bir yer tutmadığı için, genelde bu konular göz 

ardı edilmiş, iç denetim kapsamında da sadece rakamsal işlemler 

incelenmiştir. Tabiî ki bunun sonucu birçok ülkede büyük işletmelerinin iflası 

yaşanmıştır. Bu sıkıntılara son vermek için iç denetim biriminin daha yoğun 

çalışması ve kesinlikle bağımsızlık standardına (iç denetçi standartlara ve 

genel kabul görmüş uygulamalara göre bağımsız olmalıdır107) tam olarak 

uygun faaliyet gösterebilmesi gerekmektedir.  

e) Denetim Komitesinin Sorumlulukları 

Denetim komitesi, işletmenin mali tablolarının güvenilir bir biçimde 

sunulmasından sorumlu olan işletme organıdır. SPK tarafından kurumsal 

yönetim ve kamuyu aydınlatma uygulamaları nedeniyle halka açık AŞ’lerde 

kurulması zorunlu hale getirilmiştir108. Denetim komitesi iç kontrol sisteminin 

işleyişi, iç denetimin başarılı bir şekilde yapılıp yapılmadığı ve bağımsız dış 

denetim işleminin yapılması ile ilgili tüm konularda yetkilidir. Bu nedenle iç 

kontrol sistemi ve iç denetimde oluşacak bir aksama, telafisi olmayan risklerin 

kaynağı olabileceği için sürekli kontrol analizi yapmalı ve bunun son testi 

olarak iyi bir bağımsız denetim firması ile anlaşarak denetimi tamamlamalıdır. 

Başarılı bir şekilde yürütülecek iç denetim ve sonrasındaki dış denetimle 

riskler tespit edilecek ve muhtemel olumsuz etkilerinin yok edilebilmesi için 

gerekli önlemler zamanında alınacaktır. 

Yapılan birçok araştırmada, denetim komitesinin bağımsız denetim 

kuruluşu ile şirket yönetimi arasında, dengeli ve daha doğru finansal tablo ve 

raporlar ortaya çıkmasını temin eden bir hakem rolü oynadığı ortaya 

                                                 
107 İç denetçilerin bağımsızlığı vazgeçilemez bir unsurdur. Ancak dünyada iç denetçiler hatta zaman 
zaman dış denetçilerin de bağımsızlığı sorgulanmaktadır. Çünkü maaşını işletmeden alan ve genel 
müdürlüğün altında (yönetiminde) çalışan bir iç denetçinin işletme aleyhine olabilecek durumlarda 
bağımsız davranabilmesi kolay olmayacaktır. 
108 Denetim komitesi kurulmasının zorunlu hale getirilmesi, denetim komitesinin teşkili ve yetkileri 
hakkında detaylı bilgi için bkz.: SPK Seri:X, No:22, İkinci Kısım, Altıncı Bölüm, Madde 25, 
http://www.spk.gov.tr/mevzuat/SeriX_No22.pdf, 11.11.2007. 



122

 

konulmaktadır109. Dolayısıyla, bağımsız denetimin rolü kar yönetimi 

uygulamalarını, diğer bir ifade ile gelir artırıcı ya da azaltıcı anormal 

tahakkukları azaltmaktır. Bu çerçevede, bağımsız bir denetim komitesi, 

finansal raporlama sürecinin etkin bir şekilde gözetimini yapabilir110. 

f) Dış Denetimin Sorumlulukları 

Dış denetimin performansı, çoğu yönetici ve çalışanı etkiler, kapsama 

alanına alır. Denetimin de baskısıyla iyi bir şekilde geliştirilen stratejik 

yönetim, işletme yetkililerinin çevreyi iyi tanımasını gerektirir. Bunun için 

işletmenin endüstrisi, rakipleri ve piyasaların daha iyi takip edilmesi ve 

anlaşılması fırsatını sunar111. 

Bağımsız dış denetim işletmede; rekabet anlayışı ve sosyal, kültürel, 

demografik, politik, yönetimsel, yasal, teknolojik gelişmeler hakkında bilgileri 

toplama görevini gerçekleştirmelidir. Bu sayede bilgi kaynaklarının çeşitleri 

hakkında bir dergi veya gazete gibi monitör görevini icra etmeli ve toplanan 

bilgiler özümsenerek değerlendirilmelidir. Bu bilgiler beklenti ve korku olarak 

önem sırasına göre birden yirmiye doğru sıralanır. Bunlar stratejik yönetim 

uygulamalarına birinci dereceden katkı sağlar112. Bilinmelidir ki, stratejik 

yönetim ve risk yönetimini yapan (yapması gereken kişi veya kurum) 

bağımsız dış denetim değildir. Bağımsız dış denetim bu işlemlerin doğru 

olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve bunun sonucunda sunulan 

bilgilerin doğru ve yeterli olup olmadığının tespitini yapar. Yapılan denetimin 

sonuçları denetim raporu ile kamuoyuna sunulur. 

Bağımsız dış denetim, riske yönelik uygulanırsa; normalde risklerini 

raporlamayan ya da düzensiz ve yetersiz bilgi ile raporlama yapan 

işletmelerin, bu alışkanlıklarından vazgeçmesi ve ciddi anlamda risk analizi 

yapmasını sağlayacaktır. Bu eylem (işletme adına korku-zorunluk diyebiliriz) 

başta işletmeye ve yönetimine katkılar sağlayacaktır. Çünkü risk analizi ve 

yönetimi işletmenin karlılığının artmasına, birtakım gereksiz maliyetlerden 
                                                 
109 Klein, 2002:378. 
110 Klein, 2002:378. 
111 David, 2005:75. 
112 David, 2005:75-76. 
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kurtulmasına katkı sağlayacaktır. Bunların dışında, son kontrol yapılmış 

olarak piyasaya sunulan finansal bilgilerden yararlananlar da, işletmenin 

riskleri ve çözüm önlemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu da sermaye 

piyasalarının gelişmesini olumlu yönde etkileyecektir. 

Risk yönetimi; sadece bir kişi veya işletmenin bir fonksiyonu 

için/tarafından uygulanacak bir süreç değildir. Risk yönetimi ve denetiminde 

sorumluluk bütün işletme çalışanları/fonksiyonları ve denetçiler üzerindedir. 

Firma çapında risk yönetim yaklaşımı aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

Şekil 2.18. Firma Çapında Risk Yönetimi Yaklaşımı 

 VARLIKLAR             KAYNAKLAR  

 Riskli Varlıklar 

Az Riskli Varlıklar 

Borçlar 

Özkaynaklar 

 

 Toplam Varlıklar Toplam Kaynaklar  

    

    

    

    

 

KAYNAK: Crouhy, Galai ve Mark, 2001:625. 

Şekilde de görüldüğü gibi varlıklar ve kaynaklar ile ilgili olarak ortaya 

çıkabilecek birçok farklı risk çeşidi vardır. Bu risklerle ilgili olarak işletmede 

çalışan her kişi; risklerin tespiti, yönetimi ve denetimi açısından görevli kabul 

edilmeli aksayan bir durum (bir risk) varsa ilgili birimlerle irtibata geçmelidir 

(örneğin; en azından risk yönetim merkezi haberdar edilmelidir). 

   İş Riski    Faaliyet  
     Riski   Kredi Riski 

 ● Faiz Oranı 
 ● Döviz Kuru 
 ● Enflasyon 

Pazar Riski 

 ● Talep/Tedarik 
 ● Rekabet 
 ● Üretim Fakt.nin  
    Etkileri 

   Pazar      
   Riski 

 ● Alacak Sent. 
 ● Müşteri 
● Teminat

 ● Hisse Sent. 
 ● Tahvil/Bono 
● Döviz Kuru

 ● Teknoloji 
 ● İnsan Kaynakl. 
 ● Yasal 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

RİSKE YÖNELİK DENETİM VE ÖZELLİKLERİ 

 Günümüzde, dünyada işletmelerin bağımsız dış denetimi (muhasebe 

denetimi) uygulamaları yeterli görülmemektedir. Bunun nedeni; bağımsız dış 

denetimin muhasebe denetimi olarak uygulanması ve temelde muhasebe 

dışındaki faaliyet ve işlemlerle ilgilenmemesidir. Bu denetim; klasik denetim 

anlayışı şeklinde de ifade edilebilir. Bir işletmenin sunduğu finansal tablolarda 

yer alan rakamların doğruluğunun tespit edilmesi ve bir otorite tarafından 

onaylanması kuşkusuz önem arzetmektedir. Ancak sadece rakamların 

doğruluğunun tespitine yönelik denetim yapılması ve çoğu zaman finansal 

tablolardaki rakamlar kadar önemli olan birçok konunun denetim kapsamı 

içinde olmaması eleştiri konusu olmaya başlamıştır. Bu haksız bir eleştiri de 

sayılamaz. Çünkü finansal tablolardaki rakamlar geçmiş dönemlere ışık 

tutmaktadır. Geleceğe yönelik olarak ise sadece, bu günden tespit edilen 

ancak kesinleşmesi zaman alacak olan bazı olaylar (işletme aleyhine açılan 

ve kaybedileceği tahmin edilen bir dava vb.) dikkate alınmaktadır. Bunun 

dışında ortaya çıkma ihtimali göz önüne alınarak işletmenin geleceğine 

yönelik detaylı bir inceleme yapılmamaktadır. Halbuki bilgi alıcıları en az 

işletmelerin geçmiş dönemlerine ait bilgiler kadar gelecek dönemlerine ait 

bilgilerine de ihtiyaç duymaktadırlar. 

 İşletmelerin sadece geçmiş dönemlerine ait bilgileri sunmaya devam 

etmemeleri, bu bilgilerin yanı sıra geleceğe yönelik de birtakım bilgileri 

(riskler ve beklentileri vb.) de sunmaları gerekmektedir. Tabiî ki geleceğe 

yönelik bilgileri sunması için, öncelikle bu bilgileri doğru bir biçimde toplaması 

ve gerçeğe uygun olarak gruplandırarak sunması gerekmektedir. Bu bilgiler 

sadece tahmine dayalı olmamalıdır. Bu bilgilerin elde edilmesi başta 

işletmenin kendisi olmak üzere bütün bilgi alıcılarına önemli katkılar 

sağlayacaktır. Bu sunulan bilgilerin, güvenilirliğinin de test edilmesi ve farklı 

bakış açıları ile incelenmesi gerekmektedir. Bu konu riske yönelik denetim 

olarak da özetlenebilir. Diğer bir ifade ile artık günümüzde denetimin; geçmiş 
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verilere güvence vermenin yanı sıra işletmenin sunacağı geleceğine yönelik 

verilere de güvence vermesi gerekmektedir. 

 Risklerin tanımlanması ve raporlaması; bağımsız dış denetimin görevi 

değildir. Dünyada yürürlüğe konulan bütün uygulamalarda da, risklerin 

sınıflandırılması ve raporlanması görevi temelde işletme yönetiminin 

görevidir. Gelişmiş ülkelerin bazılarında bu konuda risk yönetim merkezi gibi 

ayrı bir birimin yapılandırılması da (işletme büyüklüğüne uygun olarak) 

istenmektedir. Bu birim gelecek yıllarda belki de, yönetimin bir görevi (veya 

işlevi) olmaktan çıkarak, diğer fonksiyonlardan da ayrı bir şekilde, işletmenin 

temel fonksiyonlarından birisi haline gelecektir. Sonuçta riskler konusunda 

kavram birliği sadece, bu işlemin işletme tarafından uygulanması ve 

raporlanması konusundadır denebilir. Bunun ilk analizi veya (denetimi) 

işletmenin iç denetim birimi tarafından yapılmaktadır. Zaten günümüzde risk 
denetimi denilince akla gelen denetim; iç denetimdir. Ancak, bilindiği gibi, 

mali olayların günü gününe kaydedilmesi ve raporlanması da işletmenin 

görevidir ve iç denetimden geçmiş olarak sunulur. Bu işlemlerin (finansal 

tabloların) ayrıca bağımsız dış denetimden geçmesi de zorunludur. Bunun 

sebebi, iç denetime rağmen hata veya hile olma (yapılma) ihtimalidir. Bu 

nedenle işletme tarafından raporlanacak olan risklerin de bağımsız dış 

denetim tarafından denetlenmesi ve güvenilirliğinin tesis edilmesi 

gerekmektedir. 

Özetle, risklerin tanımlanması, toplanması, sınıflandırılması ve 

raporlanması işletmenin yapacağı işlemlerdir. Bunun ilk denetimi; işletmenin 

iç denetim birimi tarafından yapılmaktadır. Raporlanacak olan bu bilgilerin 

nihai olarak güvenilirliğinin sağlanması görevi de, bağımsız dış denetim 

işletmesi ve bağımsız dış denetçilere düşmektedir. Bağımsız dış denetçilerin 

risk denetimi yapabilmesi için de, bu konularda uzmanlaşmaları ve 

işletmelerin bu yönlerine özel çalışmalar ve teknikler geliştirmeleri faaliyet 

raporunun güvenilirliğini sağlayacaktır. Bu şekilde riske yönelik denetim 

uygulaması sonucunda, işletme risklerinin bilgi alıcılarına sistematik bir 

şekilde ve doğru olarak sunulması sağlanmış olacaktır. 
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 Bu bölümde, riske yönelik denetimin özellikleri, uygulama aşamasında 

klasik denetimden farklılıkları, ülkemizde risk raporlaması ile ilgili mevzuat ve 

risk raporlamasına yönelik; IFRS (IAS) kapsamındaki düzenlemeler - ABD 

uygulamaları - Avrupa uygulamaları - Rusya uygulamaları üzerinde 

durularak, risk raporlamasına yönelik bir örnek uygulama açıklanacaktır. 

3.1. RİSKE YÖNELİK DENETİMİN ÖZELLİKLERİ 

Riske yönelik denetim uygulamaları yıllardır dünyanın gündeminde 

genel olarak iç denetim birimi için uygulanması öngörülen bir denetim şekli 

idi. Çünkü riskleri işletmenin kendi lehine takip etmesi, yönetmesi ve etkilerini 

yok etmesi gerekmektedir. 2000’li yıllarda yaşanan şirket iflasları ve büyük 

şirketlerin başvurduğu muhasebe manipülasyonu uygulamaları işlemelerin 

tam anlamıyla risk yönetimi ve raporlaması yapmadıkları veya yapan bazı 

işletmelerinde sonuçlarını şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunmadıkları ortaya 

çıkmıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki, iç denetçilerin en temel özelliklerinden 

birisi bağımsız olmalarının gerekliliğidir. Ancak bu çoğu zaman ister büyük 

işletmede olsun isterse de küçük işletmede olsun pek mümkün 

olamamaktadır. Çünkü en nihayetinde iç denetçi işletmenin çalışanıdır. Her iç 

denetçi ve iç denetim için genellenemeyecek bir bilgi olsa da bağımsızlık 

bazen göz ardı edilmektedir. İşte o noktada yanlış finansal veya faaliyet 

raporlaması yapılmaktadır. Hatta ABD’de yaşanan Enron olayında o zaman 

için dünyanın 5 büyük bağımsız denetim şirketinden biriside yolsuzluğa 

katılmış (göz yumarak) sonrasında da suçu kanıtlanılarak yetkileri iptal 

edilmiştir. Bu ve benzeri olaylar sadece iç denetçiler için değil, dış denetçiler 

için de problem olmaya devam edecektir. 

Bu nedenlerle işletmelerde sadece belli kalıplar çerçevesinde ve belli 

kriterlere göre denetim yapılması günümüz işletmelerinin denetiminde yeterli 

olmamaktadır. Günümüzde eskiye nazaran bir değişiklik de faaliyet 

raporlamasının zorunlu hale gelmesi ve faaliyet raporunun içinde işletme 

risklerinin de sunulması zorunluluğudur. İşletme risklerini, kendisi tespit edip, 

sınıflandırıp, gerekli önlemlerini alarak etkilerini azaltıp bütün bu bahsedilen 

süreçle ilgili de kamuoyunu bilgilendirmesi şarttır. Burada sorumluluk işletme 
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yönetimine ait olmakla birlikte bu raporlamanın güvenilirliğinin yükümlülüğü 

dışarıdan objektif bir şekilde kontrol yapabileceği için bağımsız dış 

denetçilere bırakılmıştır. 

Riske yönelik denetim; işletmenin geçmiş ve geleceğine ilişkin faaliyet 

raporunda sunacağı bütün bilgilerin (riskler ve belirsizlikler dahil) 

güvenilirliğine ilişkin denetçi görüşüne ulaşabilmek için, muhasebe ilkeleri, 

ülkedeki yasal mevzuat, işletme yönetmelikleri, işletme hedefleri ve 

stratejileri, çeşitli performans ölçütleri, sektörel veriler ve iş süreçleri 

doğrultusunda değerleyip ilgililere sunmak üzere sürekli bir biçimde yılın 

tamamına yayılmış bir şekilde, gerekirse uzman görüşleri de dahil bütün 

unsurları dikkate alarak kanıtlar toplayan, bunları değerleyen ve sonuçlarını 

bütün toplumun faydalanacağı şekilde raporlayan süreçtir. 

Tanım incelendiğinde öncelikle baz alınan kriterler çok fazladır. İkinci 

olarak bütün faaliyetler denetlenir. Yalnız risk raporlamasını denetçi yapmaz. 

Denetçi işletmenin sunacağı finansal tablo ve faaliyet raporunu inceler isterse 

o raporlarda düzeltme yapılmasını talep eder. Yoksa bağımsız denetim 

raporunda işletmenin riskleri tek tek açıklanmaktadır. Ancak denetçinim 

istediği düzeltmeler şirket tarafından yapılmazsa denetçi bu konulara 

raporunda mutlaka yer verecektir. Hatta denetçinin istediği düzeltmeler 

yapılmazsa denetçi rapordaki görüşünü değiştirebilir. 

Bir diğer konu da riske yönelik denetim, süre ile sınırlı değil süreklilik 

arzeder. Çünkü karmaşık işlemlerin denetimi yalnızca sürekli denetim 

yapılırsa başarıya ulaşır. 

Riske yönelik denetimle ilgili detaylı açıklamalar ISA 315’te yapılmıştır. 

Bu standart 3.3.1 ve 3.5 başlıklarında özetlenmiştir. Bunun dışında da 

planlama, işletmenin sürekliliği, önemlilik standartlarında da risklerin tespiti ve 

denetimine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

Riske yönelik denetimin özellikleri ve ayrıcalıkları aşağıda kısaca 

açıklanmıştır. 
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3.1.1. Geçmişe Olduğu Kadar Geleceğe Yönelik Bakış Açısı 

Geleneksel muhasebe yaklaşımı temel olarak; geriye dönüktür. 
Geçmişte elde edilen kar veya zararlar hesaplanır, analiz edilir fakat 

geleceğe yönelik belirsizlikler üzerine herhangi bir analiz yapılmamaktadır1. 

Günümüzde dünyada bütün gelişmiş ülkelerde risk raporlaması ve 

dolayısıyla da riske yönelik denetim zorunlu hale gelmiştir. Çünkü işletme 

yönetiminin sunmak istediği bilgilerle işletmenin diğer ilgililerinin (bilgi 

alıcılarının) talep ettiği bilgiler her zaman farklılık arzeder.  

İşte finansal bilgilerin sunulmasında sorumlu olan kişiler ile bilgileri 

kullanan kişilerin istek ve arzularının (beklentilerinin) farklı olmasına 

beklentiler boşluğu adı verilmektedir2. Burada çok çeşitli nedenler olabilir. 

Örneğin işletmenin yöneticileri işletmeyi daha fazla büyütmek isterken, 

ortaklar temettü tahsil etmek isteyebilir. Ya da işletme genellikle muhtemel 

risklerini dışarı ile paylaşmak istemez. Bunun sebebi dışarıdaki ilgilileri 

korkutmamaktır. Piyasadaki tedarikçiler, müşteriler veya kreditörler ise 

işletmenin geleceğine ilişkin tüm bilgilerinin sunulmasını beklerler. Bu 

uyumsuzluk veya farklı beklentiler hep sürüp gidecektir. 

Bu noktada günümüzde geleceğe ilişkin bilgilerin şeffaf bir şekilde 

sunulmasını temin etmek için riske yönelik denetim anlayışı gelişmiştir. 

Riske yönelik denetimde işletmenin bütün faaliyetleri, geleceğine ilişkin 

beklenti ve riskleri, bütçeleri, proforma bilançoları ve proforma gelir 

tablolarının bir bütün olarak denetlenir. 

3.1.2. Yıllık veya Ara Dönemlere İlişkin Olma Yerine Sürekli ve 
Eşzamanlı Olma 

Riske yönelik denetimi geleneksel denetimden ayıran en büyük 

özelliklerden birisi de, geleneksel denetimin belli süreler dahilinde yapılması, 

sürekli denetimin ise belli süreye sınırlandırılmayıp bütün yıl boyunca ve 

süreçleri takip etme şeklinde yapılma gerekliliğidir.  
                                                 
1 Crouhy, Galaı ve Mark, 2001:29. 
2 Gray ve Manson, 2000, McHugh ve Rowe, 1996. 



                                                                                                                           129

 

Sürekli denetim; fiziki belge olmaksızın, eş zamanlı olarak muhasebe 

sistemi altında finansal tablo sunumunun ortaya çıkmasını sağlayacak 

şekilde, elektronik denetim kanıtları toplamaya yönelik sistematik bir süreçtir3. 

Görüldüğü gibi sürekli denetim, işletme varlıklarının korunmasında, 

zamanında ve güvenilir finansal tabloların oluşturulmasında ve veri 

bütünlüğünün korunmasında gerçek zamanlı olarak muhasebe ve diğer 

işlemlerin etkinliğini belirlemeye yönelik kanıtların toplanması sürecidir4. 

Sürekli denetim bilgisayar destekli, kullanımı kolay uygulamalar bütünüdür. 

Günümüzdeki teknolojik ortamda bunun yapılması çok kolay olacaktır. 

Sürekli denetimin üç ana bileşeni vardır5; 

- 1) Sürekli kontrol değerlendirmesi yapılması kontrol zaaflarının 

yok edilmesini sağlar, 

- 2) Sürekli risk değerlendirmesi de işletme risklerinin anında 

kronik hale gelmeden tanımlanmasını muhtemel etkileri için 

gecikmeden önlem alınmasını sağlayacak ve  

- 3) Sürekli izleme de işletmenin risk unsurlarının veya iç ve dış 

çevresinin hep gözlem altında olması ve işlem süreçlerin yönetimin 

amaçlarına uygun olarak sürdürülüp sürdürülmediğinin 

belirlenmesidir. 

Günümüzde işletmeler çok fazla büyümüştür. Bunun sonucu 

işletmelerin işlem sayıları ve faaliyet ağı da çok genişlemiştir. Bu faaliyet 

ağının belli süreler içinde ve manüel olarak denetimi imkansızdır. 

Örneklemede de örnek sayısı azaldıkça denetim riskinin artması 

kaçınılmazdır. 

 Bu belirtilen nedenlerle sürekli denetim uygulamaları ve bunun 

sadece muhasebe denetiminde değil de işletmenin tüm faaliyetlerini 

kapsayacak şekilde organize edilmesi gerekir. Bu şekilde risklerin önüne 

geçilmesi çok daha kolay olacaktır. 
                                                 
3 Bayazıtlı, 2002:120. 
4 Bayazıtlı, 2002:120. 
5 Coderre, 2005:7-8. 
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3.1.3. Hesaplardan Çok Genel İşleyişe, Kullanılan Sistemlere ve 
Sistemlerin Yetersizliklerinin Belirlenmesine Yönelik Olma 

Riske yönelik denetim, geleneksel denetimin aksine hesaplara değil 

sistemlerin denetimine yönelir. Çünkü işletmelerdeki alt sistemlerde hatalar 

bulunup telafi edilirse hesaplarda hata olma ihtimali çok azalacaktır. 

Sonrasındaki hesapların denetimi aşaması da çok kolay olacaktır.  

Burada sistemlerin denetiminden kastedilen de sadece muhasebe 

sisteminin denetimi değildir. Riske yönelik yapılan bir denetimde denetçi, 

önce iç kontrol sisteminden başlamak üzere, işletmenin muhasebe sistemi, 

üretim sistemi, pazarlama sistemi, bilgi yönetim sistemi, örgüt yapısı ve 

işletmenin kurumsallaşma yapılanması ve en önemlilerinden birisi olarak da 

risk yönetim sisteminin denetimini üstlenecek bu denetimi gerçekleştirmek 

için gereken özen ve titizliği gösterecektir. Özellikle hata şeklinde 

nitelendirilen ve kasıt olmaksızın raporlarda yanlış bilgi sunulmasına neden 

olan işlemlerin hemen hemen tamamı işletmedeki çeşitli sistemlerin 

çalışmaması veya aktif olmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

İşletmelerdeki bu şekilde karmaşa ve net olmayan ortamlar hatalarla 

kalmamakta ve hile yapılmasını da cesaretlendirici unsur olmaktadır6. Sonra 

hile girişimleri sistemsizliği destekleyecek ve işletmelerde bu süreç böylece 

etkin bir denetim yapmaya elverişsiz bir şekilde sürüp gidecektir. 

Özellikle günümüzde işletmeler bilgisayar yoğun çalışmaktadırlar. 

Dolayısıyla bilgi sisteminin daima güncelleştirilmesi ve iç veya dış olumsuz 

etmenlere karşı koruma altına alınmış olması gerekir. Çünkü bilgi sisteminde 

oluşacak bir hasar veya bilgi kaybı, işletmelerin zaman zaman telafi 

edemeyeceği olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. 

Bağımsız denetçi riske yönelik denetim yaparken işletmenin risk 

kaynağı olabilecek ne varsa kontrolden geçirmek durumundadır. Bu noktada 

birçok işlem veya sistem rakamsal olmadığı için denetimi kolay olmayabilir. 

Bu durumlarda muhasebe kapsamında olmayan birçok teknik denetimde 
                                                 
6 Hile riski değerlemesi ve hileleri bulmanın denetim etkinliğindeki rolü hakkında bilgi için bkz.: 
Kiracı, 2005:103-126 
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kullanılabilir. Burada ölçü işletmelerin dikkate aldığı miktarlar, uzunluklar ve 

hatta kalite olabilir. Dolayısıyla performans ölçümü için ilgili sektör hatta 

işletmede kullanılan performans ölçüm yöntemlerini denetçinin de bilmesi ve 

bu ölçülerden yararlanması gerekir7. 

3.1.4. Belirli Kesimlere Yönelik Olmaktan Çok Tüm Karar 
Alıcılarına Yönelik Olma 

Geleneksel denetim sonucunda düzenlenen finansal raporlar veya 

denetçi görüşü sadece belli kesimlere hitap etmektedir. Bu çoğu zaman 

işletme yönetimini bile kapsayamamaktadır. Çünkü işletme yönetiminin 

kurumsallaşma ve şeffaf bilgi ihtiyacı hissetmemesi ve tam anlamıyla 

işletmeyi el yordamı ile yönetmeye çalışması denetimin önemini anlamasına 

engel olacaktır. Özellikle dış denetim zaman zaman yasal zorunluluk olarak 

algılanmaktadır. Yöneticiler için denetim yapılmış olması bir yükümlülükten 

kurtulma gibi dahi algılanmaktadır. Çoğu aile şirketi bu şekilde 

ilerleyememekte ve kabuğunu kıramamaktadır. Dolayısıyla rekabet gücü 

yeterli bir şekilde gelişmediği için büyüme şansı kapanmış olacaktır. 

Günümüzde ise denetim ve şeffaf raporlama anlayışının sadece 

işletmenin yakın çevresine değil çok geniş bir alana hitap etmesi dünyanın 

gündemindedir. Hatta bilgi teknolojilerinin de yardımı ile dünyanın; küçük bir 

işletmenin şubelerinin bilgi akışında olduğu gibi net ve her yöne bilgi akışının 

sağlanması amaçlanmaktadır. 

İnternet ortamında sunulan finansal bilgilere ulaşmak, bilgilerin 

sunumunda ortak bir format olmaması nedeniyle bezdirici ve maliyetli 

olabilmektedir. Bunu aşmak için dünyada “Genişleyebilir İşletme Raporlama 

Dili” (Extensible Business Reporting Language - XBRL) geliştirilmiştir. XBRL, 

finansal bilgilerin hazırlanması, raporlanması, yayımlanması, denetlenmesi, 

paylaşımının kolaylaştırılmasının standart duruma getirilmesi için geliştirilen 

elektronik bir dildir8. ABD 2008 yılı itibariyle bu uygulamayı başlatmıştır. 

                                                 
7 İşletmelerde performans ölçümü ve denetimi için ayrıntılı bilgiler için bkz.: Akal, 1992. 
8 Uyar ve Çelik, 2006:97. 
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Uygulama sayesinde işletmelerin ve denetçilerin sunduğu raporlar zamanla 

dünyanın her yerinden aynı formatla kolay ulaşılabilir hale gelecektir. 

3.2. UYGULAMA AŞAMASINDA KLASİK DENETİMDEN FARKLARI 

Riske yönelik denetim, uygulama açısında geleneksel denetimden 

farklılıklar içermektedir. Bu farklılıklar kısaca özetlenmiştir: Geleneksel 

denetimde genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartları ölçüt alınırken, 

riske yönelik denetimde bunlara ek işletme stratejileri ve diğer işletme 

performans ölçülerini kullanılır. Geleneksel muhasebe denetiminde, denetim 

belli aralıklarda ve geçici olarak yapılır, riske yönelik denetimde ise denetim 

sürekli ve bütün faaliyetlere uygulanır. Geleneksel denetimde işletmenin 

finansal tabloları baz alındığı için sadece geçmişe yönelik veriler açısından 

denetim yapılmış olur. Riske yönelik denetimde ise işletmenin geleceğine 

yönelik risk ve belirsizlikleri de denetim kapsamındadır. Geleneksel 

denetimde işletmenin sadece muhasebe kayıt belge ve defterleri 

incelenirken, riske yönelik denetimde işletmenin bütün faaliyetleri (üretim, 

pazarlama, personel, kurumsallaşma durumu, bilgi teknolojileri vb.) incelenir. 

Geleneksel denetimde raporlama açısından riskler ve işletmenin geleceğine 

ilişkin bilgilere yer verilmez. Riske yönelik denetimde ise raporlama açısından 

işletmenin hem geçmiş ve hem de geleceğine yönelik bilgiler kullanılır. 

Geleneksel denetimde denetçinin sadece muhasebe bilmesi yeterli kabul 

edilmektedir. Riske yönelik denetimde ise denetçiler ilave olarak, istatistik, 

matematik, bilişim teknolojileri vb. bilgilere de hakim olmalıdır. Geleneksel 

denetimde analizler iç kontrol sistemi baz alınarak yapılır. Riske yönelik 

denetimde ise işletmenin bütün süreçleri ve iş akışları denetim 

kapsamındadır. Geleneksel denetimde her işletmede (hatta büyüklükler 

değişse bile) aynı yöntemler uygulanır. Riske yönelik denetimde ise her 

işletmeye özgü denetim biçimi geliştirilir. Geleneksel denetimde planlama 

yapılırken risklere (geleceğe yönelik olan piyasa riskleri) özen gösterilmez. 

Riske yönelik denetimde ise; risklerin tespiti ve işletmenin bu konuda yaptığı 

risk yönetim uygulamalarını denetleyecek özel planlar yapılır. Geleneksel 

denetimde denetim, çıktılar üzerinden veya çok az bilgi sistemi kullanılarak 
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yapılır. Riske yönelik denetimde ise işletmenin bilgi sistemi entegre şekilde 

kullanılmalı ve denetlenmelidir. Geleneksel denetimde denetçi işletmelere 

farklı noktalarda danışmanlık yapabilir. Riske yönelik denetimde danışmanlık 

faaliyetlerinin her çeşidi kesinlikle yasaktır. Geleneksel denetimde sadece 

mevcut eldeki verilerin doğruluğuna güvence verilir. Riske yönelik denetimde 

ISA 570 “İşletmenin Sürekliliği” standardına göre; işlemenin geleceğine ilişkin 

bilgilerini değerlemek, bu bilgilerlin asgari koşullarda doğruluğunu araştırmak 

ve şüpheleri varsa bunların giderilmesini aksi takdirde rapora yansıtılmasını 

sağlamakla görevlidir. Geleneksel denetimde genelde uzman görüşüne 

başvurulmaz, çünkü baş denetçi uzman kabul edilir. Riske yönelik denetimde 

ise denetçi uzman kişilerin görüşlerinden ISA 620 “Bağımsız Denetimde 

Uzman Görüşünden Yararlanma” standardının hükümleri gereğince 

yararlanır. 

3.3. ÜLKEMİZDE RİSK RAPORLAMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT 

Ülkemizde son yıllarda; dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilme ve 

AB uyum çalışmaları kapsamında özellikle uluslararası muhasebe 

standartlarına uyum konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu yenilikler 

işletmelerinin riskliliklerinin her geçen gün arması ile risk alanında da 

yapılmaya başlanmıştır. İlk çalışma BDDK tarafından yapılmış, sonra onu 

SPK ve son olarak da TTKTs takip etmiştir. Bu gelişmeler aşağıda öz bir 

şekilde açıklanacaktır. 

3.3.1. SPK Kapsamındaki İşletmeler ile İlgili Düzenlemeler 

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPKr), daha şeffaf yönetim ve bilgi 

sunumunu sağlamak amacıyla; dünyadaki gelişmeleri takip ederek 2003 

yılında ilk kurumsal yönetim ilkelerini yayınlamıştır. Sonra 2005 yılında 

kurumsal yönetim ilkelerini güncelleştirmiştir. Bağımsız dış denetim 

konusunda da uluslararası denetim standartlarını (UDS) dikkate alarak 2006 

yılında bağımsız denetim konusunda baştan sona güncellenmiş bir tebliğ 

yayınlamıştır. Son olarak 2008 yılında da finansal raporlama konusunda 

UMS/UFRS’leri (TMS/TFRS) kaynak gösteren tebliğini yayınlayarak 
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yürürlüğe koymuştur. Bu düzenlemeler konumuz açısında öz bir şekilde 

incelenecektir. 

3.3.1.1. Bağımsız Dış Denetim Alanındaki Düzenlemeler 

Sermaye Piyasası Kurulu 2006 yılında yürürlüğe koyduğu “Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ9” ile ülkemizde 

yıllardan bu yana uygulanan bağımsız denetim konusunda köklü değişiklikler 

yapmıştır. Bunun temel amacı, UFRS uygulamaları bakımından uyumun 

sağlanmış olması ve denetim standartlarında ise böyle bir uyum çalışmasının 

yapılmamış olmasıdır. Tebliğin hazırlanmasında “uluslararası denetim 

standartları (UDS)” temel alınmıştır. Tebliğin EK.1 kısmında da tebliğin 

bölümleri ile UDS arasında eşleştirme yapılmıştır. Bu tebliğ kapsamında; 

riskler, denetimi ve raporlanması konularında yapılan açıklamalar kısa bir 

şekilde tebliğden özetlenecektir: 

 Öncelikle tebliğin 1. kısmı 3/1. maddesine göre: bağımsız denetiminin 

amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir 

işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını her yönüyle gerçeğe 

uygun bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin 

görüş bildirmesini sağlamaktır şeklinde ifade edilmiştir. Bu maddenin 2. 

bendinde ise; “bağımsız denetçinin görüşü, finansal tabloların güvenilirlik 

derecesini yükseltmekle beraber, bu görüş finansal tabloları bağımsız 

denetime tabi tutulan işletmenin gelecekteki durumu hakkında ve işletme 

yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine 

dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmez” ifadesine yer verilmiştir. Bu 

ifadelerden ve tebliğin devamındaki konulardan anlaşılan; bağımsız denetim 

işletmenin geleceğine yönelik bilgileri (riskleri ve beklentileri) denetleyecek, 

ancak bunların her yönüyle doğru olduğunu garanti etmek zorunda 

olmayacaktır. Yine 1. kısmın 6. maddesinde; bu Tebliğ hükümlerine uygun 

olarak yapılacak bir bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli bir 

                                                 
9 SPK Seri:X, No:22, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” 26196 
sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin tam metni için bkz.: 
http://www.spk.gov.tr/mevzuat/SeriX_No22.pdf, 11.11.2007. 
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yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvenceyi sağlayacak şekilde 

tasarlanacağı belirtilmiştir. Makul güvence, finansal tabloların her yönüyle 

önemli bir yanlışlık içermediğine dair bir sonuca varmak için yeterli ve uygun 

bağımsız denetim kanıtının toplanmasıdır. 

 Tebliğin 2. kısmında denetçi bağımsız olmasının gerektiği ve 

bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar da açıklanmıştır. Bu kısımdaki 13/4. 

maddeye göre; bağımsız denetim işletmeleri ve bağımsız denetçilerinin, bir 

işletmenin bağımsız denetimini yaptıkları dönemde o işletmenin bedelli veya 

bedelsiz;  

-  Muhasebe defterlerini tutmasını,   

- Finansal bilgi sistemi kurulması ve geliştirilmesi ile işletmecilik, 

muhasebe, finans konularındaki uygulamalarla ilgili danışmanlık hizmeti 

verilmesi, belge düzenlenmesi ve rapor hazırlanmasını, 

- İç denetim fonksiyonunu icra etmesi veya desteklemesini, 

- Yönetim ve insan kaynakları fonksiyonlarının icra edilmesini, 

- Hukuk danışmanlığı veya bilirkişilik yapmasını, 

- Değerleme, aktüarya veya ekspertiz raporları hazırlamasını veya 

SPKr tarafından müsaade edilmeyen işleri yapmasını yasaklamıştır. Diğer 

ifade ile belirtilen hususlar, bağımsızlığı ortadan kaldıran işlemler olarak 

saymıştır. Kısaca, bağımsız denetim işi yapanlar, denetimini yaptıkları 

işletmelere danışmanlık hizmeti veremezler. 

Tebliğin 2. kısım 25. maddesine göre; işletmenin muhasebe sistemi, 

finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, iç kontrol sisteminin işleyişinin 

gözetimi, bağımsız dış denetçilerin belirlenmesi, denetim yaptırılması vb. 

görevler için denetim komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. İlgili 

maddeye göre; hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar (bankalar 

hariç); yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki 

üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar. Diğer 

işletmeler de isteğe bağlı olarak denetim komitesi kurabilirler. Denetimden 
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sorumlu komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız 

uzman görüşlerinden yararlanabilir.  

Tebliğin 6. kısmı “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve 

Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu” başlığında 

yayınlanmış ve tebliğde denetçinin, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini 

sağlayabilmesi için,  hile ve usulsüzlüklere neden olabilecek, gerekli bütün 

inceleme ve risk kaynaklarının denetimini yapması öngörülmüştür.  

 6. kısmın 5. maddesine göre; hilenin önlenmesinde ve ortaya 

çıkarılmasında esas sorumluluk işletme yönetimine aittir. İşletmenin dürüstlük 

ve etik davranış kültürü çerçevesinde; yönetimden sorumlu kişilerin 

gözetiminde, işletme yönetiminin hile ve usulsüzlükleri önlemek üzere gerekli 

tedbirleri alması ve uygulanacak yaptırımları belirlemesi gerekir. Bunu 

yapabilmesi için de yönetimin bütün sıkıntıları önleyecek etkin bir iç kontrol 

sistemi kurması gerekli kılınmıştır. Şöyle ki; işletmenin faaliyetlerinin düzenli 

ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak bir kontrol ortamı oluşturmak ve 

bunun için gerekli politika ve prosedürleri geliştirmek, yönetimden sorumlu 

kişilerin gözetiminde olmak üzere, işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Bu 

sorumluluk, finansal tablolarda önemli yanlışlıklara sebep olabilecek risklerin 
yönetilmesi suretiyle, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeği 

yansıtacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak kontrollerin uygulanması ve 

sürdürülmesine dayalı bir finansal raporlama sürecinin oluşturulmasını da 

kapsar. 

 Tebliğin 6. kısmının 10. maddesinde, bağımsız denetçinin, iç kontrol 

sistemi de dahil olmak üzere işletme, faaliyet koşulları ve çevresiyle olan 

ilişkileri hakkında fikir sahibi olabilmek amacıyla risk değerlendirme 
teknikleri uygulaması gerektiği ifade edilmiştir. Buradan çıkan sonuç, artık 

denetçi sadece finansal tablolardaki rakamlarla değil, işletme çevresi ve 

risklerle de ilgilenecektir. Yönetimden sorumlu kişiler, risk izleme ve finansal 

kontrol açısından işletmedeki sistemlerin gözetiminden sorumlu ise, bunun 

kötü sonuçlar doğurmaması için, denetçinin bu kişilerin sorumluluk alanlarını 

ve doğabilecek riskleri incelemesi şarttır. 
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 Bazı olaylar (risk kaynakları) hile ve usulsüzlük yapılmasını 

özendirebilir. Örneğin, işletmenin yatırımcılara karlı görünme çabaları, 

gerçekçi olmayan hedefler ve prim taahhütleri vb. hile yapılmasını doğurabilir. 

13. maddeye göre denetçi, bu risk faktörlerini dikkate almalıdır. 

 Tebliğde riskler ve denetimi ile ilgili en önemli açıklamalar ise 10. kısım 

“İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan İlişkilerinin Anlaşılması 

ve Bu Konulara İlişkin Önemli Yanlışlık Riskinin Değerlendirilmesi” başlığında 

yapılmıştır. Bu kısmın 3. ve 4. maddelerine göre; bağımsız denetçinin, 

finansal tablolarda hata, hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlık 

riskini değerlendirebilmesi, iç kontrol sistemi de dahil olmak üzere işletmeyi, 

faaliyet koşullarını ve çevresiyle olan ilişkilerini kavramasını gerektirir. Bu 

kapsamda bağımsız denetçi; 

- Risk değerleme yöntemleri ve iç kontrol sistemi de dahil olmak üzere 

işletme, faaliyet koşulları ve çevresiyle olan ilişkileri hakkındaki bilgilerin 

kaynaklarını belirler ve ilişkilerini değerlendirir. 

-İşletme yönetiminin sunduğu finansal tablolar ve diğer bilgilerle 

yaptığı açıklamalardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıkarmak üzere; riskin 
boyutunu, kaynaklarını ve gerçekleşme olasılıklarını dikkate alır.  

Bağımsız denetçi, kullandığı tüm risk değerleme yöntemlerini 

işletmeyi, faaliyet koşullarını ve çevresiyle olan ilişkilerini gerektiği şekilde 

kavramasını sağlayacak şekilde uygular. Bu amaçlarla denetçi, işletmenin 

aldığı danışmanlık hizmetlerini, dışarıya hazırlattıkları değerleme (durum) 

raporlarını ve gazete, internet vb. bilgi kaynaklarını araştırır ve kullanır. 

Bağımsız denetçi riskleri anlayabilmek ve kapsamını tespit edebilmek için 

işletme içindeki bütün grup ve birimlerle de görüşmelidir. 

Bu kısmın 6. maddesine göre; bağımsız denetçinin işletmeyi, faaliyet 

koşullarını ve çevresiyle olan ilişkilerini kavraması aşağıdaki faktörlerle 

ilişkilidir: Sektör, düzenlemeler, diğer dış faktörler, işletmenin seçtiği ve 

uyguladığı muhasebe politikaları da dahil olmak üzere işletmenin yapısı, 

amaçlar ve stratejiler, faaliyet riskleri, işletmenin finansal performansının 
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ölçümü ve gözden geçirilmesi ve iç kontrol. Risk değerlendirme şekli ve 

zamanlaması, işletmelerin büyüklüğü, denetçinin bilgi birikimi ve 

profesyonelliğine göre değişir. Dolayısıyla denetçilerin sadece muhasebe 

konularına hakim olmaları yeterli olmayacaktır. 7. maddeye göre de; 

bağımsız denetçinin, finansal raporlama standartları çerçevesinde işletmenin 

faaliyetleri ile ilgili iç ve dış çevresi hakkında bütün bilgileri edinmesi 

zorunludur. Bu bilgiler; rekabetçi çevre, tedarikçiler ve müşteri ilişkileri, 

teknolojik gelişmeler, finansal raporlama esasları çerçevesinde yasal 

düzenlemeler, yasal ve politik çevre ve sektör ve işletmeyi etkileyen çevresel 

zorunlulukları ve genel ekonomik durum gibi diğer dış etmenleri içerir. 

Görüldüğü gibi muhasebe dışındaki; üretim, pazarlama, bilgi teknolojileri vb. 

her konunun denetimi ve anlaşılması zorunluluğu gelmiştir. Çünkü bu konular 

yanlışlık riskini önemli derecede artırabilir. Madde 8’e göre de denetçi işletme 

yapısını (ortaklık yapısı, yönetim faaliyetleri, organizasyon yapısı vb.) da iyi 

bir şekilde incelemek zorundadır. Organizasyondaki hatalar veya işletmenin 

büyüklüğü risk kaynağıdır. 

Yine 10. kısmın 9. maddesi faaliyet risklerini açıklamıştır,  bu maddeye 

göre; bağımsız denetçi, işletmenin amaçlarını, stratejilerini ve bunlara ilişkin 

finansal tabloların önemli yanlışlık içermesine neden olabilecek faaliyet 
risklerini kavramak zorundadır. Faaliyet riskleri; işletmenin amacına 

ulaşmasını ve stratejilerini uygulamasını olumsuz yönde etkileyen her türlü 

durum, olay, eylem veya eylemsizlikten veya uygun olmayan amaç ve 

stratejileri ortaya koymaktan kaynaklanır. Faaliyet riskleri geniş bir kapsama 

sahiptir. Yeni bir ürün üretmekten de kaynaklanabilir, işletmenin itibarının 

olmamasından da kaynaklanabilir. Denetçi elinden geldiği ölçüde riskleri 

analiz eder, ancak denetçiden tüm faaliyet risklerini ortaya çıkarması 

beklenemez. Faaliyet riskleri finansal sonuçlar doğurabilir veya 

doğurmayabilir, örneğin ekonominin daralması ve aşırı kredili satış 

alacakların tahsil edilmemesine neden olabilir. Bu riskler denetçi tarafından 

işletmenin durumu dikkate alınarak değerlendirilir. 
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Tebliğin 10. kısmının 10. maddesi işletme performansının ölçümü ve 

değerlendirmesi konularını ele almıştır. Bağımsız denetçinin işletmenin 

performansı hakkında da bilgi sahibi olması zorunlu hale getirilmiştir. İşletme 

yönetimi tarafından performansı ölçmek için kullanılan bilgiler; bütçe 

rakamları, varyans analizi, işletmenin bölüm/birim veya faaliyet kollarına 

ilişkin performans raporlarını ve işletme performansının rakiplerin 

performansıyla karşılaştırılmasına ilişkin, işletme içinden üretilen temel 

performans göstergelerini içerir. İşletmenin performansı, derecelendirme 

kuruluşları ve finansal analistler gibi üçüncü kişiler tarafından da ölçülebilir. 

Belirtilen ölçümlere ilişkin raporları bağımsız denetçiler işletme faaliyetlerini 

anlamaya yönelik olarak kullanırlar. İşletme performansı sektöre göre aşırı iyi 

gösteriliyorsa bu yönetimin hile yapma olasılığını artırır, denetçinin bu gözle 

incelemesi gerekmektedir. Bağımsız denetçi, performans ölçümlerinden 

faydalanacaksa, bunların finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortaya 

çıkaracak şekilde tam ve doğru olup olmadığını da dikkate almak zorundadır. 

Bu kısmın 13. maddesi iç kontrol sisteminin kapsamı kısmına göre; 

risk değerlendirme sürecinde iç kontrol sistemindeki kontroller vasıtasıyla 

bağımsız denetim kanıtı elde edilebilmesi; işletme personeli ile görüşme 

yapılmasını, belirli kontrol uygulamalarının gözetimini, rapor ve dokümanların 

incelenmesini ve finansal raporlama ile ilgili bilgi sistemi işlemlerinin 

izlenmesini gerektirir. İşletme personeli ile yapılacak görüşme tek başına 

bağımsız denetimle ilgili iç kontrol sisteminin tasarımı ve işleyişini 

değerlendirmek için yeterli değildir. Madde 14’te de, bilişim teknolojileri ve b 

noktadan kaynaklanan risklere değinilmiştir. Bu maddeye göre bilişim 

teknolojilerinden kaynaklanan risklerin yanı sıra bilgisayar sistemine dahil 

edilmeyen işlemler de önemlidir. Denetçi sadece bilgisayar denetimi değil, 

oraya yazılmayan bilgileri de tespit etmek durumundadır. Bilgi teknolojileri ile 

ilgili riskler; verilerin çalınması veya kötüye kullanılması veya hatalı bilgi 

girişinin finansal tabloların yanlış düzenlenmesi sonucunu doğurması vb. 

risklerdir. 
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Bu kısmın 17. ve 18. maddelerinde işletmenin risk değerlendirme 

süreci hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bağımsız denetçinin, işletmenin 

finansal raporlamayla ilişkili faaliyet risklerini, bu risklerle ilişkili yapılması 

gerekenler hakkındaki kararlarını ve bu kararların sonucunu tanımlayabilmesi 

için, öncelikle işletmenin risk değerlendirme sürecini anlaması gerekir. 

İşletmenin risk değerlendirme süreci, riskin nasıl tanımlandığı ve yönetildiğini 

ifade eder. Bağımsız denetçi, işletme yönetiminin riskleri nasıl 
tanımladığını, nasıl sınıflandırdığını ve nasıl çözüm önerileri 
geliştirdiğini iyi bir şekilde anlamak zorundadır. İşletmenin risk 

değerlendirme süreci, denetçinin yanlışlıkları tespitine katkılar sağlar. 

Bağımsız denetçi risklerle ilgili işletme yönetimiyle görüşür. Bağımsız denetçi, 

bağımsız denetim sırasında, işletme yönetimi tarafından tespit edilemeyen 

önemli yanlışlıkları ortaya çıkarmışsa ve bu önemli yanlışlık işletmenin risk 

değerlendirme sürecinde tanımlanamamış ve ortaya çıkarılamamışsa, 

bağımsız denetçi; işletmenin risk değerlendirme sürecinin neden bu riski 

ortaya çıkarmakta başarısız olduğunu, bu çerçevede işletmenin risk 

değerlendirme sürecinin etkinliğini sorgulamak zorundadır. Bu noktada 

aksamalar tespit etmişse yönetime bildirmelidir. 

Tebliğin yine 10. kısmının 22. maddesinde; bağımsız denetimde özel 

dikkat gerektiren önemli riskler açıklanmıştır. Buna göre; Bağımsız denetçi, 

bağımsız denetimde özel dikkat gerektiren riskleri belirlemek zorundadır. 

Önemli risklerin belirlenmesi, bağımsız denetçinin mesleki kanaatine 
bağlıdır. Bağımsız denetçi, risklerin yapısı, birden çok yanlışlığa neden 

olacak riskleri içeren muhtemel bir yanlışlığın büyüklüğü ve riskin 

gerçekleşme olasılığını tespit eden belirlenmiş kontrollerin etkilerini, bunların 

özel denetim gerektiren hususlar olması sebebiyle mesleki yargısının dışında 

tutar. Sistematik olarak işleme tabi tutulan rutin ve basit işlemler, daha düşük 

yapısal riske sahip olduğundan, önemli yanlışlık riskine yol açma olasılıkları 

düşüktür. Önemli riskler, genellikle önemli yanlışlıklara neden olabilecek 

faaliyet risklerinden kaynaklanır. Maddenin devamında bağımsız denetçinin 

risklerin yapısını nasıl belirleyeceği de açıklanmıştır. Örneğin bu risklerin, 
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işlemlerin karmaşıklığından, yönetimin veya çalışanların hilelerinden, 

ekonomik koşullar veya güncel gelişmelerden, finansal bilgilerin subjektif 

belirlenmesinden, riskin olağandışı faaliyetlerden vb kaynaklanıp 

kaynaklanmadığının denetçi tarafından araştırılarak belirlenmesi gerekir. 

 Yukarıda açıklanmış olan risklerin denetimi ve denetçi sorumluluğuna 

atıflar yapılmak üzere risklere; tebliğin 20. kısmı “Muhasebe Tahminlerinin 

Bağımsız Denetimi”, 21. kısmı “Makul Değer Hesaplamaları ve Bunlara İlişkin 

Kamuya Yapılan Açıklamaların Bağımsız Denetimi”, 24. kısmı “İşletmenin 

Sürekliliği” (burada sürekliliği tehlikeye sokabilecek işlemler açıklanmıştır ki 

bunlar zaten risk denetiminin konusudur), 27. kısmı “Bağımsız Denetim 

Çalışmalarında İç Denetim Çalışmalarından Yararlanılması” ve 28 kısmı 

“Bağımsız Denetim Çalışmalarında Uzman Çalışmalarından Yararlanılması” 

başlıklarında da zaman zaman değinilmiştir. 

 3.3.1.2. Finansal Raporlama Alanındaki Düzenlemeler 

SPKr’nun son olarak 2008 yılında yürürlüğe koyduğu “Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği10”, finansal 

raporlamaya ilişkin önemli değişiklikler getirmiştir. Bu tebliğe göre SPK 

muhasebe standartları hakkında yönetmeliği kaldırılmıştır ve halka açık 

işletmelerin UMS/UFRS’ye göre finansal raporlama yapmaları zorunlu 

tutulmuştur. Bu noktada UMS/UFRS’lerle uyumlu TMSK’nın yayınlayarak 

ülkemizde yürürlüğe koyduğu TMS/TFRS’lerin de uygulanabileceği 

belirtilmiştir. TMSK’nın henüz yayınlamadığı standartlar olursa bu durumda 

UMS/UFRS’lerin zorunlu olacağı da belirtilmiştir. Bu uygulama ülkemiz 

açısından da çok önemlidir. Maliye Bakanlığı’da TMS/TFRS’leri kabul ederse; 

ülkemizde muhasebe alanında yıllardır beklenen kavram birliği (uygulama 

farklılıkları giderilmiş olacağı için) sağlanmış olacaktır. 

                                                 
10 SPK Seri:XI, No:29, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 
09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin tam 
metni için bkz.: 
http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/displayteblig.aspx?id=331&ct=f&action=displayfile&ext=.pdf, 
11.4.2008. 
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 Bu tebliğdeki en önemli yenilik, işletmelerin yönetim kurullarının 

düzenlemek ve sunmak zorunda oldukları faaliyet raporları ve bu raporun 

kapsamıdır. Tebliğin 8. maddesine göre, işletmelerin yönetim kurulu; 

işletmelerin iktisadi ve finansal durumunu ve işletme faaliyetlerinin gelişimini 

gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtacak şekilde yıllık faaliyet 

raporunu sunmak zorundadır. Yıllık faaliyet raporunda, işletmenin finansal 

performansı ve finansal durumunun genel özellikleri ve karşı karşıya 

bulunduğu temel belirsizlikler değerlendirilir. Tebliğin 8. maddesine göre 

yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunda, bulunması zorunlu olan 

bilgilerden bazıları aşağıda özetlenmiştir: 

 - İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette 

bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu 

değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını 

güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası, 

 - İşletmenin finansman kaynakları ve risk uygulamaları, 

 - Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak 

diğer hususlar, 

 - İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, yapılan araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri, 

- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 

- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri 

hakkında bilgi, 

- İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve 

bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu, mal ve 

hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş 

dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar, 

- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış 

koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite 



                                                                                                                           143

 

katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli 

değişikliklerin nedenleri, 

- İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen 

önlemler, 

Vb. kamuyu aydınlatmaya yönelik bilgi ve işletmenin geleceğine ilişkin 

risk ve kaynaklarını detaylı bir şekilde açıklamak zorundadırlar. 

Tebliğin “finansal raporların ilanı başlığındaki 15. maddesine göre de; 

yönetim kurulunun ayrıntılı olarak düzenlediği faaliyet raporunu, bilgi alıcıları 

kolayca ulaşsın diye, bu raporların borsada kamuya açıklandığı andan 

itibaren işletmenin kendi internet sitesine (aktif ulaşılabilen bir site) koymasını 

ve 5 yıl süreyle orada tutmasını zorunlu hale getirmiştir. Görüldüğü gibi 

işletmeler kamuoyuna çok daha kapsamlı bilgileri sunmak zorundadırlar. 

 3.3.1.3. Kurumsal Yönetim Alanındaki Düzenlemeler 

 SPKr ilk defa 2003 yılında ve sonra revize edilmiş olarak 2005 yılında 

“Kurumsal Yönetim İlkelerini11” yayınlamıştır. Bu ilkeler düzenlenirken OECD 

tarafından 1999’da yayınlanmış olan ilkeler temel alınmış ve ülkemize 

uyarlanmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinin giriş kısmında değinilen bazı 

hususlar şöyledir: Finansal krizlerin ve şirket skandallarının nedenlerinden 

biri kötü yönetimdir ve bunun önüne geçilebilmesi için iyi kurumsal yönetim 

uygulaması gereklidir. Uluslararası alanda da, yatırım kararlarında, finansal 

performans kadar kurumsal yönetimin kalitesi de önemli hale gelmiştir. 

Yapılan ampirik çalışmalar, uluslararası yatırımcıların, şirketlerdeki kurumsal 

yönetim uygulamalarını en az finansal performansları kadar önemli 

bulduklarını ortaya koymaktadır.  

Dünyada kurumsal yönetim alanında yapılan çalışmalar, her ülke için 

geçerli tek bir kurumsal yönetim modelinin olamayacağını önemle 

vurgulamaktadır. Dolayısıyla her ülke ve şirket kültürüne göre farklı kurumsal 

yönetim uygulamalarının oluşturulabileceği açıklanmıştır. Ancak, bütün 

                                                 
11 SPKr’nun yayınladığı kurumsal yönetim ilkelerinin tam metni için bkz.: 
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=66&fn=66.pdf, 12.12.2007. 
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farklılıklara rağmen; genel kabul gören uluslararası tüm kurumsal yönetim 

yaklaşımlarında, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları 

olmazsa olmaz kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 

işletmelerin sunacağı bilgilerin güvenilirliği ve gelecekle ilgili bilgilere yer 

verilmesi bu ilkelerin özüdür. Eşitlik; şirketin bütün  işlemlerinde diğer kişiler 

arasında eşit muamele yapmasıdır. Şeffaflık; şirketin finansal ve finansal 

olmayan bilgilerinin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve 

yorumlanabilir bir şekilde sunulmasıdır. Hesap verebilirlik; yönetim kurulu 

üyelerinin pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğunu, sorumluluk 

ise; şirket yönetiminin anonim şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerinin 

mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunu ve 

bunun denetlenmesini ifade eder. 

SPKr’nun yayınladığı kurumsal yönetim ilkelerinde küçük farklılıklara 

rağmen OECD kurumsal yönetim ilkeleri ve diğer ülke uygulamaları dikkate 

alınmıştır. Bu ilkeler; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat 

sahipleri, yönetim kurulu olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. 

Kurumsal yönetim ilkelerinin I. bölümünde; pay sahiplerinin eşit işleme 

tabi olması temel alınmış ve bu kapsamda pay sahiplerinin, bilgi alma 

yönetime katılma haklarının kullanımı kolaylaştırılmıştır. Bilgi almalarını 

kolaylaştırmak için işletmenin bütün bilgilerini internetten sunulması zorunlu 

hale getirilmiştir. Özellikle ülkemizde pay sahiplerinin haklarını etkin bir 

şekilde kullanmaması bu kapsamda ilkelerin oluşturulmasına neden 

olmuştur. Bu düzenlemeler bazı ülkelerden farklıdır. Pay sahiplerinin genel 

kurula katılımını sağlamak üzere zamanında bilgilendirme ortamının 

hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir. Hatta pay sahiplerin şeffaf bir şekilde 

bilgilendirilmesi için bağımsız denetçinin de toplantıya katılarak işletme 

hakkında bilgiler vermesi gerekli kılınmıştır. Son cümlede açıklanan nokta 

zorunluluk değil tavsiye niteliğindedir. 

 İlkelerin 2. bölümü kamuyu aydınlatma ve şeffaflıktır. Bu bölüm; 

kamuyu aydınlatmak için işletme bilgilerinin doğru, güvenilir ve zamanında 

kolay ulaşılabilecek, anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde sunulmasını 
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gerekli kılar. Bu kapsamda işletmenin geleceği ile ilgili belirsizlikler ve 

gelecekte doğabileceği düşünülen sıkıntılar da açıklanmak zorundadır. 

Açıklanacak bu bilgilerin geleceğe yönelik olanları tahmine dayanıyorsa, 

tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. 

Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermemelidir. Bu bilgilerin 

ulaşımını kolaylaştırmak için her işletme etkin çalışan internet sitesi kurmak 

ve bilgilerin tamamını orada yayınlamak zorundadır. Bu kapsamda 

açıklanması zorunlu bazı bilgiler; Şirketin %5 ine sahip olan pay sahipleri 

borsada yaptıkları işlemleri kamuya açıklarlar. İşletme yöneticileri ve %5’lik 

paya sahip ortaklar şirketin grup şirketleri ve yoğun işlem yaptıkları 

şirketlerine ait hisse işlemlerini açıklamak zorundadırlar. 

İşletmenin her türlü bilgisini içeren faaliyet raporu düzenlemesi 

zorunludur. 

İlkelerin 2. bölümündeki 3.2.2. başlığına göre; yıllık faaliyet raporu, 

aşağıda bazılarına yer verilmiş olan konuları içerir; 

- Faaliyet konusu, sektör hakkında bilgi ve şirketin sektör içindeki yeri, 

- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetimin analiz ve 

değerlendirmesi; stratejik hedefler karşısında şirketin durumu, 

- İç kontrol sistemi ile bu sistemin sağlıklı olarak işleyip işlemediğine 

ilişkin yönetim kurulu beyanı, bağımsız denetim kuruluşunun şirketin iç 

kontrol sistemi ile ilgili görüşü, 

 - Faaliyetlerle ilgili öngörülebilir risklere ilişkin detaylı açıklama, 

varsa; derecelendirme şirketinin görüşü, 

- Satışlar, verimlilik, piyasa payı, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, 

borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük beklentiler, 

Vb. konuların açıklanması zorunludur. Görüldüğü gibi işletmelerin 

bütün risklerini ve piyasa bilgileri açıklaması gerekmektedir. Bunun son 

denetiminin bağımsız denetim tarafından yapılacağı açıktır. 
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 Yine 2. bölümün 4. başlığında; bağımsız denetçilerin 5 yıldan sonra en 

az 2 yıl süreyle değiştirilmesi ve denetim süresinde bağımsız denetçilerin 

işletmeye danışmanlık yapamayacağı öngörülmüştür. 

 İlkelerin 3. bölümünde; şirketin tedarikçileri alacaklıları ve çalışanları 

vb. menfaat sahipleri ile ilişkileri düzenlenmiş, belirtilen kişilerin her konuda 

net olarak bilgilendirilmesi öngörülmüştür. 

 İlkelerin 4. bölümüne göre de; yönetim kurulu işletmeyi yönetmek ve 

gelecekle ilgili gerekli stratejik kararları almakla yükümlüdür. 4. bölümün 

1.3.2. maddesine göre; Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere 

şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan şirketin karşı karşıya 
kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç 
kontrol mekanizması oluşturur ve bunun sağlıklı olarak işlemesi için gerekli 

önlemleri alır. 

Yine 4. bölümün 3.3.5. başlığına göre; bazı özellikleri (bu özellikler 

tamamen yöneticinin şirket ve ortaklarından kan bağı ve ticari ilişki anlamında 

bağımsızlığını öngören özelliklerdir) taşıyan yönetim kurulu üyelerinin 

bağımsız üye olarak nitelendirileceği ifade edilmiştir. Ve bunlardan yönetim 

kurulu üyeleri içinde olması zorunludur. Ayrıca bu bölümün 4.4. başlığına 

göre; şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç 
veremez ve kredi kullandıramaz. 5.6. başlığa göre de; yönetimin; finansal 

ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmelerini teminen 

denetimden sorumlu komite kurması gerekli hale getirilmiştir. 

 3.3.1.4. Borsa (İMKB) Alanındaki Düzenlemeler 

SPK kapsamında kamuyu aydınlatma ve borsa işlemlerinin 

şeffaflaşması alanlarında yıllar itibariyle bazı gelişmeler kaydedilmiştir. 1981 

yılında SPK yürürlüğe girmiştir. 1982 yılında SPKr kuruldu. Ülkemizde 1983 

yılında borsa kuruluş çalışmaları başladı ve 1985 yılında İMKB resmen 
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kuruldu12. İMKB’nin kuruluşundan itibaren gerçekleşen, kamuoyunu 

aydınlatmaya yönelik gelişmeler aşağıdaki gibidir13: 

-  Aralık 1987’de, borsada işlem gören şirketlerde bağımsız dış 

denetim yaptırma zorunluluğu getirildi. 

- Nisan 1995’te, daha önce özet olarak yayınlanan şirket bilanço ve 

gelir tablolarının, dipnotlarıyla beraber ayrıntılı olarak yayınlanması 

zorunluluğu getirildi. 

- Mayıs 1995’te, gerçekleşen işlemler ve işlem gören şirketlerle ilgili 

bilgiler vermek üzere Yatırımcı Danışma Merkezi kuruldu. 

- Aralık 1996’da, Gözaltı Pazarı kuruldu (Gözaltı Pazarı14: Yatırımcının 

korunması, kamu yararının gözetilmesi ve kamuoyunun aydınlatılması 

amaçlarıyla, bazı sıkıntılar çıkabilen birtakım hisse senetlerinin sürekli 

gözetim altında tutulabilmesi vb. nedenlerle kurulmuştur.) 

- Nisan 1998’de, İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda  işlem gören 

şirketlere ilişkin haberler internette yayınlanmaya başlandı. 

- Ağustos 2002’de, kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün tam olarak 

yerine getirilmemesi ve sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini engelleyen 

belirsizliklerin oluşması nedeniyle işlem sıraları kapatılan hisse senetleri, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "İMKB'de işlem sırası kapatılan şirket hisse 

senetlerinin Borsa-dışında alış/satışına ilişkin esaslar" hakkındaki 19 

Temmuz 2002 tarihli düzenlemesine istinaden Borsa dışında işlem görmeye 

başladı. 

- 23 Şubat 2005’te, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi oluşturuldu. 

Ağustos 2007’de, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi hesaplanmaya başladı. 

Yukarıdakilere ek olarak, Teftiş ve Gözetim Kurulu ile işlem 

salonlarındaki Eksper’ler, olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri, 

manipülasyon gibi kanun dışı uygulama ve hareketleri saptamak amacıyla 

                                                 
12 http://www.imkb.gov.tr/genel/tarih.htm,11.01.2008.   
13 http://www.imkb.gov.tr/genel/gelismeler.htm, 11.01.2008, sayfasından derlenmiştir. 
14 http://www.imkb.gov.tr/piyasalar/hisse.htm, 11.01.2008. 
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günlük ve anlık aktiviteleri takip etmektedirler. Oluşan sıkıntılar Borsa 

Başkanlığı’na raporlanarak gerekli önlemler alınmaktadır15. 

3.3.2. TTK Kapsamında Yapılan Düzenlemeler 

Ülkemizde son yıllarda, AB uyum çalışmalarının da etkisiyle 

kanunlarımızda; günün gereklerine yanıt vermesini sağlamak amacıyla köklü 

değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişikliklerin en önemlilerinden birisi de 

TTK’nun güncelleştirilmesi çalışmalarıdır. 9.11.2005 tarihli Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısı16 (TTKTs) ile TTK’da hem sadeleştirme (dil anlamında) ve 

hem de köklü değişiklikler yapılmaktadır. Tasarı kapsamında; özellikle 

denetleme, yönetim kurulunun işletme ile ilişkileri ve finansal raporlama 

hakkında (çalışmamızın kapsamı ile de birebir ilgili olarak) önemli 

değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler aşağıda özet bir şekilde 

açıklanacaktır. 

TTK’da denetime ilişkin açıklamalar çok sınırlı ve sadece iç denetim 

birimi dikkate alınarak kanun oluşturulmuştu. TTKTs’da ise; iç denetim 

yönetim kurulunun sorumluluğunda kısaca açıklanmış, denetleme konusu ise 

genellikle dış denetim standartları ve uygulamalarına yoğunlaşmıştır. 

Tasarının 369/1. maddesine göre; Yönetim kurulu üyeleri ve diğer 

yöneticiler görevlerini titizlikle yerine getirmeli ve işletme menfaatlerini 

dürüstlükle korumalıdır. Bunu yapabilmesi için, tasarının 375. maddesine 

yönetim kuruluna ait devredilemez görev ve yetkileri;  

- Şirketin üst düzeyde yönetilmesi, yönetim teşkilatının belirlenmesi,  

- Muhasebe, finans denetimi ve planlaması için gerekli düzenin 

kurulması, 

- İmza yetkili kişilerin tayini veya azli, diğer ifadesiyle yetkilendirme, 

                                                 
15 http://www.imkb.gov.tr/piyasalar/hisse.htm, 11.01.2008. 
16 Adalet alt komisyonunda kabul edilmiş olan 9.11.2005 tarihli TTKTs hakkında gerekli açıklama ve 
gerekçe bilgisi ve tasarının tam metni için bkz.: 
http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/TURK%20TICARET/ticaret.doc, 5.3.2008, 
Ayrıca, bu tasarının yürürlüğü ve uygulanmasına ilişkin 13.12.2007 tarihli bir kanun tasarısı da 
yayınlanmıştır. Bu tasarıda da bazı detay açıklamalar vardır. Tasarı için bkz.: 
http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/turkticaret.doc, 5.3.2008. 
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- Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç 

yönetmeliklere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip 
etmediklerinin üst gözetimi. Diğer bir ifade ile iç denetimi vb. olarak 

sıralanmıştır.  

336/2. maddeye göre de, yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, 

kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak 

veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de 

bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Bu komite veya 

komisyonların temel görevlerinden biride risklerin erken tespiti ve önlenmesi 

olacaktır. 

378/1. maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, 

yönetim kurulu, şirketlerin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 

düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin 
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, 

sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Halka açık olmayan 

işletmelerin yönetim kurulları da bu komitenin kurulmasını isteyebilir. 378/2. 

ye göre de, komite, her 2 ayda bir yönetim kuruluna rapor vererek durumu ve 

önerilerini sunar. Bu rapor denetçiye de yollanır.  

Tasarının 376/3. maddesine göre, şirketin borca batık durumda 

bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, işletmenin 

devamlılığı esasına göre bir ara bilânço çıkarttırıp denetçiye verir. Denetçi bu 

ara bilânçoyu, en çok yedi iş günü içinde inceler ve değerlendirmeleri ile 

önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna sunar. Yukarıda belirtilen 378. 

maddeye göre değerlendirmenin de yapılacağı rapora göre işletmenin 

varlıklarının; borçlarını karşılamadığı anlaşılır ve başkaca çözümler 

bulunamazsa, yönetim kurulu mahkemeye müracaat ederek işletmenin 

iflasını ister. Görüldüğü gibi ciddi bir yaptırım getirilmiştir. 

Tasarının 78/1-d bendine göre, işletmelerde değerleme ihtiyatla 

yapılmalıdır; özellikle de bilânço gününe kadar doğmuş bulunan bütün 

muhtemel riskler ve zararlar, bunlar bilânço günü ile yılsonu finansal 
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tablolarının düzenlenme tarihi arasında öğrenilmiş olsalar bile, dikkate 

alınmalıdır.  

Tasarıda en önemli yeniliklerden biriside, yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporu düzenlemesi ve bu raporda işletmenin geleceğe yönelik 
belirsizlikleri hakkında bilgi verme zorunluluğudur. Tasarının 516/1. 

maddesine göre,  yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait 

faaliyetlerinin akışı ile, her yönüyle finansal durumunu, doğru ve eksiksiz 

dürüst bir şekilde sunmalıdır. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara 

göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin karşılaşması muhtemel risklere 
de açıkça işaret edilmelidir. Ancak bu risklerin neler olduğu nasıl 

raporlanacağı konusunda tasarı da bir açıklama bulunmamış, tasarının farklı 

maddelerinde Türkiye muhasebe standartlarına uyulmasının zorunlu olduğu 

vurgulanmıştır. Bu raporda ayrıca yönetimin değerlendirmesi ve işletmenin 

Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgide yer almalıdır.  

Tasarıda önemli yeniliklerden biriside, elektronik işlemler ve bilgi 

toplumu hizmetleri başlığında yer alan 1524. maddeye göre; yukarıda 

açıklanan, işletme ile ilgili bütün bilgileri topluma her an ulaştırabilecek etkin 

bir internet sisteminin kurulmasının zorunlu hale getirilmesidir. Bu maddeye 

göre internet sitesinde;  

- Finansal tablolar, dipnotları, ekleri, yönetim kurulunun yıllık raporu 
dâhil (işlemleri riskleri ve önlemleri), hesap durumlarına, ara finansal 

tablolara, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda 
uyduğuna ilişkin yıllık değerlendirmesinin,  

- Denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporlarının, pay 

sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin 

cevapları, bildirimleri ve diğer ilgili hususların şirketin internet sitesinde 

yayınlanması zorunludur.  

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, üç ay içinde oluşturmayan 

veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü 

bilgilendirme hizmetlerine tahsis etmeyen anonim şirket yönetim kurulu 
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üyeleri, limitet şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş anonim 

şirkette yönetici olan komandite ortaklar; 562/11. maddesine göre; altı aya 

kadar hapis ve yüz günden üç yüz güne kadar adlî para cezasıyla 

cezalandırılırlar. 

İşletmelerin yapması gereken açıklanan yenilikler öncelikle yönetim 

kurulu ve iç denetim birimi tarafından sonra da dış denetim tarafından 

denetlenecektir. Tasarının 397/1. maddesine göre, anonim şirketin ve 

şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası 

denetim standartlarına göre denetlenmelidir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet 

raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, finansal tablolar ile tutarlı olup 

olmadığı ve doğruyu yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. 

İşte bu noktada risklerin denetimi de bağımsız dış denetim kapsamına 

girmiş olmaktadır. Bu konu tasarının 398/1. maddesine göre, şirketin veya 

topluluğun finansal tablolarının, bunların yönetim kurullarının yıllık faaliyet 

raporlarının denetimi; envanterler de dâhil, finansal tabloların, uluslararası 

denetim standartları kapsamında muhasebe iç denetimlerinin, yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimini de kapsar. Şirketin ve 

topluluğun finansal tablolarının ve yönetim kurullarının yıllık raporlarının 

denetimi, ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları ile kanuna ve esas sözleşme 

hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de içerir. Denetleme, 

denetçilik mesleğinin etiğine ve uluslararası denetim standartlarına uygun 

olarak yapılır. Denetleme, şirketin veya topluluğun, durumunun dürüst 
resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını; yansıtılmamışsa 

bunun sebeplerini; aykırılıkları ve yanlışları, açıkça ortaya koyacak şekilde 

yapılmalıdır. Ayrıca 398/2-a-b bentlerine göre, denetim; şirket ise bireysel, 

topluluk ise konsolide finansal tablolarının ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet 

raporunun; denetçinin denetleme sırasında elde ettiği bilgilerle uyum içinde 

olup olmadığını belirtip açıklayacak şekilde yapılır. Dolayısıyla, artık sadece 

muhasebe denetimi değil işletmenin diğer faaliyetlerinin de denetimi 

zorunluluğu doğmuştur. Bu yeni denetim uygulaması “riske yönelik denetim” 

olarak ifade edilebilir. Bu maddenin 2. bendine göre, denetçinin denetiminden 
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geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

düzenlenmemiş hükmündedir.  

Tasarının 398/4. maddesine göre, denetçi; yönetim kurulu tarafından, 

yukarıda açıkladığımız 378. madde gereğince şirketi, finansal tabloların, 

gerçek resmi, dürüstçe göstermemesi dolayısıyla tehdit eden veya 

edebilecek nitelikteki riskleri zamanında belirlemeye uygun bir sistem kurulup 

kurulmadığını, kurulmuşsa bu sistemin yapısını ve uygulamalarını açıklayan 

ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna 

sunar. Görüldüğü gibi hem riskler ve hem de işletmenin risk yönetim merkezi 

ve sistemi de denetim kapsamına dahildir. Tabii ki bu kapsam nedeniyle 

denetimin işi zorlaşacak, daha fazla bilgi, zaman ve maliyet gerekecektir. 

 Tasarıda denetim raporu, kapsamı ve sonuçları da 402. ve 403. 

maddelerde açıklanmıştır. Buna göre; denetçi, yapılan denetimin türü, 

kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir 

dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, finansal 

tabloları konu alan bir rapor düzenler. Buna ilave olarak, ayrı bir rapor 

hâlinde, yönetim kurulunun, şirketin veya topluluğun durumu hakkındaki yıllık 

faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, denetçi tarafından, finansal tablolar 

ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından değerlendirilir. Bir diğer konu 

da; uluslar arası denetim standartlarından işletmenin sürekliliği standardı 

çerçevesinde saptanan belirsizlikler açıklanır. 

Yukarıdakilere ek olarak denetim raporunda, hesap planına uygunluk 

ve TMS çerçevesinde finansal tabloların gerçeğe uygun sunulup sunulmadığı 

ve riskler konusunda işletme tarafından bir değerlendirme yapılmışsa bunun 

da sonucu ayrıca raporlanır. 

Denetçi aşırı belirsizlikler veya denetim işlemini yapamaması 

durumlarında, görüş bildirmekten kaçınabilir, bunun sonucu olumsuz görüşün 

etkilerini doğurur. Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan 

durumlarda, genel kurul, söz konusu finansal tabloları esas alarak, açıklanan 

kâr veya zarar ile ilgili herhangi bir karar alamaz. Bu hâllerde yönetim kurulu, 
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görüş tarihinden itibaren iki iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırır ve 

toplantı tarihinde geçerlilik kazanacak şekilde istifa eder. Seçilecek olan yeni 

yönetim kurulu, 6 ay içinde düzgün finansal tabloları çıkarır ve denetletir. 

Görüldüğü gibi kanuna çok etkili bir yaptırım konulmuştur. Denetçinin görüşü 

yönetim kurulunun görevini sonlandırabilecektir. 

Tasarının 554. maddesine göre, denetçiler; görevlerinin yerine 

getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri durumlarda, şirkete, ortaklarına ve 

şirket alacaklılarına karşı verdiği zarar nedeniyle sorumludur. 

Tasarının 400. maddesine göre, denetçi, ancak ortakları, yeminli malî 

müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız 

denetleme kuruluşu olabilir. Küçük anonim şirketler, en az iki yeminli malî 

müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi seçebilirler. 

Bağımsızlığı engelleyecek durumu veya faaliyeti olan kişiler (işletme ile para 

ilişkisi olan vb.) denetçi olamazlar. Aynı maddeye göre, bir denetçi aynı 

işletmeyi üst üste 7 yıl denetleyebilir. Sonrasında en az iki yıllığına 

değiştirilmesi gerekmektedir. 

 Tasarının kurumsal yönetim ilkeleri başlığında yer alan 1529. 

maddesine göre, kurumsal yönetim ilkeleri konusunda SPK’nın 

uygulamalarına tabi olunacaktır. 

 Tasarının getirdiği (konularımızla ilgili) son önemli değişiklik de, 358/1. 

maddeye göre, iştirak taahhüdünden doğan borçlar hariç, pay sahipleri 
şirkete borçlanamaz. Şayet bu kurala uyulmazsa 562/4-c maddesine göre, 

kendi şirketlerine borçlananlar, üç yüz günden az olmamak üzere adlî para 

cezasıyla cezalandırılırlar. 

Görüldüğü gibi, TTKTs’yla denetim ve dünyaya paralel olarak risk 

raporlaması konusunda çok önemli kurallar getirilmektedir. Burada 

bahsedilen denetim de bağımsız dış denetimdir. Tasarı, ihtiyaca cevap 

verebilecek nitelikte ve AB standartlarına uygun şekilde oluşturulmuştur. 

Ancak, risk kategorileri ve nasıl raporlanacağı kanunda açıklanmamıştır. 

Bunun mutlaka ülkemiz için standart bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. 
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3.3.3. Bankacılık Kapsamında Yapılan Düzenlemeler 

Dünyada risk yönetimi uygulamaları öncelikle finansal hizmet 

sektöründe (bankacılık, sigortacılık vb.) yapılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 

bankacılık alanındaki riskler ve yönetimi ile ilgili dünyada ve ülkemizde çok 

fazla sayıda çalışma vardır17. Burada tekrarı önlemek açısından da BDDK 

tarafından yürürlüğe konulan “bağımsız denetim”, “yıllık faaliyet raporu” ve 

kurumsal yönetim ilkeleri” ile ilgili yayınladığı yönetmeliklerde yer alan risk, 

risk yönetimi ve raporlaması ile riske yönelik denetim konuları özetlenecektir. 

3.3.3.1. Bağımsız Dış Denetim Alanındaki Düzenlemeler  

BDDK kamuoyunun şeffaf bir biçimde bilgilendirilebilmesi amacıyla 

bankaların etkin bir şekilde denetlenebilmesi için 2006’da “Bankalarda 

Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği18” yayınlamıştır. Bu yönetmeliğin risklere 

ilişkin kısımları aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

Yönetmeliğin 12 maddesinde denetçinin bağımsızlığı düzenlenmiş ve 

bu maddeye göre denetçinin, denetlediği banka ile bağımsızlığı zedeleyecek 

ilişkileri (danışmanlık yapmak, ortaklık ilişkisi vb.) yasaklanmıştır. 

Yönetmeliğin 27. maddesine göre bağımsız denetçinin yükümlülükleri 

arasında; bankanın sürekliliği üzerinde belirgin şüphe uyandırabilecek 

olaylarla ilgili önemlilik arzedecek boyutta belirsizlikler ve bilgi sistemindeki 

önemlilik arzeden ölçüdeki zafiyetler ve riskler de sayılmıştır 

Yönetmeliğin 29. maddesinde denetim planının denetim risklerini 

makul bir düzeye indirecek şekilde yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Maddenin devamında sorumlu ortak baş denetçinin;  

- Bankanın organizasyonu, iç sistemleri, iş kolları ve diğer hususlarda 

yapılan araştırmaların sonuçları, bankanın dahil olduğu risk grubu ile 
                                                 
17 Bankacılık sektöründeki riskler, risk yönetimi ve risk yönetim birimi ile ilgili ayrıntılı çalışmalar ile 
ilgili bkz.: http://www.bddk.org.tr/ ve http://www.tbb.org.tr/, kredi riski yönetimi ve Basel-II 
uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz.: Çabukel, 2006. 
18 BDDK’nın 1.11.2006 tarih ve 26333 sayılı RG’de yayınladığı Yönetmeliğin tam metni için bkz.: 
http://www.bddk.org.tr/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/1677bankalarda
_bd_kurulus_yetkilendirilmesi_faaliyetleri_yonetmelik_islenmi%C5%9F.pdf, 19.10.2007. 
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yapılan işlemlerin nasıl inceleneceği,  risk değerlendirmesinde uygulanacak 

analitik inceleme teknikleri 

- Bankanın finansal performansına ilişkin ön değerlendirme, bankacılık 

sektöründeki gelişmeler, uyulması gereken düzenlemeler ve diğer faktörlere 

ilişkin değerlendirmeler vb. hakkında yazılı bilgiler içeren bir denetim planı 

hazırlaması gerektiği belirtilmiştir.  

 Yönetmeliğin kanıt toplama ile ilgili 31. maddesine göre; bağımsız 

denetçinin; finansal tabloların ve banka yönetimince beyan edilen 
hususların doğru olmama olasılığını dikkate alarak risk 
değerlendirmesinde bulunması öngörülmüştür.  

Maddenin devamına göre denetçi, bankanın dahil olduğu risk grubuna 

ilişkin bilgileri kontrol etmek ve bunlara ilişkin finansal tablolardaki önemli 

işlemler ve bunlar ile ilgili açıklamalar hakkında güvenilir denetim kanıtı elde 

etmek için; bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin önceki dönem çalışma 

kağıtlarını ve bankanın dahil olduğu risk grubundaki şirketlerin bildirimleri vb. 

bilgileri incelemekle yükümlüdür. 

Yönetmeliğin risk değerlendirme teknikleri başlıklı 34 maddesine göre; 

bağımsız denetçinin önemlilik arzeden ölçüde yanlış beyan riskini 

değerlendirebilmesi için; 

- Bankayla ilgili sektör, yasal düzenlemeler ve diğer dış etmenler, 

 - Bankanın stratejisi ve finansal tablolarda önemlilik arzedecek ölçüde 

yanlış beyana sebep olabilecek faaliyetlerden kaynaklanan riskler, 

- Bankanın finansal performansının ölçümü, 

- Risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ve iç kontrol sistemi,  

- Bankacılık faaliyetlerine ilişkin risklerin mahiyeti ve bankanın bunları 

nasıl yönettiği,  

- Bankanın etkin bir kurumsal yönetim uygulamalarına riayet edip 

etmediği,  

konuları hakkında bilgi edinmesi zorunludur.  



                                                                                                                           156

 

Yine aynı maddeye göre; bağımsız denetçi bankada etkin bir risk 

yönetim sisteminin kurulu olup olmadığını; iç denetim ve kurumsal yönetim ile 

görevli personelin kontrol sürecine katılıp katılmadığı, 

- Kredi riski, işlemin sonuçlandırılamaması riski, işlemin 

sonuçlandırılma öncesi oluşan risk, ülke riski, transfer riski, faiz oranı riski, 

likidite riski, piyasaya ilişkin likidite riski, fonlamaya ilişkin likidite riski, piyasa 

riski, operasyonel risk, mevzuata ilişkin yetersiz bilgi riski, itibar riski, 

düzenlemelere uyulmama riskinin yanı sıra kur riski, yasal ve belgelendirme 

riski, modelleme riski, performans riski, ödeme riski, ödeme gücü risklerinin 

izlenip izlenmediği, 

- Bankanın kendi risklerini yönetmek için uygun kontrol faaliyetlerinin 

bulunup bulunmadığı, bankanın risk ölçüm ve yönetimi için kullanılan risk 

yönetim modellerini düzenli olarak güncellenip güncellenmediği, 

- banka yönetiminin bankanın risk profilinin değişen yapısını 

değerlendirmelerine olanak veren risk yönetim bilgisine ulaşıp 

ulaşamadıkları,  

Vb. hususlarını dikkate alarak değerlendirmek zorundadır. 

Son olarak tebliğin iç kontrol ve risk yönetimi sisteminin 

değerlendirilmesi başlıklı 35 maddesine göre; bağımsız denetçi, muhtemel 

yanlış beyan riskini oluşturacak unsurları dikkate alırken iç kontrol 

sisteminden yararlanmalıdır. Bağımsız denetçi iç kontrol sistemini 

değerlendirirken risk ölçümü ve yönetimine ilişkin olarak;  

- Riskin ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için bağımsız risk 

yönetim işlevinin bulunup bulunmadığını, 

- Risk ölçüm sisteminin bütün portföyü, ürünleri, riskleri kapsayıp 

kapsamadığını, risk yönetim sisteminin; belgelendirme yapısının bulunup 

bulunmadığını,  

- Alım satıma konu edilen menkul kıymetlerle ilgili maruz kalınan riskin 

sürekli hesaplanıp hesaplanmadığını, 
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- Stres testleri uygulanıp uygulanmadığını,  

dikkate alır. 

Görüldüğü gibi bankaların bağımsız dış denetimi tamamen riske 

yönelik denetimdir. Ancak bilinmelidir ki; bankacılık alanındaki risklerin 

sayısallaştırılması, reel sektöre göre çok daha kolaydır ve yine bu alandaki 

çalışmalar çok daha eskiye dayanmaktadır. 

3.3.3.2. Yıllık Faaliyet Raporlaması Alanındaki Düzenlemeler  

BDDK bankaların bilgi alıcılarının ihtiyacına cevap verebilecek şekilde 

faaliyetlerinin kamuoyuna sunulmasını sağlamak amacıyla 2006’da 

“Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına Ve Yayımlanmasına 

İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği19” yayınlamıştır 

Tebliğin 1. maddesinde yönetmeliğin amacı; banka bilgi kullanıcılarının 

bilgilendirilmelerini sağlamak üzere bankalar tarafından kurumsal yönetim 

ilkeleri çerçevesinde, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan 

kaynaklarına, faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetimin 

değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin bilgiler ile finansal 

tablolarını güvenilir bir şekilde sunmalarını sağlamaktır. 

Yönetmeliğin 6. maddesinde yıllık faaliyet raporunun içeriği 3 kısımda 

açıklanmıştır. 

Birinci kısımda; genel bilgiler açıklanacaktır, buna göre; 

- Bankanın bütün yöneticilerinin varsa sahip oldukları paylara ilişkin 

açıklamalar, 

- Yönetim Kurulu başkanının ve genel müdürün faaliyet dönemine 

ilişkin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri, 

- Personel ve şube sayısına, bankanın sektördeki konumunun 

değerlendirmesi, 

                                                 
19 BDDK’nın 1.11.2006 tarih ve 26333 sayılı RG’de yayınladığı Yönetmeliğin tam metni için bkz.: 
http://www.bddk.org.tr/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/1704Bankalarca
_yillik_faaliyetlerin_raporlanmasi_hakkinda_yonetmelik_01112006.pdf, 19.10.2007. 
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- Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araştırma geliştirme 

uygulamaları ve diğer konularla ilgili bilgiler verilir. 

İkinci kısmında; yönetime ve kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin 

bilgiler açıklanacaktır. Şöyle ki; 

- İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgiler, 

- Bankanın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler 

vb sunulmalıdır. 

Finansal bilgilerin ve risk yönetimine ilişkin değerlendirmelerin 

verileceği üçüncü bölümde ise; 

- Denetim komitesinin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim 

sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmeleri hakkında bilgiler, 

- Bağımsız denetim raporu, 

- Finansal tablolar ve bölümün sonunda verilmek üzere mali bünyeye 

ilişkin bilgiler, 

- Mali durum, kârlılık ve borç ödeme gücüne ilişkin değerlendirme, 

- Risk türleri itibarıyla uygulanan risk yönetimi politikalarına ilişkin 

bilgiler, 

- Derecelendirme yapılıp yapılmadığı, derecelendirme yapılması 

halinde verilen derecelendirme notları ve içerikleri hakkında bilgi, 

- Rapor dönemi dahil beş yıllık döneme ilişkin özet finansal bilgiler 

verilmek zorundadır. 

3.3.3.3. Kurumsal Yönetim Alanındaki Düzenlemeler 

BDDK bankalarda kurumsal yönetim uygulamalarını sağlamak ve 

yaygınlaştırmak amacıyla 2006 yılında “Bankaların Kurumsal Yönetim 

İlkelerine İlişkin Yönetmeliği20” yayınlamıştır. Bu yönetmelikte yayınlanan 

kurumsal yönetim ilkeleri SPK’nın yayınladığı ilkelere ve dolayısıyla dünya 

uygulamalarına benzer ilkelerdir. Tebliğe göre 7 temel kurumsal yönetim 

ilkesi benimsenmiştir. 

                                                 
20 BDDK’nın 1.11.2006 tarih ve 26333 sayılı RG’de yayınladığı Yönetmeliğin tam metni için bkz.: 
http://www.bddk.org.tr/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/1682Bankalarin
_Kurumsal_Yonetim_ilkelerine_iliskin_yonetmelik_01112006.pdf, 19.10.2007. 
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Tebliğdeki 1. ilkeye göre; banka içerisinde kurumsal değerler ve 

stratejik hedefler oluşturulmalıdır. Banka yönetim kurulu bankanın misyonu 

ile vizyonunu belirlemeli ve kamuya açıklamalıdır. Yönetim kurulu, öncelikle 

bankanın devamlılık arz eden faaliyetlerini yönlendirecek stratejileri 

belirlemelidir. Oluşturulacak kurumsal değerler ve etik kurallar, hem banka içi 

hem de banka dışı işlemlerde rüşvet, yolsuzluk gibi yasa dışı ve etik olmayan 

davranışların önüne geçilmesine yönelik olmalıdır. Yönetim kurulu, sürekli ve 

etkin bir şekilde, bankanın hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve 

performansını değerlendirmelidir.  

Tebliğde açıklanan 2. ilkeye göre; banka içinde yetki ve sorumluluklar 

açıkça belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyeleri 

ile üst düzey yönetimin yetki ve sorumluluklarını belirlemeli, üst düzey 

yönetimin faaliyetlerini ve yönetim kurulu tarafından belirlenen politikalara üst 

düzey yönetim tarafından uyulup uyulmadığını izlemelidir. Bu amaç 

doğrultusunda çalışanlar daima yönlendirilmeli ve varsa aksamalar tespit 

edilerek giderilmelidir. 

Tebliğdeki 3. ilkeye göre; yönetim kurulu üyeleri, görevlerinin bilincinde 

olmalı ve banka faaliyetleri hakkında bağımsız değerlendirme yapabilmelidir. 

Bu değerlendirmeyi yapabilecek bilgi birikimi, deneyim ve profesyonelliğe 

sahip olmalıdırlar. Yönetim kurulu eşit davranmalıdır. Her zaman yönetimde 

bulunanlar hesap verebilir olmalı ve yetki ve uygulamaları şeffaf olmalıdır. 

 Tebliğdeki 4. ilkeye göre; üst düzey yönetim görevlerini etkin bir 

şekilde yerine getirecek niteliklere sahip olmalıdır. Bu kademedeki yöneticiler 

uzman oldukları alanlarda çalışmalıdırlar. Hesap verebilir ve şeffaf yönetim 

sergilemeliler. Üst düzey yöneticiler bankanın alanları ile ilgili şahsi işlemler 

yapmamalı, doğrudan veya dolaylı hediye vb. kabul etmemelidir. 

 Tebliğdeki 5. ilkeye göre; bankaya daha yararlı olabilmek ve denetim 

kalitesini yükseltebilmek için bankanın müfettişleri, bağımsız denetim 

elemanlarının çalışmalarından etkin olarak yararlanılmalıdır. 
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Bankanın risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerindeki 

problemlerin tespit edilebilmesi ve bankanın finansal raporlarının bankanın 

mali durumunu ve performansını doğru yansıtmasını sağlamak için, üst 

yönetim risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin önemini 

kavramalı ve banka personelinin kavramasını da sağlamalıdır. 

Tebliğdeki 6. ilkeye göre; ücret stratejik hedeflere ve çalışanların 

kademelerine uygun olmalıdır. Çünkü ücret dengesizliği çalışanlarda 

motivasyon eksikliği ve diğer sıkıntıların doğmasına neden olur. Ayrıca inan 

kaynakları yönetimi etkin bir biçimde yapılmalıdır. İşe alım, terfi, eğitim, 

rotasyon ve ödüllendirme bankanın gelişmesine katkı sağlayacak şekilde 

yapılmalıdır. 

Tebliğde yer alan ilkelerin sonuncusu, kurumsal yönetimde şeffaflığın 

sağlanma gerekliliğidir. Banka tarafından başta pay sahipleri olmak üzere, 

bütün bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duyacakları bilgilere ulaşması 

kolaylaştırılmalıdır. Sunulan finansal veya diğer bilgilerin güvenilir olmasına 

azami dikkat ve özen gösterilmelidir. Bunun yapılabilmesi için de bankanın 

geleceğine yönelik bilgilerin güvenilirliği için iyi bir risk yönetim sistemi 

kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. 

3.3.3.4. BDDK Tarafından Yapılacak denetim ve Risk Ölçümüne 
İlişkin Düzenlemeler 

 BDDK bankaların bağımsız dış denetimi ile ilgili yönetmelik haricinde 

kendisi tarafından yapılacak denetimle ilgili olarak 2006’da “Bankacılık 

Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin 

Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği21” yayınlamıştır. Bu yönetmelik 1. 

maddesinde BDDK’nın yapacağı denetimin kapsamında; bankaların risk 

yapısı, iç kontrol, risk yönetim sistemlerinin değerlendirilmesini, kurumsal 

yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tahlilini de saymıştır. 

                                                 
21 BDDK’nın 22.7.2006 tarih ve 26236 sayılı RG’de yayınladığı Yönetmeliğin tam metni için bkz.: 
http://www.bddk.org.tr/turkce/Mevzuat/BDDKya_Iliskin_Duzenlemeler/1715BDDK_Tarafindan_Ya
pilacak_Denetime_iliskin_Yonetmelik.pdf, 19.10.2007. 
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 Yönetmeliğin 5. maddesine göre; kurumun denetim yaklaşımı, risk 

odaklı bakış açısına sahip dinamik bir yaklaşımdır şeklinde ifade edilmiştir. 

“Risk odaklı denetim, denetimin kapsamının, yoğunluğunun, denetim 

kaynaklarının tahsisinin ve denetim faaliyetlerinin, her bir kuruluşun 

risk profili ile iç kontrol ve risk yönetim sisteminin varlığı esas alınarak 

şekillendirilmesini amaçlayan denetim yaklaşımıdır” şeklinde ifade 

edilmiştir. 

 Yönetmeliğe 14. maddesine göre denetim, yerinde denetim ve 

gözetim olarak ikiye ayrılmıştır. Yerinde denetim; risk yönetimi ve iç kontrol 

sistemlerinin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi, risk profilinin 

belirlenmesi, bilgi sistemlerinin yeterliliğinin ve güvenilirliğinin analizi vb. 

konuları kapsamaktadır. Gözetim ise; stres testleri ve senaryo analizleri, mali 

yapı ve performanstaki değişim, sektör ve kuruluş bazında finansal 

gelişmelerin takip ve tahlili vb. konuları içermektedir. 

 BDDK tarafından risk ölçüm modelleri ve bu modellerle piyasa riskinin 

hesaplanmasına yönelik 2006’da “Risk Ölçüm Modelleri İle Piyasa Riskinin 

Hesaplanmasına Ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin 

Tebliği22” yayınlamıştır. Bu tebliğin amacı 1. maddesine göre; bankaların, 

piyasa riskinin hesaplanmasında kullanacakları risk ölçüm modellerine ilişkin 

standartları belirlemektir. 

Tebliğin 5. maddesine göre; Kurum tarafından piyasa riskleri için risk 

ölçüm modeline izin verilebilmesi için; 

 - İç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin bulunması, 

bağımsız denetçiler tarafından risk ölçüm modelinin işleyişinin ve ürettiği 

sonuçların doğruluğunun onaylanmış olması, 

 - Risk ölçüm modelinin, teorik olarak sağlam temellere dayanması, risk 

ölçüm modellerini kullanacak ve değerlendirecek personelin yeterli sayı ve 

nitelikte olması vb. Gibi koşullar aranmaktadır. 

                                                 
22 BDDK’nın 3.11.2006 tarih ve 26335 sayılı RG’de yayınladığı Yönetmeliğin tam metni için bkz.: 
http://www.bddk.org.tr/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/1659Risk_olcu
m_Modelleri_Deg_Tebligler_03112006.pdf, 19.10.2007. 
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 Yönetmeliğin riske maruz değerin hesaplanması başlıklı 7. maddesine 

göre de; bankalar, riske maruz değerin hesabında, maruz kaldıkları tüm 

piyasa risklerini kapsaması kaydıyla "Varyans-Kovaryans", "Tarihi 

Simülasyon" ve "Monte Carlo Simülasyonu" yöntemlerinden birini 

kullanabilirler 

 Yönetmeliğin 9. maddesinde; piyasa riski hesabında risk ölçüm 

modellerini kullanacak bankaların stres testlerini yapması zorunlu 

tutulmuştur. Bankaların stres testleri; piyasa riski, kredi riski, operasyonel 

risk, likidite riski ve yoğunlaşma riski dahil olmak üzere tüm ana riskleri 

etkileyen, gerçekleşme ihtimali düşük ancak zarar boyutu büyük olabilecek 

olayları içerir. Stres testleri, bankanın riskini azaltıcı ve sermayesini koruyucu 

tedbirleri ortaya koymaya yönelik olarak uygulanır. 

Yukarıda özetlenen iki farklı yönetmelikten de çıkan sonuç; riske 

yönelik denetimin önemi ve risklerin iyi bir şekilde yönetilmesinin gerekli ve 

zorunlu olduğudur. 

3.3.4. Sigortacılık Kapsamında Yapılan Düzenlemeler 

 Sigorta şirketleri SPK’na tabi oldukları için 3.3.1. başlıkta açıklanan 

bilgiler sigorta şirketleri için de geçerlidir. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı 

tarafından 2007’de “Sigorta Ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin 

Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik23” yürürlüğe konulmuştur. Bu 

yönetmeliğin 4/1. maddesine göre; şirket faaliyetlerinin, Hazine 

Müsteşarlığınca çıkarılacak tebliğler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik ile 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun finansal tabloların hazırlanma ve 

sunulma esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde 

muhasebeleştirilmesi esastır denmektedir. Buradan hareketle, UMS/UFRS 

kapsamında risk açıklamaları yapılması gerekecektir. 

 Bunların dışında ülkemizde sigorta sektöründe faaliyette bulunan 

işletmelerin bağımsız dış denetimi ile ilgili Hazine Müsteşarlığı tarafından 

                                                 
23 Bu yönetmeliğin tam metni için bkz.: 
http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/Mevzuat/Yururlukteki+Mevzuat/Yönetmelikler/finansalraporlama.htm, 
15.11.2007. 
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2003 yılında “Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim 

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile “Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine 

İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur24. Burada yönetmeliğin ilgili 

kısımları kısaca özetlenecektir. Bağımsız denetim ilkelerine ilişkin 

yönetmelikteki bazı noktalar şöyledir: 

Yönetmeliğin 6. maddesinde bağımsızlık açıklanmaktadır; Denetçiler, 

çalışmaları sırasında çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve 

tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, bağımsız 

denetim sonucunda ulaştıkları görüşlerini, kimsenin çıkarını düşünmeksizin 

raporlarında açıklamak zorundadır. Maddenin devamında yukarıdaki 

konularda da değinilen bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar 

açıklanmaktadır. Buraya göre de denetçinin danışmanlık yapması 

yasaklanmıştır. 

9. maddeye göre denetçinin her konuyu denetleyebilecek mesleki 

deneyime sahip olması vurgulanmış, faaliyetlerin denetimi konularında 

dışardan uzman görüşünün alınabileceği de belirtilmiştir.  

Denetçiler, 11 maddeye göre, işletmede hata ve suiistimal sonucunda 

doğabilecek sıkıntıları ortaya çıkaracak nitelikte kanıt toplamalıdır. Hangi 

olaydan kaynaklanırsa kaynaklansın hata veya suiistimalin sonuçlarının 

finansal tabloları etkileyip etkilemediği tespit edilmelidir. 

Bağımsız denetçi 13. maddeye göre denetim planı yaparken en 

azından; şirketin organizasyon yapısı, iç kontrol yapısı, çalışma tarzı, iş 
akışı ve diğer hususlarda gerekli araştırma vb. çalışmaları yapmış olmak 

zorundadır. Son olarak denetçi raporunu doğru olarak düzenlemelidir. 

 

                                                 
24 Bu iki yönetmelik; sigortacılık alanında önceden düzenlenmiş bağımsız denetim yönetmeliklerini 
kaldırmıştır. Bu iki yönetmeliğin tam metinleri için bkz.: 
http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/Mevzuat/Yururlukteki+Mevzuat/Yönetmelikler/SİGORTA+VE+REASÜ
RANS+ŞİRKETLERİNDE+BAĞIMSIZ+DENETİM+YAPILMASINA+İLİŞKİN+YÖNETMELİK.h
tm, 15.11.2007. 
http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/Mevzuat/Yururlukteki+Mevzuat/Yönetmelikler/SİGORTACILIK+BAĞI
MSIZ+DENETİM+İLKELERİNE+İLİŞKİN+YÖNETMELİK.htm, 15.11.2007. 
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3.4. UMS/UFRS (TMS/TFRS) KAPSAMINDA DÜZENLEMELER 

Uluslararası muhasebe standartları (UMS) ve uluslararası finansal 

raporlama standartlarının (UFRS) bazılarında, bu standartların kapsamı 

gereği finansal riskler ve raporlanmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

Bu standartlardan özellikle UMS-1, UMS-39 ve UFRS-7’de risklerle ilgili 

açıklamalara yer verilmiş olup; en önemli açıklamalar riskten korunma 

muhasebesinin (hedge muhasebesi ve türev ürünler) anlatıldığı UMS-39’da 

yer almaktadır. Bu standartlarda değinilmiş olan riskler aşağıda özetlenmiştir. 

Riskler ve raporlanması konusunda doğrudan veya dolaylı birtakım 

açıklamalar UMS-1 “Finansal Tabloların Sunuluşu” standardında yer 

almaktadır. Çünkü belirsizlikler işletmenin finansal raporlama sürecini de 

olumsuz yönde etkilemektedir. Standardın 7. maddesinde finansal tabloların; 

işletmelerin finansal durumunu ve finansal performansını yansıtması gerektiği 

belirtilmiştir. Standardın 9. maddesinde işletmelerin finansal tabloları 
dışında yönetimin; işletmenin finansal performansı ve finansal durumu 
ve karşılaştığı temel belirsizliklerin ana esaslarını açıklayan, finansal 

değerlendirmesini sunabileceği de belirtilmiştir. Standardın işletmenin 

sürekliliği ile ilgili 23. ve 24. maddelerinde; yönetimin, değerlendirmelerini 

yaparken işletme faaliyetlerinin sürekliliğine kuşku düşürecek önemli 
belirsizlikler taşıyan olaylar veya koşulların farkındaysa, bu belirsizlikleri 

açıklaması öngörülmüştür. Belirtilen maddeler dışında standardın 116-124 

maddelerinde tahminlerdeki belirsizliğin temel kaynakları üzerinde 

durulmuştur: 116. maddeye göre; işletmelerin, izleyen mali yılda varlıkların ve 

borçların defter değerlerinde önemli düzeltmelere neden olacak ciddi riskleri 

taşıyan geleceğe yönelik temel varsayımlar ve tahmindeki belirsizliklerin ana 

kaynaklarıyla açıklanmasını gerekli kılmaktadır. 117. maddede de bazı varlık 

ve kaynakların defter değerlerinin belirlenebilmesi için gelecekteki 

belirsizliklerin önceden tahmin edilmesine bağlı olduğu vurgulanmıştır. Bu 

tahminler nakit akışlarının veya iskonto oranlarının riske göre ayarlanmasını 

gerektirir. Standardın 122. maddesine göre; bilanço günündeki tahmin 

belirsizliğinin muhtemel etkilerinin boyutunu açıklamak mümkün değilse 
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işletmeler, mevcut bilgiye dayanarak izleyen mali yılda varsayımlardan farklı 

sonuçların çıkmasının etkilenen varlık veya borcun defter değerinde önemli 

düzeltmeler gerektireceğinin çok muhtemel olduğunu açıklar.  

UMS-39 “Finansal Araçlar: Muhasebe ve Ölçme25” standardında 71-

108 maddelerde ve “uygulama rehberi” kısmında riskten korunma 

muhasebesi detaylı olarak açıklanmıştır. Bilindiği gibi işletmelerin hayatında 

çok çeşitli risklerin ortaya çıkma ihtimali vardır. Bu risklerin önceden 

tanımlanarak yönetilmesi gerekmektedir. Bu risklerin bazılarından 

korunmanın yolu da türev ürünleri kullanmaktan geçer. Standardın 9. 

maddesinde tanımlamalar yapılmıştır. Bu maddeye göre türev ürün; “belirli bir 

faiz oranında, finansal araç fiyatında, mal bedelinde, döviz kurunda, fiyat 

veya oran endeksinde, kredi derecesi veya kredi endeksinde ya da başka bir 

değişkende meydana gelen bir değişiklik karşısında değeri değişen, net bir 

başlangıç yatırımı gerektirmeyen veya piyasaki diğer sözleşmelere göre daha 

az bir net başlangıç yatırımı gerektiren ve gelecek bir tarihte ödenen finansal 

araç veya  diğer bir sözleşmedir” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdaki 

açıklamaları da kapsayacak şekilde temelde türev ürünler; forward, future, 

option ve swap olarak sıralanabilir26. Belirtilen türev ürünler üretim ve ticaret 

hayatı ile ilgili olarak birçok riskin etkilerinin yok edilmesine kullanılan temel 

araçlardır. Örneğin bir üretim işletmesi hammadde fiyatlarının gelecekte aşırı 

yükselme riskinden korunmak için forward veya future işlemi yaparak bu 

riskin etkilerini yok edebilir. 

 Yine 9. maddede finansal riskten korunma muhasebesine ilişkin 

tanımlar verilmiştir. Buna göre bazı tanımlar; 

Kesin taahhüt: Belirli miktarda bir kaynağın belirli bir fiyattan 

gelecekteki belirli bir tarihte veya tarihlerde el değiştirmesine yönelik 

bağlayıcı bir anlaşmadır. 

                                                 
25 Standarda ilişkin açıklama ve muhasebe uygulamaları için bkz.: Örten, Bayırlı ve Altay, 2006:71-
125. 
26 Türev ürünler ve muhasebe uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Örten ve Örten, 2001. 
Ayrıca standartların uygulama örnekleri için bkz.: Örten, Kaval ve Karapınar, 2007. Riskten korunma 
yöntemleri ve türev ürünler hakkında temel bilgi için bkz.: Parasız, 2000:629-660. 
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Finansal riskten korunma aracı: Gerçeğe uygun değerinin veya nakit 

akışlarının finansal riskten korunma konusu kalemin gerçeğe uygun 

değerindeki veya nakit akışlarındaki değişiklikleri dengelemesi beklenen 

türev araçlardır. 

Finansal riskten korunma konusu kalem: İşletmeyi, gerçeğe uygun 

değerde veya gelecekte elde edilecek nakit akışlarında değişiklik olması 

riskine maruz bırakan ve finansal riskten korunan olarak sınıflanan bir varlık, 

yükümlülük, kesin taahhüt, gerçekleşme olasılığı yüksek tahmini işlem veya 

yurtdışı işletmedeki net yatırımdır. 

Finansal riskten korunma işleminin etkinliği: Finansal riskten korunma 

konusu kalemin gerçeğe uygun değerinde veya nakit akışlarında meydana 

gelen ve korunulan finansal riskle ilişkilendirilebilen değişikliklerin finansal 

riskten korunma aracı tarafından dengelenme derecesidir. 

 Standardın 82 maddesine göre; finansal riskten korunma konusu 

kalemin finansal olmayan bir varlık veya borç olması durumunda, nakit 

akışlarındaki veya gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerin yabancı para riski 

haricindeki belirli bir riske tekabül eden uygun kısımlarının ayrılması ve 

ölçülmesindeki zorluklar nedeniyle, söz konusu finansal olmayan varlık ve 

borçlar; yabancı para risklerine karşı ya da tümüyle bütün risklere karşı 

finansal riskten korunma konusu kalem olarak tanımlanabilir. 

Standardın 86 maddesinde finansal riskten korunma ilişkileri üç 

kategoride incelenmiştir. Bunlar: 

Birincisi, gerçeğe uygun değer riskinden korunma: muhasebeleştirilmiş 

bir varlık veya borcun ya da muhasebeleştirilmemiş bir kesin taahhüdün veya 

bu tür bir varlık, borç ya da taahhüdün belirlenebilir bir bölümünün gerçeğe 

uygun değerinde meydana gelen, belirli bir risk unsuru ile ilişkilendirilebilen 

ve kâr veya zararı etkileyebilecek nitelikteki değişikliklere karşı 

gerçekleştirilen bir finansal riskten korunma işlemidir. Faiz oranlarında 

değişiklik olması durumunda sabit oranlı bir borçlanma aracının gerçeğe 

uygun değerinin değişmesi riskine yönelik finansal riskten korunma işlemleri, 
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gerçeğe uygun değere ilişkin finansal riskten korunma işlemlerine örnek 

olarak verilebilir (UR102). 

İkincisi, nakit akış riskinden korunma: (i) muhasebeleştirilmiş bir varlık 

veya borca (örneğin, değişken oranlı borçların gelecekteki faiz ödemelerinin 

tamamı veya bir kısmı) ya da gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir işleme 

ilişkin belirli bir riskle ilişkilendirilebilen ve (ii) net kâr veya zararı etkileyebilen 

nitelikteki nakış akışı değişikliklerinden korunmak için gerçekleştirilen bir 

finansal riskten korunma işlemidir. Değişken oranlı bir borcun sabit oranlı bir 

borca dönüştürülmesi için yapılan swap işlemi, nakit akışına yönelik finansal 

riskten korunma işlemlerine örnek olarak verilebilir (diğer bir ifadeyle, finansal 

riskten korunan gelecekteki nakit akışlarının gelecekteki faiz ödemeleri 

olduğu finansal riskten korunma işlemleri) (UR103). 

Üçüncüsü yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden 

korunmadır. Burada temel amaç yabancı para riskinden korunmadır (UR99). 

Standardın 88. maddesine göre; finansal riskten korunma işleminin 

başlangıcında, finansal riskten korunma ilişkisi ile işletmenin finansal riskten 

korunma işleminde bulunmasına neden olan risk yönetimi hedef ve 

stratejisinin resmi bir tanımının bulunması ve bunların resmi bir belgeye 

dayanması gerekmektedir. Finansal riskten korunma işleminin, korunulan risk 

ile ilişkilendirilebilen gerçeğe uygun değerdeki veya nakit akışlarındaki 

değişiklikleri dengelemede oldukça etkin olması ve ilgili finansal riskten 

korunma ilişkisine ilişkin belgelendirilmiş risk yönetim stratejisi ile tutarlı 

olması beklenir. Finansal riskten korunma işleminin etkinliği güvenilir bir 

şekilde ölçülebilmelidir. Finansal riskten korunma işlemi sürekli olarak 

değerlendirilir ve tanımlandığı tüm finansal raporlama dönemleri boyunca 

oldukça etkin olacak şekilde tespit edilir. 

UMS-39’un “uygulama rehberi” kısmında konuya ilişkin açıklamalar 

şöyledir: 

UR9’a göre türev ürünler; futures ve forward ile swap ve opsiyon 

sözleşmeleri türev ürünlerin tipik örnekleridir. Bir türev ürün genellikle para, 
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hisse senedi, ağırlık, hacim veya sözleşmede belirlenen diğer ölçü 

birimlerinden oluşan bir tutar (türev ürün tutarı) üzerinden düzenlenir. Türev 

ürün tanımı, sözleşme konusu kalemin teslimine yönelik brüt tutar üzerinden 

düzenlenen (sabit kurlu bir borçlanma aracının satın alınmasına yönelik 

forward sözleşmesi gibi) sözleşmeleri içerir (UR10). Türev ürünün tanımlayıcı 

özelliklerinden biri de, piyasa etkenlerindeki değişimlere benzer tepki vermesi 

beklenen diğer türdeki sözleşmeler için gerekli olandan daha az net bir 

başlangıç yatırımı gerektirmesidir (UR11). 

 UR107’ye göre bu standart; finansal riskten korunma işleminin 

etkinliğini değerlendirilmesi için tek bir yöntem belirlemez. Bir işletmenin 

finansal riskten korunma işleminin etkinliğinin değerlendirilmesinde 

kullanacağı yöntem ilgili işletmenin risk yönetim stratejisine bağlıdır. 

Dolayısıyla bu değerlendirme işletmeden işletmeye değişebilir. 

UFRS-7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” standardında da UMS-39’da 

bahsedilen konularla ilgili açıklanması gereken noktalar açıklığa 

kavuşturulmaktadır. Standardın 1. maddesine göre; finansal araçların 

işletmenin finansal durumu ve performansı açısından önemi ve işletmenin 

dönem içerisinde ve raporlama tarihinde finansal araçlar nedeniyle maruz 

kaldığı risklerin niteliği ve düzeyi ile işletmenin sözü edilen riskleri yönetme 

şeklini bilgi alıcılarının değerlendirebilmeleri için gerekli bilgilerin kamuya 

sunulması, standardın amacı olarak belirtilmiştir. 

 Standardın 22. maddesine göre; her bir finansal riskten korunma 

işleminin niteliği, finansal riskten korunma aracı olarak belirlenmiş olan 

finansal araçların niteliği ve raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ve 

korunulan riskler kamuoyuna açıklanmalıdır. 

Standardın 33. maddesine göre; finansal araçlardan kaynaklanan her 

bir risk türü için işletme; maruz kaldığı riskler ve ortaya çıkma şekillerini, ilgili 

risklerin yönetimine ilişkin hedefleri, politikaları ve süreçleri ile bunların 

ölçümünde kullandığı yöntemlerini ve sayılan risklerdeki son dönem içindeki 

gelişmeleri kamuoyuna açıklamak zorundadır. 
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3.5. GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI 
KAPSAMINDA DÜZENLEMELER 

Bir denetim çalışmasında asgari koşulları belirlemek üzere; “Genel 

Kabul Görmüş Denetim Standartları” ilk kez 1947 yılında ABD’de Amerika 

Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) tarafından yürürlüğe 

konulmuştur27. Daha sonra Denetim Standartları Kurulu tarafından genel 

kabul görmüş denetim standartlarını temel alan “Denetim Standartları 

Açıklamaları” (Statements On Auditing Standards-SAS) 1973’te 

yayınlanmıştır28. Diğer ülkelerde de denetim alanında standartlaşma 

çalışmaları sürdürülmüştür. Günümüzde, denetim alanındaki ABD 

standartları ile İngiltere standartları birbiri ile örtüşmektedir. İngiltere ve 

uluslararası standartlar arasında uyum çalışmaları büyük oranda 

tamamlanmıştır29. Diğer bir ifade ile, İngiltere ve Uluslararası denetim 

standartları 21. yüzyıldan itibaren paralel bir gelişme noktasına gelmiştir. 

Günümüzde dünyada en yaygın olarak kullanılan denetim alanındaki 

standartlar ise; Uluslararası Muhasebeciler Federasyonunun (IFAC) kurduğu 

“Uluslararası Denetim Ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB)” tarafından 

yayınlanan “Uluslararası Denetim Standartlarıdır (UDS-ISA)”. IAASB UDS’nı 

1994 yılında isimleri ve kodları ile birlikte tamamlayarak bir set halinde 

yayınlamıştır30. IFAC dünya çapında 113 ülkeden 153 meslek örgütünün bir 

araya gelerek oluşturduğu çok büyük bir federasyondur31. Bu nedenle 

UDS’nın yaygınlaşması çok kolay olmuştur. Son yıllarda işletme iflasları, 

muhasebe manipülasyonları ve denetim skandalları nedeniyle denetim 

alanında da dünyada standartlaşma çalışmaları hız kazanmıştır. Her ülke 

UDS’nın uygulanmasını tavsiye niteliğinde de olsa öngörmektedir. Bu 

standartlar son yıllardaki dünyada yaşanan gelişmelere uygun olarak hızla 

risk, risk yönetimi ve risklerin denetimi konularını kapsamaya başlamıştır. 

 
                                                 
27 Arens ve Loebbecke, 1997:17. 
28 Arens, Elder ve Beasley, 2003:34, Guy, Alderman ve Winters, 1999:22. 
29 Millichamp, 2002:37. 
30 Roussey, 1999:15. 
31 Arens, Elder ve Beasley, 2003:35. 
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Tablo 3.1. UDS’de Risk Konularını İçeren Standartlar 

ISA 200 Objective and General Principles 
Governing an Audit of Financial Statements 

Bağımsız Denetimin Amacı ve Genel 
İlkeleri 

ISA 240 The Auditor's Responsibility to 
Consider Fraud in an Audit of Financial 
Statements 

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde 
Hile ve Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız 
Denetçinin Sorumluluğu 

ISA 300 Planning and Audit of Financial 
Statements 

Bağımsız Denetimin Planlanması 

ISA 315 Understanding the Entity and Its 
Environment and Assessing the Risks of 
Material Misstatement 

İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve 
Çevresiyle Olan İlişkilerinin Anlaşılması ve 
Bu Konulara İlişkin Önemli Yanlışlık 
Riskinin Değerlendirilmesi 

ISA 320 Audit Materiality Bağımsız Denetimde Önemlilik 

ISA 330 The Auditor’s Procedures In 
Response to Assessed Risks 

Değerlendirilmiş Risklere Karşı 
Uygulanacak Bağımsız Denetim Teknikleri 

ISA 540 Audit of Accounting Estimates Muhasebe Tahminlerinin Bağımsız 
Denetimi 

ISA 570 Going Concern İşletmenin Sürekliliği 

ISA 620 Using the Work of an Expert Bağımsız Denetimde Uzman 
Çalışmalarından Yararlanılması 

 Yukarıdaki tabloda belirtilen standartlara ait açıklamalar, genel 

anlamda 3.3.1. başlığında açıklandığı için tekrarı önlemek açısından burada 

açıklanmayacaktır. Ancak belirtilen başlıkta olmayan ve standartlardan ISA 

315 “İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan İlişkilerinin 

Anlaşılması ve Bu Konulara İlişkin Önemli Yanlışlık Riskinin 

Değerlendirilmesi” standardının ekinde yer alan risklerle ilgili açıklamalar özet 

bir şekilde aşağıda verilmiştir32: 

a) Ek 1’deki açıklamalar; İşletmenin ve Çevresinin Anlaşılması 

Bu ek, bağımsız denetçiye, işletme ile ilgili sektörel, yasal ve diğer dış 

faktörler hakkında bilgi edinirken yol gösterici olabilecek bilgiler 

sağlamaktadır. İşletmeyi; uygulanan finansal raporlama sistemine ilişkin 

düzenlemeler, işletmenin yapısı, amaçları, stratejileri ve ilgili iş riskleri ve 

işletmenin finansal performansının ölçülmesi ve gözden geçirilmesi etkiler.  

                                                 
32 Uluslararası Denetim Standartlarının ekleri ile birlikte tam metinlerine ulaşmak için bkz.:  
http://www.ifac.org/Members/DownLoads/2008_IAASB_Handbook_Part_I-Compilation.pdf, 
20.04.2008 ve http://www.ifac.org/Members/DownLoads/2008_IAASB_Handbook_Part_II-
Compilation.pdf, 20.04.2008. 
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Uygulanan finansal raporlama düzenlemelerini de içeren sektörel, yasal ve diğer dış 
faktörler: 

Bağımsız denetçinin dikkate alması gereken hususlara ilişkin örnekler aşağıdadır: 

● Sektörel koşullar: 

- Talep, kapasite ve fiyat rekabetini içeren pazar ve rekabet şartları, 

- Dönemsel faaliyetler, 

- İşletmenin ürünleri ile ilgili üretim teknolojisi ve 

- Enerji arzı ve maliyeti. 

● Yasal çevre: 

- Muhasebe ilkeleri ve sektöre özel uygulamalar, 

- Düzenlenmiş sektörler için yasal alt yapı, 

- İşletmenin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen yasal düzenlemeler, 

- İşletmenin bulunduğu sektörü ve faaliyetlerini etkileyen çevresel gereklilikler. 

● İşletmenin faaliyetlerini etkileyen diğer dış faktörler: 

- Genel ekonomik durum (ekonominin küçülmesi, büyümesi gibi), 

- Faizler ve finansman kolaylığı ve enflasyon ile döviz kurları. 

İşletmenin yapısı: 
Bağımsız denetçinin dikkate alması gereken hususlara ilişkin örnekler aşağıdadır: 

● İşletmenin faaliyetleri: 

- Gelir kaynaklarının yapısı (imalat, toptan satış, banka, ulaşım vb. gibi), 

- Ürün, hizmetler ve pazarlar (önemli müşteriler ve bunlarla iletişim, kar marjı, pazar payı, 
rakipler, ihracatçılar, fiyat politikaları, ürünlerin bilinirliği, garantiler, trendler, pazarlama 
strateji ve üretim süreçleri gibi), 
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (üretimin aşama ve metotları, iş bölümleri, dağıtım veya 
ürün ve hizmetler, faaliyetlerin azaltılması veya genişletilmesi hakkında bilgiler gibi), 

- Pazarda oluşturulan ittifaklar, 

- İnternet üzerinden satış ve pazarlama faaliyetlerini içeren elektronik ticaret, 

- Coğrafi yayılım ve sektörel bölümler, 

- Üretim fabrikaları, satış mağazaları ve ofislerin bulunduğu yerler, 

- Önemli müşteriler, önemli mal ve hizmet tedarikçileri (uzun vadeli sözleşmeler, mal ve 
hizmet arzının istikrarı, ödeme dönemleri, ithalat), 

- İstihdam (istihdam yerleri, emek arzı, ücret düzeyleri, sendika anlaşmaları, emeklilikte 
sağlanan ücret ve diğer faydalar gibi) 

- Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve harcamaları ve 

- İlişkili taraflarla yapılan işlemler. 

● Yatırımlar: 

- Birleşme, ele geçirme veya bölünme işlemleri, menkul kıymetlere yatırım ve borç 
kullanımı, 
- Doğrudan sermaye yatırımları ve finansal varlıklara yapılan yatırımlar. 
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● Finansman: 

- Grup yapısı (bağlı ortaklık ve iştirakler), 

- Teminatlar, kısıtlamalar, garantiler ve borçlanma yapısı, 

- Finansal kiralama faaliyetleri, 

- Hissedarlara sağlanan faydalar (piyasada tanınma ve deneyim gibi), 

- İlişkili taraflar ve 

- Türev araçların kullanımı. 

● Finansal raporlama: 

- Finansal raporlama standartları ve sektöre özel uygulamalar, 

- Gelir tahakkukuna ilişkin uygulamalar, 

- Makul değer muhasebesi, 

- Stoklar (yer ve miktar itibariyle), 

- Yabancı para varlık, yükümlülük ve işlemleri, 

- Sektöre özgü önemli koşullar (Örneğin; imalatçı işletmelerin alacakları ve stokları gibi), 

- Olağanüstü veya karmaşık işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve 

- Finansal tabloların sunumu ve kamuyu aydınlatma. 

Amaçlar, stratejiler ve ilgili faaliyet riskleri: 
Bağımsız denetçinin dikkate alması gereken hususlara ilişkin örnekler aşağıdadır: 

- Potansiyel iş riskini artırabilecek aşağıdaki hususlarla ilgili amaçların mevcudiyeti: 

a) Sektördeki gelişmeler (yeterli personel veya deneyimin bulunmaması gibi), 

b) Yeni ürün ve hizmetler (ürün bağımlılığının artması gibi), 

c) Faaliyet alanının genişlemesi (talebin doğru tahmin edilememesi gibi), 

d) Yeni muhasebe düzenlemeleri, 

e) Yasal düzenlemeler (yasal düzenlemelerin artması gibi), 

f) Mevcut ve öngörülen finansman ihtiyaçları, 

g) Bilişim teknolojilerinin kullanımı, 

- Yeni muhasebe gereksinimlerine yol açan stratejilerin uygulanmasının etkileri. 

İşletmenin finansal performansının ölçülmesi ve gözden geçirilmesi: 
Bağımsız denetçinin dikkate alması gereken hususlara ilişkin örnekler aşağıdadır: 

- Önemli oranlar ve faaliyet istatistikleri, 

- Önemli performans göstergeleri, 

- Çalışanların performansına ilişkin önemli göstergeler ve ödüllendirme politikaları, 

- Trendler, 

- Tahminlerin, bütçelerin ve sapma analizlerinin kullanımı, 

- Analiz raporları ve kredi derecelendirme raporları, 

- Rakiplere ilişkin analizler ve 

- Hasılatın büyüme oranı, karlılık oranları ve borcun sermayeye oranı gibi performans 
ölçülerine göre dönemler arası finansal performansın karşılaştırılması. 
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b) Ek 2’deki açıklamalar; İç Kontrol Sisteminin Unsurları 
başlığının; “İşletmenin Risk Değerlendirme Süreci” alt başlığı: 

5. maddeye göre; bir işletmenin risk değerlendirme sürecini, faaliyet 

riskinin tespit edilmesi ve bu riskle ilgili yapılacaklar oluşturur. Finansal 

raporlamanın amaçları bakımından işletmenin risk değerlendirme süreci; 

işletmenin tabi olduğu finansal raporlama standartları çerçevesinde, finansal 

tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde 

hazırlanmasına ilişkin risklerin belirlenmesini, önem derecelerinin tahmin 

edilmesini, gerçekleşme ihtimalinin değerlendirilmesini ve söz konusu 

risklerin yönetilmesi için işletme yönetimince yapılacak işlemleri içerir. Bu 

kapsamda, işletmenin kayda geçmemiş işlemleri ile finansal tablolardaki 

önemli tahminlere ilişkin analizleri bu süreç içinde değerlendirilir. 

6. maddeye göre; finansal raporlama ile ilgili riskler, gerçekleşmesi 

halinde işletmenin yönetim beyanları ile ilgili finansal verileri kaydetme, 

işleme tabi tutma ve raporlaması faaliyetini olumsuz yönde etkileyecek iç ve 

dış olayları ve durumları içerir. Risk belirlendiğinde, işletme yönetimi, bu 

riskin önemini ve gerçekleşme sıklığını göz önüne alarak nasıl yönetileceğini 

belirler. İşletme yönetimi bu riski önlemek üzere plan, program yapabileceği 

gibi bu işlemlerin maliyetli olduğunu düşünüyorsa riski kabul eder ya da 

başka yaklaşımlar geliştirir. 
Riskler aşağıda belirtilen nedenlerle ortaya çıkabilir veya değişikliğe uğrar: 
- Faaliyette bulunulan ortamın değişmesi; Faaliyette bulunulan ortamın ve yasal 
düzenlemelerin değişmesi rekabetçi baskıları ve riskleri de değiştirir. 
- İşletmeye yeni personel katılımı; Yeni katılan personelin iç kontrol konusunda farklı bir 
anlayışı olabilir. 
- Yeni veya değiştirilmiş bilgi sistemi; Bilgi sistemindeki önemli ve hızlı değişiklikler iç 
kontrol ile ilgili riskleri etkileyecektir. 
- Hızlı büyüme; Faaliyetlerdeki önemli ve hızlı büyüme, kontrolü sınırlayarak kontrolde 
çöküş riskini ortaya çıkaracaktır. 
- Yeni teknoloji; Üretim sistemine veya bilgi sistemine yeni teknolojilerin katılımı iç kontrol 
ile ilgili riskleri değiştirecektir. 
- Yeni iş modelleri, ürünler ve faaliyetler; Yeni iş alanlarına girme ya da işletmenin çok az 
deneyimli olduğu alanlarda işlemlerde bulunması nedeniyle iç kontrol ile ilgili yeni riskler 
ortaya çıkacaktır. 
- Yeniden yapılanma; İşletmenin yeniden yapılanarak personelini azaltması, gözetimde ve 
görevlerde değişime neden olabileceğinden iç kontrolle ilgili riski etkileyecektir. 
- Genişleyen yabancı ülke faaliyetleri; Yabancı faaliyetlere başlanması veya bu faaliyetlerin 
artırılması, döviz riski gibi yeni ve farklı riskler getirerek iç kontrolü etkileyecektir. 
- Yeni muhasebe uygulamaları; Muhasebe ilkelerinin değiştirilmesi veya yeni ilkeler kabul 
edilmesi finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin riskleri etkileyecektir. 
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c) Ek 3’deki açıklamalar; Önemli Yanlışlık Risklerinin Varlığını 
Gösteren Olaylar ve Durumlar 

Önemli yanlışlık riskinin mevcut olduğunu gösterecek olaylara ve 

durumlara ilişkin örneklere aşağıda yer verilmektedir. Bu örnekler; geniş 

yelpazedeki olay ve durumları genel olarak ifade eder; ancak bütün olay ve 

durumlar, her bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili olmayabileceği gibi, bu 

örnekler listesi sınırlayıcı da değildir; 

- Önemli büyüklükte devalüasyonun veya yüksek enflasyonun yaşandığı ülkeler gibi, 
ekonomik olarak istikrarsız olan bölgelerdeki işlemler, 
- Vadeli işlemler gibi volatilitesi yüksek piyasalardan etkilenen işlemler, 
- Düzenlemelerin büyük ölçüde karmaşık olması, 
- Önemli müşterilerin kaybı dahil, süreklilik ve likidite ile ilgili hususlar, 
- Sermaye ve yabancı kaynak teminine ilişkin kısıtlar, 
- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki değişiklikler, 
- Arzdaki değişiklikler, 
- Yeni ürünler veya hizmetler geliştirmek veya sunmak ya da yeni faaliyet alanlarına 
kaymak, 
- Yeni bölgelere doğru genişlemek (yayılmak), 
- Büyük hacimli ele geçirme işlemleri veya yeniden yapılanma veya diğer olağandışı olaylar 
gibi işletmeye ilişkin değişiklikler, 
- Satılması olası işletmeler veya faaliyet alanları, 
- Karmaşık iştirak ilişkileri ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler, 
- Bilanço dışı kaynak kullanımı, özel amaçlı işletmeler ve diğer karmaşık finansal 
anlaşmalar, 
- İlişkili taraflarla önemli işlemler, 
- Muhasebe ve finansal raporlama konusunda yeterli donanıma sahip personelin eksikliği 
- Yöneticiler dahil kilit personeldeki değişiklikler, 
- İç kontrol sistemindeki zayıflıklar (özellikle işletme yönetimince tespit edilemeyenler), 
- İşletmenin bilişim teknolojisi stratejisi ile faaliyet stratejileri arasındaki tutarsızlık, 
- Bilişim teknolojisi ortamındaki değişiklikler, 
- Finansal raporlamayla ilgili yeni bilişim teknolojisi sistemlerinin kullanıma geçirilmesi, 
- Düzenleyici otorite veya kamu otoriteleri tarafından işletmenin işlemleri veya finansal 
sonuçları hakkında bilgi istenmesi, 
- Geçmişteki yanlışlıklar, hataların tarihçesi veya son dönemde yapılan önemli 
düzeltmelerin tutarı, 
- İşletme içi işlemler ve son dönemde yapılan yüksek tutarlı gelir işlemleri dahil rutin 
olmayan veya sistematik olmayan önemli tutardaki işlemler, 
- Borcun yeniden yapılandırılması, satışa konu varlıklar ve pazarlanabilir menkul 
kıymetlerin sınıflandırılması gibi işletme yönetiminin niyetine dayalı olarak kayıtlara alınan 
işlemler, 
- Yeni muhasebe duyurularının uygulanması, 
- Karmaşık süreçleri içeren muhasebe değerleme işlemleri, 
- Muhasebe tahminleri gibi değerlendirilmesinde önemli belirsizlikler bulunan olaylar ve 
işlemler, 
- Satış garantileri, finansal garantiler ve çevrenin temizlenmesi gibi konularda devam eden 
davalar ve şarta bağlı yükümlülükler. 
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Görüldüğü gibi standart muhtemel riskleri, denetim yapılırken dikkat 

edilecek konuları ve bunların çıkış noktalarını örneklemeye çalışmıştır. 

Yukarıda açıklanan UDS’ları dışında Uluslararası İç Denetçiler 

Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors-IIA) tarafından yayınlanan ve iç 

denetim konusunda geniş uygulama alanı bulan “Uluslararası İç Denetim 

Mesleki Uygulama Standartları”nı yürürlüğe koymaktadır. ABD’de de 

uygulanmakta olan bu standartlardan performans standartlarında risk ve 

tespitine yönelik bazı açıklamalar şöyledir33; 

2110 - Risk Yönetimi; İç denetim faaliyeti; önemli risk maruziyetlerini 

tespit edip değerlendirerek ve risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin 

iyileştirilmesine katkıda bulunarak kuruma yardımcı olmalıdır. 

2110.A1 - İç denetim faaliyeti kurumun risk yönetim sisteminin 

etkinliğini gözlemeli ve değerlendirmelidir. 

2110.A2 - İç denetim faaliyeti, aşağıdakileri dikkate alarak, kurumun 

yönetişim, kontrol, faaliyet ve bilgi sistemlerinin maruz olduğu riskleri 

değerlendirmelidir: 

  • Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü, 

  • Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, 

• Varlıkların korunması, 

• Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uyum. 

2110.C1 - İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin 

amaçlarıyla uyumlu şekilde riski ele almalı ve diğer önemli risklere karşı 

uyanık olmalıdır. 

2110.C2 - İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk 

bilgilerini, kurumun maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme 

sürecinde kullanmalıdır. 

                                                 
33 Standartlarla ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz.: http://www.theiia.org/guidance/standards-and-
practices/professional-practices-framework/standards/standards-resources/?C=820, 21.04.2008. 
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2120 – Kontrol; İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini 

değerlendirmek ve sürekli gelişimi teşvik etmek suretiyle, kurumun etkin 

kontrollere sahip olmasına yardımcı olmalıdır. 

2120.A1 - Risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak, iç 

denetim faaliyeti, kurumun yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi sistemlerini 

kapsayan kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmelidir. 

2200 - Görev Planlaması; İç denetçiler, her görev için, kapsam, 

amaçlar, zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate alan ayrı bir 

plan hazırlamalı ve kaydetmelidir. 

2201 - Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler; Bir görevi 

planlarken, iç denetçiler şu noktaları dikkate almalıdır: 

• Denetlenecek olan faaliyetin hedefleri ve faaliyetin kendi 

performansını kontrol etmesinin araçları, 

• Faaliyet ve hedeflerine, kaynaklarına ve operasyonlarına yönelik 

önemli riskler ve bu potansiyel risklerin etki veya ihtimallerini kabul edilebilir 

bir seviyede tutmanın yol ve araçları, 

• Bir ilgili kontrol çerçevesi veya modeline kıyasla, ilgili faaliyetin risk 

yönetimi ve kontrolü sistemlerinin yeterlilik ve etkinliği, 

• Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli gelişme 

sağlama imkânları. 

2210 - Görev Amaçları; Görev amaçları, denetlenen faaliyetle ilgili 

riskleri, kontrolleri ve yönetişim süreçlerini kapsamalıdır. 

2210.A1 - İç denetçi, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön 

değerlendirmesini yapmalıdır. Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin 

sonuçlarını yansıtmalıdır. 

2210.A2 - İç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli 

hatâların, düzensizliklerin, aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme 

ihtimalini göz önüne almalıdır. 
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İç denetçiler de işletme performansının ölçümü, risklerin tespiti ve yok 

edilmesini sağlayacak önlemlerin alınması konularında birebir sorumludurlar. 

3.6. KITA AVRUPASI’NDA DÜZENLEMELER 

Avrupa’da denetim alanında da diğer alanlarda olduğu gibi uygulama 

birliği sağlama çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar finansal muhasebe 

konularında UMS/UFRS’lerle oldukça başarıya ulaşmıştır. Denetim alanında 

da Avrupa’da birçok ülke UDS’larına geçmiş ve uygulamaktadır. Ayrıca AB 

muhasebe yönergeleri kapsamında da birliği sağlayıcı kararlar alınmakta ve 

risk raporlaması zorunlu hale getirilmektedir. Bunların dışında ülkelerde 

kendilerine özgü bir takım uygulamalar ve özellikle kurumsal yönetim 

alanında önemli sayılamayacak derecede küçük farklılıklar göze 

çarpmaktadır. Kurumsal yönetim alnında öncülüğü İngiltere yapmaktadır. 

Avrupa’da risk raporlaması konusunda ilk önemli adım Almanya tarafından 

atılmış ve 2001 yılından itibaren uygulanmak üzere risk raporlaması 

standardı yürürlüğe konulmuş ve uygulanmıştır. 

3.6.1. Yönergeler Kapsamında Düzenlemeler 

Avrupa birliğinde muhasebe ve denetim alanlarında birliği sağlamak 

amacıyla; 1978 yılında Avrupa Topluluğu 4. Muhasebe Yönergesi (Finansal 

Tabloların Yapısı ve Düzenlemesine İlişkin Esaslar), daha sonra 1983 yılında 

7. Muhasebe Yönergesi (Konsolide Finansal Tabloların Düzenlemesine 

İlişkin Esaslar) ve 10 Nisan 1984 tarihinde de 8. Muhasebe Yönergesini 

(Muhasebe Denetimi ve Denetçiye İlişkin Esaslar) yürürlüğe konulmuştur34. 

Bu yönergeler istenilen birlik başarısını sağlamamış, muhasebe birliğinin 

sağlanması için UMS’larının dikkate alınabileceği, ancak bunlarında yine 4. 

ve 7. yönergelerin temel koşullarına uyması kaydıyla uygulanabileceği 

belirtilmiştir (2003/51/EC, md.4). Yönergelerin güncelleştirilmesi çalışmaları 

devam ettirilmiş, dünyadaki gelişmelere uygun olarak 2003 yılında raporlama 

açısından (faaliyet raporu ve riskler konularında) 4., 7. ve 8. yönergelerde 

                                                 
34 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/officialdocs_en.htm, 21.04.2008. 
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önemli değişiklikler yapılmıştır35: Çalışmamız kapsamındaki değişiklikler 

özetle şöyledir: 

4. Yönergenin güncelleştirilmesine ilişkin konular; finansal 

tabloların kapsamı ile ilgilidir. İşletmelerin bilanço ve gelir tablosu dışında 

tablolar düzenleyebileceği belirtilmiştir. 4. Yönergede yapılan en önemli 

değişiklik yılık faaliyet raporlarının kapsamı ile ilgilidir. Buna göre “Faaliyet 

sona ermesinden sonra ortaya çıkan olaylar, şirketin gelecekteki muhtemel 

gelişmesi” ifadelerinin yer aldığı  46. maddenin a ve b bentleri aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir (2003/51/EC, 1/14a1): 

“a) Yıllık rapor işletmenin karşılaştığı temel risk ve belirsizliklerle 

birlikte durumunu performansını ve gelişmesine ilişkin en azından 

doğru ve gerçekçi bilgileri içermelidir. Bu bakış işletmenin büyüklüğü 

ve yapısı dikkate alınarak faaliyetlerinin performansı, gelişmesiyle ilgili 

ayrıntılı analizleri içermelidir.” 

“b) İşletmenin gelişmesi, performansı ve durumu hakkında gerekli 

kapsamlı bilgileri edinmek için, analizler finansal bilgilere ek olarak 

çevre ve işgücünü içerecek finansal olmayan performans 

göstergelerini de kapsamalıdır.”  

“c) Bu ayrıntılı analizleri gerçekleştirebilmek için yıllık raporlar, her 

bir hesapta yer alan tutarlara atıfları içermelidir.”  

7. Yönergenin güncelleştirilmesine ilişkin konularda 4. yönergede 

olduğu gibi faaliyet raporuna değinilmiştir. Buna göre (2003/51/EC; md.2/10): 

“Yıllık raporun; işletmenin karşılaştığı temel risk ve belirsizliklerle birlikte, 

işletmenin durumunu, performansını ve gelişmesine ilişkin en azından doğru 

ve gerçekçi bilgileri içermesi gerektiği” belirtilmiştir. Sonuçta bu da risk ve 

faaliyet raporlamasıdır. 

 

                                                 
35 Bu değişiklikler 18.06.2003 tarihinde, 2003/51/EC sayılı Yönerge ile yapılmıştır. Bu yönergenin 
çıkarılma amacı 4.,7. ve 8. Yönergeleri revize etmektir. Değişiklik Yönergesinin tam metni için bkz.: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:178:0016:0022:EN:PDF, 
21.04.2008. 
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3.6.2. Standartlar Kapsamında Düzenlemeler 

Avrupa’da günümüzde bütün ülkeler standartları uygulama 

çalışmalarını son noktaya getirmiştir. Çoğunluğunda standartların 

uygulanması zorunlu, bazılarında ise tavsiye niteliğindedir. İngiltere’de UDS 

ABD ile büyük ölçüde uyumlu olarak uygulanmaktadır. Diğer ülkelerde 

UDS’lere yönelik raporlama uygulamalarına hız kazandırmıştır. UDS ile ilgili 

açıklamalar, 3.3.1. ve 3.5. başlıklarında yapıldığı için tekrarı önlemek 

bakımından burada değinilmemiştir. 

Avrupa’da risk konusunda ilk adımlar Almanya tarafından atılmıştır. 

Almanya’da UDS dışında sadece risk konusunda, 2000 yılından itibaren 

geçerli olmak üzere 5 nolu Alman Muhasebe Standardı: “Risk Raporlaması” 

yürürlüğe konulmuştur. Risklerin raporlanması konusunda spesifik ve ilk 

yasal düzenleme olduğu için standardın çevirisi aşağıdadır. 

Almanya Muhasebe Standardı-5: RİSK RAPORLAMASI36: 

Bu standart, gruba ilişkin durum37 raporunda, grubun risklerindeki 

beklenen gelişmeleri (diğer bir ifade ile gelecekle ilgili riskleri) raporlamayı 

düzenler (md. 1). 

 Risk raporu, grup durum raporunu kullananlara (bilgi alıcılarına) 

kararlarında kullanacakları uygun ve güvenilir bilgileri sunar. Bu bilgi onlara, 

grubun risklerinin gelişmesine ilişkin (mevcut risklerdeki yenilikler ve ilk defa 

ortaya çıkması muhtemel risklere ilişkin) gerekli bilgileri sağlar 

(resmeder)(md. 2). 

 Bu standart, tüm ana şirketler için geçerlidir ve onların Ticaret 

Kanununa da uygun bir şekilde geleceğe ilişkin riskleri raporlamasını zorunlu 

kılar(md. 3). 

 Alman ticaret kanununa göre, grubun durum raporu en azından; 

grubun durumunu ve faaliyetlerin gidişini resmeder ki bu resim, fiili ilişkilere 

                                                 
36 http://www.standardsetter.de/drsc/docs/drafts/5_eng.html, 15.02.2008. 
37 Faaliyet raporu veya yönetimin sunduğu rapor (yönetim raporu) olarak da belirtilebilir. 
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uygun bir yapıda olmalıdır. Bunun yanında, işletmenin gelecekteki risk 

gelişimini de ifade eder (md. 4). 

 Bu standart hukuki olarak sermaye şirketi formundaki bütün ana 

işletmelerle ilgilidir. Bunlara benzer konsolide finansal tablo düzenlemek 

zorunda olan işletmelere de uygulanır (md. 5). 

 Bu standart Ticaret Kanununda belirlenen hesap döküm 

yükümlülüğünde de uygulanır (md. 6). 

Bu standart, ayrıca bir belirleme yapılmadığı sürece bütün sektörlere 

uygulanır (md. 7). 

Bu standardın kullanım şekline uygunluk açısından Ticaret Kanununda 

belirlenen durum raporu tavsiye edilir (md. 8). 

 Aşağıdaki kavramlar, bu standartta verilen anlamlara uygun şekilde 

kullanılır: 

 Risk: Grubun ekonomik durumunda gelecekte olumsuz gelişmeler 

olma imkanı (olasılığı) dır. 

 Şanslar: Grubun ekonomik durumunda gelecekte olumlu gelişmeler 

olma imkanı (olasılığı) dır. 

 Grubun ekonomik durumu onun gelecekteki faaliyetlerinin başarısıyla 

ilişkilidir. Gelecekteki gelişmelerin negatif veya pozitif olması, bilanço 

tarihinde ekonomik durumun mukayesesi ile mümkündür. Bunun dışında 

riskler, işletmenin tahmin (öngörü) raporunda oluşturulan işletme 

beklentilerini etkilediği sürece geçerlidir. 

 Risk kategorileri: birbirine benzer, örgütsel ve fonksiyonel risklerin 

birleşiminin tamamını kapsar. 

 Risk yönetimi: işletmenin bütün aktivitelerini kapsayan, geniş kontrol 

prosedürleridir. Bu prosedürler, risk strateji uygulaması olarak tanımlanan ve 

aşağıdaki bileşenlerin sistematik ve düzenli bir şekilde uygulanmasını kapsar: 

risklerin süreci ile ilgili bu bileşenler; tanımlama (belirleme), analiz, değerleme 
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(ölçme), kontrol, belgeleme ve iletişimdir ki; iletişim faaliyetlerin gözetimi ile 

ilgilidir. 

 Risk yönetimi işletmenin, planlama ve kontrol süreçlerinin ayrılamaz 

bir parçasıdır. 

 Risk yönetim sistemi diğer yönetim sistemleri ile bağlantılı (koordineli 

çalışmalı) olmalı ve özellikle; işletme planlamasını, kontrolü (kontrol 

sistemini) ve iç denetimi desteklemelidir (md. 9). 

 Risk raporlamasının özü ve kapsamı, grubun ve ona bağlı işletmelerin 

faaliyet durumları, onların Pazar ve sektör ortamlarına (durumlarına) 

bağımlıdır (md. 10). 

 Risk raporlamasında ağırlık noktasını, grubun spesifik konuları ve 

faaliyetleri ile bağlantılı (spesifik konu ve faaliyetlerden kaynaklanan) riskler 

oluşturur (md. 11). 

 Bir risk; grubun varlığını (yaşamını) tehlikeye sokuyor ise (tehdit ediyor 

ise), risk olarak tanımlanır (md. 12). 

 Risklerin yoğunlaşması (belirginleşmesi, çoğalması) raporlama 

yükümlülüğünü gerekli kılar (md.13). 

 Bazı örnekler şöyledir; tek bir müşteriye, ürüne, satıcıya veya patente 

bağımlılık (md. 14). 

 Her bir risk, uygun bir yapıda risk kategorilerine dahil edilir (risk 

kategorilerinde birleştirilir). Bununla birlikte işletmeler, risk yönetimi amacıyla 

içsel olarak öngörülen (kendi yapısına uygun) risk kategorilerine yönelmelidir 

(md. 15). 

 Uygulanabilir (kullanılabilir) bir risk kategori örneği “A” ekinde 

verilmiştir (md. 16). 

 Risk raporu kendi içinde tutarlı ve açık bir şekilde hazırlanmalıdır. 

Bireysel riskler ve sonuçları belirlenebilir (mümkün olan) riskleri 

tanımlamalıdır (açıklamalıdır) (md. 17). 
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 Raporlanan risklerin grup üzerindeki önemi ve etkileri sunulmalıdır. 

Bunların yorumlanmasında gerek ortaya çıkma olasılıkları ve gerekse de 

rakamsal etkileri dikkate alınmalıdır (md. 18). 

 Riskler; sayısal bilgilerin, grup durum raporunun kullanıcıları açısından 

önemli olduğu durumlarda, mümkün ve ekonomik ise, tanınmış ve güvenilir 

metotlara göre sayısallaştırılır. Bu durumda kullanılan modeller ve bu 

modellerin varsayımları açıklanır (md. 19). 

 Sadece finansal risklerin etkin bir şekilde sayısallaştırılması gerekir 

(zorunluluk var diğer riskleri için bu zorunluluk yoktur.) (md. 20). 

  Her bir riskin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak şekilde, bu risklerin 

giderilmesi (yok edilmesi) için öngörülen ve alınan önlemlerin öncesi ve bu 

önlemlerin niteliği açıklanır (md. 21). 

 Bir risk, bir sigorta sözleşmesi veya başka bir sözleşme vb. bir şekilde 

kompanse edildiği (önlemi alındığı) sürece, bu riskin tanımlanması ve 

yorumlanması gerekmez. Bunların dışında kalan riskler, önlemler öncesi 

durumu ve alınan önlemleri ile birlikte açıklanır ve raporlanır. Finansal 

tablolarda bazı risklerle ilgili olarak örneğin, karşılıklar ve amortisman 

(aktiflerin itfası) aracılığı ile önlem alınmışsa bu riskler; grubun risk durumu 

üzerinde önemli (anlamlı) olduğu durumlarda (sürece) raporlanırlar (md. 22). 

 Risk tahminleri söz konusu riske uygun tahmin dönemine ilişkin olarak 

yapılır (md. 23). 

 Tahmin dönemi, yaşamı tehlikeye atan risklerde, en azında bir yıl 

olmalıdır. Diğer önemli risklerde ise; tahmin dönemi temelde iki yıl 

alınmalıdır. Uzun faaliyet dönemi veya kompleks büyük projelerde çalışan 

işletmelere, daha uzun bir tahmin dönemi tavsiye edilir (md. 24). 

 Spesifik (bireysel) riskler arasındaki karşılıklı bağımlılıkların (ilişkilerin) 

açıklanması istenir. Diğer riskleri uygun bir şekilde tahmin edilemiyorsa bu 

zorunlu olur (md. 25). 

 Riskler şanslarla mahsup edilemez (md. 26). 
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 Riskin iyi bir tahmininin yapılabilmesi için şanslar hakkında da bilgi 

verilebilir. Ancak bu, grubun durum raporunun kötü (yanıltıcı) bir şekilde 

oluşturulmasına ve finansal tablo kullanıcılarının riskleri tahmin 

edememesine sebep olmamalıdır (md. 27). 

 Risk yönetimi, belirgin ve kendine özgü bir şekilde tanımlanır (md. 28). 

 Risk yönetim sistemi, durum raporunu okuyanların (kullananların), 

grubun risklerini daha iyi tahmin etmelerine yardımcı olmalıdır. Bu nedenle, 

risk yönetiminin; stratejileri, süreçleri ve organizasyonu tanımlanır (açıklanır) 

(md. 29). 

 Riskler hakkındaki bilgilerin açık ve net bir şekilde anlaşılabilmesi için, 

grup durum raporunda bu bilgiler; özel (ayrı-bağımsız) bir grupta sunulur 

(örneğin risk raporu başlığı altında açıklanır). Bilgilerin şeffaflığını 

(anlaşılırlığını) bozmadığı ve desteklediği sürece, durum raporunun diğer 

kısımlarına veya finansal tablolardaki bilgilere atıfta bulunulabilir (risk raporu 

kısmında diğer kısımlara açıklayıcı veya destekleyici atıflarda bulunulabilir) 

(md. 30). 

 Grup durum raporunda risk raporu ile tahmin raporu birbirinden ayrı bir 

şekilde düzenlenir (md. 31). 

 Ticaret kanunu gereği (kanuna uygun olarak), grubun öngörülebilir 

gelişmesi hakkındaki tahminler ve işletmenin gelecekteki muhtemel riskleri, 

aralarında ilişki olması durumunda ayrı ayrı raporlanırlar. Bu nedenle risk 

raporunda işletmenin muhtemel gelişmeleri hakkında da bilgiler vermek 

yararlı olacaktır.  

 Risk raporu, grubun durum raporunun oluşturulması ile aynı zamana 

denk gelmelidir (aynı tarihlerde raporlanmalıdırlar) (md. 33). 

 Şayet risklerin anlaşılabilirliği için gerekli görülürse; önceki yıllara göre 

önemli değişiklikler de raporlanır (md. 34). 
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 Bu standart ilk defa 31.12.2000 tarihinde başlayan (2001’den itibaren) 

dönemde uygulanır. Daha önceden uygulanmaya başlanması tavsiye edilir 

(md. 35). 

 EK A. Örnek Risk Kategorileri (Standardın Eki) 

Risk Grubu Risk Çeşitleri (Alt Gruplar) 

İşletme Çevresi ve Sektör 
Riskleri 

 

 Politik ve Hukuki Gelişmeler 
 Doğal Afetler / Savaş 
 Halk Ekonomisi Riskler (İsyan, Yağma) 
 Rakiplerin Davranışları 
 Pazar Riskleri (miktar ve fiyat riskleri ) 
 Sektörde ve Ürünlerde Gelişmeler 
İşletme Stratejisi Riskleri  
 Ürün Portföyü 
 Yatırım Portföyü (mali yatırım, iştirakler vb. 

bankalarda) 
 Normal Yatırımlar (fabrika vb.) 
 Kuruluş Yeri 
 Bilgi Yönetimi 
Performans Riskleri (Üretim 
Riskleri) 

 

 Ürün Geliştirme (Gelişme) 
 Tamamlama (Üretim) 
 Tedarik  (Satın Alma) 
 Satış 
 Lojistik Dağıtım 
 Çevre Yönetimi 
Personel Riskleri  
 Personel Tedarik 
 Personel Geliştirme (Eğitimi) 
 Personel Devir Hızı (Değiştirme) 
 Kilit Personel (Profesyonel) 
Bilgi Teknolojileri (IT) Riskleri  
 Bilgi Güvenliği 
 Ulaşılabilirlik (Veri Kaybı) 
Finansal Riskler  
 Likidite Riski 
 Kur Riski 
 Faiz Oranı Riski 
 Menkul Kıymetlerin Piyasa Riski 
 Yerine Getirmeme, Ödememe (Default) Riski 
Diğer Riskler  
 Örgütlenme ve Yönetim riskleri 
 Vergi Riskleri / Vergi Denetim Alanı 
 Sağlık ve Güvenlik Riskleri 
 Yönetim ve Kontrol Sistemi 
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3.6.3. Kurumsal Yönetim Kapsamında Düzenlemeler 

Avrupa’da kurumsal yönetim anlayışı İngiltere Ticaret Kanunu’yla 

başlamıştır. İngiltere 1998’de Cadbury’nin öncülüğünde tavsiye niteliğindeki 

dünyadaki ilk kurumsal yönetim ilkelerini yasalaştırmıştır. Sonra 1.11.2003 

ten itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere “Birleşik Kurumsal Yönetim 

İlkeleri Kanunu’nu” yürürlüğe koymuştur38. İngiltere’yi takiben diğer ülkeler de 

Ticaret Kanunları ve diğer mevzuatları kapsamında kurumsal yönetim 

ilkelerini benimseyerek uygulamaya koymuşlardır. İngiltere kurumsal yönetim 

ilkeleri özellikle yönetim kurulunun çalışması görev ve yetkileri eksenindedir. 

Bu ilkelerle yönetim kuruluna işletme stratejileri doğrultusunda riskleri 
belirleme ve yönetme görevi ile bunların kamuya açıklanması zorunluluğu 

da getirilmiştir39. Ancak kurumsal yönetim anlayışı ülkelerdeki piyasaların 

yapısına göre farklılık arzetmektedir. Örneğin ABD’de ortaklık hukuku 

anlayışı esnektir, Avrupa’da ise çok katıdır.  

Avrupa’da kurumsal yönetim alanında OECD tarafından 1999’da 

ilkeler yayınlanmıştır. Kurumsal yönetim konusunda dünyada, Dünya 

Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve bu iki örgütün 

özel sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturduğu Global Kurumsal 

Yönetim Forumu (GCGF) öncü olarak faaliyet göstermektedir. Avrupa’da 

genellikle kabul gören kurumsal yönetim ilkeleri OECD’nin yayınladığı 

ilkelerdir, ülkeler kendilerine göre değişiklikler yapmaktadırlar. 2007 yılında 

yapılan araştırmada Avrupa’da ülkelerarası kurumsal yönetim 

derecelendirme notu birbirine çok yaklaşmıştır. Araştırma sonucuna göre; 

2007 yılı sıralaması şöyledir: İngiltere 14,78, Hollanda 14,54, İsviçre 14,18, 

Fransa 13,75, İsveç 13,52, Portekiz 13,15, Belçika 12,66, İspanya 12,20, 

İtalya 11,59, Almanya 11,4740. 

 Kurumsal yönetim ilkeleri, Avrupa’da da genelde kabul gördüğü 

şekliyle 3.3.1.3. başlığında açıklanmıştır. 

                                                 
38 Aysan, 2007:125, İngiltere’de kurumsal yönetimle ilgili gelişmeler için bkz.: Chapman, 2006:13-23. 
39 İlkelerin özeti için bkz.: Aysan, 2007:125-129. 
40 Perşembe, 2008. 
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3.7. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE DURUM 

ABD’de AICPA tarafından yürürlüğe konulmuş olan (ilk yürürlük 1947) 

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Standartları Kurulu 

(AICPA’ya bağlı) tarafından yürürlüğe konulmuş Denetim Standartları 

Açıklamaları ve IFAC’ın kurduğu IAASB tarafından yayınlanmakta olan UDS 

uygulanmaktadır. Bu yönüyle de dünyada denetim alanında standartlaşma 

çalışmalarının öncüsü ve halen lider konumundaki ülke ABD sayılabilir. 

Belirtilen standartlar zaten birbirini destekleyen standartlar olup detay 

farklılıkları vardır. Bunların son yıllardaki ortak özellikleri iyi bir iç kontrol 

sistemi ve risk yönetim merkezinin kurulması ve bağımsız dış denetçilerin de 

bunların varlığını ve riskleri denetlemesidir. ABD’de de uygulanan 

standartların gelişimi ve konumuz açısından açıklamaları 3.3.1. ve 3.5. 

başlıklarında yapılmıştır. Tekrarı önlemek açısından burada değinilmemiştir. 

ABD’de 2000’li yıllardan sonra yaşanan şirket skandalları (özellikle 

Enron olayı) ülkede ciddi önlemler alınmasına ve bunun sonucu olarak 

23.01.2002’de dünyanın ilk kurumsal yönetim kanunu olan “Sarbanes-Oxley 

Yasası’nın”41 çıkmasını neden olmuştur. Bu yasada Enron vb. olaylarda 

gözden kaçırılmış birçok yolsuzluk nedeni olan etmen dikkate alınarak 

özellikle, yönetim kurulunun yetkileri ve sorumlulukları artırılmış, yönetim 

kurulunun şirketten alacağı primlere ve işletmenin hisselerini alma haklarına 

sınırlamalar getirilmiş, işletme ile pay sahiplerinin ve ortaklıklarının ilişkileri 

yeniden düzenlemiştir. Ayrıca, bilgilerin şeffaflığının sağlanması için risklerin 

yönetilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu hale getirilmiş, bağımsız 

denetçilerin denetlenmesinin yönetimi görevini SEC’e vermiştir42. Yine bu 

yasanın 2. bölümünde yer alan bağımsız denetime ilişkin açıklamalarda, 

bağımsız denetim işletmesi ile şirket ilişkileri düzenlenmiş; bağımsız denetim 

işletmelerine risk denetimi zorunluluğu getirilmiş ve bağımsız denetim 

işletmelerinin denetimini yaptığı işletmelere danışmanlık yapması, muhasebe 

                                                 
41 Kanunun açıklamaları için bkz.: http://www.sec.gov/spotlight/sarbanes-oxley.htm, 25.01.2007. 
42 Kanununla getirilen yenilikler ve ilkelerin özeti için bkz: Aysan, 2007:78-93, ABD ve Kanada’daki 
kurumsal yönetimle ilgili gelişmeler için bkz.: Chapman, 2006: 25-31. 
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sistemini kurma ve işletmesi veya kayıtlarını tutması gibi faaliyetleri 

yasaklanmıştır. 

3.8. RUSYA’DA DURUM43 

Rusya’da son 20 yıl içinde yaşanan önemli siyasi olaylar ve değişim 

rüzgarları muhasebe uygulamalarını da etkilemiştir. Finansal muhasebe 

alanında kendi standart ve uygulamalarını geliştirmek yerine uluslararası 

muhasebe standartlarını benimsemiştirler. Çünkü bu hem hazır bir bilgi ve 

hem de birçok uluslararası çalışan firmanın Rusya’da faaliyet göstermesi 

nedeniyle gerekli olmuştur.  

Rusya’da ilk denetim firması 1987 yılında kurulmuştur. Günümüzde 

Rusya’da bağımsız denetim işlemlerinin büyük bir kısmı dünyanın en büyük 

bağımsız denetim firmaları tarafından yürütülmektedir. Denetim kavramı 

Rusya’da çok yeni bir kavram olduğu için hızlı ilerlemeler 

kaydedilememektedir. Zaten denetimden beklentiler de üst düzeyde değildir. 

Uluslar arası büyük denetim firmalarının etkisiyle de, özellikle 2000’li yıllardan 

sonra denetim kavramı ve işlerliği önem kazanmaya başlamış ve eski yılların 

geride kalmışlığının giderilmesi ve dünya ile bu alanda entegrasyon 

çalışmaları hız kazanmıştır. Denetim; rakamların doğruluğunu tespit edecek 

ve yatırımcının riskini biraz da olsa azaltacak bir muhasebe faaliyetidir. 

Rusya’da önceden denetim denilince akla sadece vergi denetimi 

gelmekteydi. Ancak günümüzde vergi denetiminin sadece vergiyi etkileyecek 

hesaplarla ilgilenirken, bağımsız denetimin muhasebe sistemindeki hata ve 

eksikliklerle de ilgilendiği anlaşılmış ve bu konunun da en az vergi kadar 

önemli olduğu kabul görmeye başlamıştır. 

Rusya’da denetim ile ilgili 2001 yılında Esas Federal Kanunu yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanun 2 maddeden oluşmaktadır. Bu kanunun 1. maddesinde 

denetim firmalarının sunacağı denetim ve danışmanlık faaliyetleri tek tek 

sayılmış ve ilk defa bunların dışında faaliyet yapılması da yasaklanmıştır. 

Denetim ve danışmanlık kapsamında yapılabilecek bazı faaliyetler şöyledir: 

                                                 
43 Ayanoğlu, 2004:15-28. 
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- İşletmenin muhasebe sistemini denetlemek ve vergi danışmanlığı 

yapmak, işletmenin finansal durumunun ve idari yapısının analiz edilmesi, 

- Firma değerinin tespit edilmesi, riskler ve zararlar hakkında bilgiler 

sağlanması, 

- Yatırım projelerinin oluşturulmasında ve Pazar araştırmalarında 

işletmelere yardımcı olmak, muhasebe alanındaki yenilikler konusunda 

yardımcı olmak ve denetim sırasında çıkabilecek sıkıntılarda işletmeye 

destek olmak vb. faaliyetler yapılabilecektir. 

Maddelerde de görüldüğü gibi danışmanlık ağırlıklı bir fonksiyon 

olduğu için esasında işletme risklerini tamamen kapsamakta, ancak risklerin 

yönetimi ile ilgili sistematik tam oturmadığı için uygulamada tam verim 

alınmamaktadır. 

Yukarıda bahsedilen kanunda, temel denetim standartlarına da yer 

verilmiş, ancak bu standartlar yeterli görülmediği için Maliye Bakanlığı’na 

bağlı Denetim Standartları Reform Komisyonu bu standartları uluslararası 

denetim standartlarını da takip ederek Rusya’ya uygun bir şekilde revize 

etme çalışmalarını sürdürmektedir. 

3.9. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE İŞLETME RİSKLERİNİN 
RAPORLANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA (ADİDAS) 

Son yıllarda dünyada büyük işletmelerin yaşadığı iflaslar ve 

uyguladıkları hileler, ülkeleri birtakım önlemler almaya yöneltmiştir. Bunların 

başında şeffaflık ve işletme risklerinin tespit edilerek raporlanması çabasıdır. 

Ülkemizde de yeni yeni gündeme gelen risk analizi ve raporlanmasına temel 

teşkil etmesi amacıyla; dünyaca ünlü adidas grubun risk raporlaması örneği 

incelenecektir. Adidasın risk raporu yukarıda açıklanmış olan “risk 

raporlaması” standardına da uygundur. Coca-Cola şirketi de benzer risk 

raporlaması yapmaktadır.   
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Adidasın Risk Raporu Aşağıdaki Gibidir44: 

Adidas grubu, uzun dönem hisse değerlerini artırmak ve kazançlarını 

maximize etmek için sürekli yeni fırsatlar aramakta ve keşifler yapmaktadır. 

Bunu yaparken, (yeni fırsatlar ararken) iyi kontrol edilen ve yönetilen risk 

ortamı içerisinde optimal düzeyde risk almak gerekmektedir. Risk yönetim 

prensiplerimiz grup çapında risk yönetimimiz için çerçeve teşkil eder.  

3.9.1. Stratejik ve Operasyonel Risk Yönetim Prensipleri ve 
Süreçleri 

Stratejik ve operasyonel risk yönetim prensipleri ve süreç adidas grubu 

içinde, merkezileşmiş risk yönetimi ve süreci ile merkezdeki hat yöneticilerine 

ve alt birimlere yardımcı olmak için gerekli araçları ve ar-ge yi sağlar.  

Dahası, merkezi risk fonksiyonu grup çapında tanımlanmış riskleri 

toplar ve onların zaman içerisindeki gelişimini izler. Yönetimimiz sürekli 

olarak, bu risk bilgileri ile karar alma sürecini bir araya getirir ve karar almada 

dikkate alır. İnanıyoruz ki, riskler nereden doğuyorsa orada tanımlanmalı ve 

değerlenmelidir ki bu; farklı iş segmentlerinin ve bölgelerinin farklı risk 

profilleri olduğunu gösterir. 

Adidasın risk yönetim sistemi şekil 3.1. de özetlenmiştir. Sistemin 

tanınmasına ilişkin açıklamalar da aşağıda verilecektir. 

 

 

                                                 
44 Bu risk raporu örneği, Adidas grubun 2006 yılı (dönemi) ile ilgili sunduğu faaliyet raporundan 
derlenmiştir. Ülkemiz uygulamaları için öneri niteliğinde bir ilk olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.:  
http://www.adidas-group.com/en/investor/reports/annually/2006/adidas_GB_2006/en/risk-report-
7.html, 11.12.2007.  
http://www.adidas-group.com/en/investor/reports/annually/2006/adidas_GB_2006/en/risk-report-
2.html, 11.12.2007.  
http://www.adidas-group.com/en/investor/reports/annually/2006/adidas_GB_2006/en/risk-report-
3.html, 11.12.2007.  
http://www.adidas-group.com/en/investor/reports/annually/2006/adidas_GB_2006/en/risk-report-
4.html, 11.12.2007.  
http://www.adidas-group.com/en/investor/reports/annually/2006/adidas_GB_2006/en/risk-report-
5.html, 11.12.2007.  
http://www.adidas-group.com/en/investor/reports/annually/2006/adidas_GB_2006/en/risk-report-
6.html, 11.12.2007.     
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Şekil 3.1. Adidas Grup Risk Yönetim Sistemi 

 

 

Risk yönetim sürecimiz aşağıdaki adımlardan oluşur: 

a) Risk Tanımlama: Adidas grup spor ürünleri endüstrisindeki 

gelişmeleri ve makroekonomik çevreyi izler, bunun yanı sıra riski tanımlamak 

için içerideki süreci de takip eder. Sonuçta, grubumuzda her bir alan için bir 

dizi potansiyel risk tanımlanmıştır ki bu; yönetimimize riskleri tanımlamada 

yardımcı olmaktadır.  

b) Risk Değerleme: Tanımlanmış riskler, meydana gelme olasılığına 

ve potansiyel kayba göre değerlendirilir. Meydana gelme ihtimali yüksek, orta 

ve düşük olarak sınıflandırılır. Potansiyel kaybın büyüklüğü durum bazında 

değerlendirilir.  

 Yönetim ve Denetim Kurulu 

 Risk Tanımlama 

Risk Toplama 

Risk Değerleme 

 Marka ve Başmüdürlük Fonksiyonları 

Risk Ele Alma ve Kontrol Risk Raporlama 

  Merkezi Risk Yönetimi 
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c) Risk İzleme ve Raporlama: Riskler, merkezi risk yönetimi kadar 

(MRY), marka ve başmüdürlükçe de izlenir. Yıllık 1 milyon avro veya daha 

fazla etki yaratacağı tahmin edilen riskler aylık olarak merkezi risk yönetimine 

rapor edilir. Ayrıca, 5 milyon avro ve üzeri etkiye sahip riskler tanımlanır 

tanımlanmaz, MRY’ne bildirilir. Daha uzun süreli riskler stratejik planlama 

sürecinin bir parçası olarak, senaryo planlama modeli yoluyla gözden 

geçirilir. 

d) Risk Toplama: MRY grup çapındaki riskleri toplar ve düzenli 

aralıklarla yönetim kuruluna bildirir. 

e) Risk Ele Alma: Risk yönetim prensiplerimize dayalı olarak, hangi 

risklerden kaçınılacağı, azaltılacağı veya kabullenileceğine, hat yöneticileri ile 

MRY, bazen de Yönetim Kurulunun işbirliği ile karar verilir. 

Grubun finansal risk yönetimi ve hedging faaliyetleri merkezi hazine 

biriminin sorumluluğundadır ve grubun hazine politikalarına dayalı olarak 

yapılır. 

f) Risk Kontrolü: Grup, merkezi olarak farklı alanlardaki risklerin 

birbirini nasıl etkilediklerini takip eder, hem de MRY zaman içinde operasyon 

yönetiminin risklerden kaçınmak için aldıkları önlemlerin yerindeliğini inceler.    

İç denetim birimimiz bağımsız olarak bütün grubun risklerinin yönetimi 

için operasyonel ve iç kontrolleri değerlendirir. 

g) Risk Yönetimi Belgelendirme: Grup risk yönetimi el kitabımız 

bizim entegre edilmiş risk yönetim siteminin (RYS’nin) özünü oluşturur. Bu el 

kitabı bütün grup çalışanlarına açıktır. Bu el kitabı prensiplerin, süreçlerin, 

araçların, risk alanlarının ve grup içindeki anahtar sorumlulukların ana 

hatlarını belirtir.      

3.9.2. İşletmenin Risklerinin Tespiti ve Alınması Gereken (Veya 
Alınan) Önlemlere İlişkin Açıklamalar 

Adidas grubunun yıllar itibariyle karşılaştığı risk ana grupları ve 

bunların detayı aşağıdaki tabloda özet bir şekilde verilmiştir. Bu kısımda bu 
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risklerin neler oldukları, nasıl ortaya çıktıkları ve Adidas tarafından nasıl 

önlemler alındığı açıklanacaktır. Unutulmamalıdır ki; bütün riskler 

engellenemez, kabul edilmesi gereken riskler de mevcuttur. Bu risklerin etkisi 

(aşağıda da açıklanacağı gibi) çok artarsa o işlemler uygulamadan 

kaldırılabilir (en radikal karar). Çeşitli nedenlerle, bir şubenin kapatılması 

kararı buna örnek olarak verilebilir. 

Tablo 3.2. Adidas Grup İşletme Risklerine Genel Bakış 

1. Dış (Dışsal) Riskler 

    a) Makroekonomik Riskler 

    b) Endüstri Riski 

    c) Düzenleyici ve Politik riskler 

    d) Hukuki Riskler 

    e) Sahte Üründen Kaynaklanan (Ürün Kopyası) Riskler 

    f) Sosyal ve Çevresel Riskler 

    g) Doğal Riskler 

2. Finansal Riskler 

    a) Kur Riski 

    b) Faiz Oranı Riskleri 

    c) Yatırım riskleri 

    d) Finansman ve Likidite Riskleri 

3. Stratejik Riskler 

    a) Portfolio Riskleri 

    b) Anahtar Reklam Ortaklıkların Kaybından Doğacak Riskler 

    c) Marka İmajı Riskleri 

    d) AR-GE Riskleri 

    e) Ürün Kalitesi Riskleri 

    f) Kendi Perakende Zinciri Riskleri 

    g) Personel Riskleri 

4. Faaliyet Riskleri 

    a) Kaynaklama Riskleri 

    b) Müşteri Riskleri 

    c) Bilgi İşlem Riskleri 

5. Genel (Tüm) Riskler ve Değerlemesi  
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Yukarıda tablo 3.1. de gruplandırılmış olan risk çeşitleri, işletmelerin 

içinde bulundukları sektörler itibariyle farklılıklar gösterebilir. Hatta adidas 

şirketinin de 2006 yılı için karşılaşmadığı ancak 2007 yılında karşı karşıya 

kalabileceği riskler de olabilir. Bu durumda bahsedilen yeni riskler de 

kamuoyuna açıklanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

3.9.2.1. Dış (Dışsal) Riskler 

Adidas firmasının kendi faaliyetlerinden değil de çevresel etkilerden ve 

faaliyette bulunduğu ülkelerin makroekonomik koşullarından kaynaklanan 

riskleridir.  

a) Makroekonomik Riskler 

Sportif ürün endüstrisinin büyümesi tüketici güveni ve harcamaları ile 

yakından ilgilidir. Ani ekonomik düşüşler, özellikler grubun yoğun olarak 

bulunduğu yerlerde grubun satışları için ciddi kısa dönem riski oluştururlar.  

Bu riski azaltmak için, anahtar bölgeler arasında satış dengesi 

sağlanmalıdır. Düşüşler direkt etki etmemelidir. 

Ayrıca, riski daha da azaltmak için yeni ortaklıklar kurularak veya ürün 

portfolyosu genişletilerek talebin tahmin edilebilirliği artırılabilir ve makro 

ekonomik etkilere karşı daha az duyarlı olunması sağlanabilir. 

Grup kuzey Amerika’da 2007 yılında mütevazi bir büyüme 

beklemektedir. Çünkü kişilerin kişisel harcamaları düşmektedir. 

Bununla birlikte, ani bir düşüş düşük bir ihtimaldir ki bu; orta 

büyüklükte bir olumsuz etkiye yol açabilir. 

b) Endüstri Riski 

Endüstri birleşmeleri sonucunda ortaya çıkan perakendeciler 

arasındaki fiyat baskısı ve indirimler, üreticiler üzerinde negatif bir etkiye 

sahiptir. Grubun anahtar pazarlarından birindeki sürekli promosyonel ortam 

grubun satış ve karlılığını tehlikeye atabilir. Riski makul hale getirmek için, 

bölgesel olarak dengeli ürün karması takip edilir ve grubun dağıtım stratejisi 

sürekli gelişmelere adapte edilir. İngiltere’deki spor ürünleri pazarı oldukça 
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rekabetçi bir ortama sahiptir. Ortalama satış fiyatlarının düştüğü geçen 3 

yılda, adidas 1 ocak 2007 tarihinden itibaren yeni bir dağıtım politikası 

benimsedi. Bu stratejiye göre adidasın üst kesime yönelik ürünleri sadece bu 

stratejiyi benimseyen perakendecilere gönderilecektir. Adidasın Avrupa 

satışları üzerinde gözle görülür bir etkiye sahip olacak olan bu değişim kısa 

dönem satış kayıpları doğurabilir. 

Bununla birlikte, grubun 2007 gelirleri içinde düşük bir etkiye sahip 

olacaktır. Dahası, İngiltere pazarında grubun orta ve uzun vadeli satış ve 

karlılığında faydalı etkilere sahip olacağı beklenmektedir. 

c) Düzenleyici ve Politik Riskler 

Adidas grup, grup içerisinde ve grup ile sağlayıcılar arasında serbest 

mal akışında daralmalara yol açacak ani artan ithalat kısıtları ve vergilerinden 

kaynaklanan risk ile karşı karşıyadır. Bu riski sınırlandırmak için, gerektiğinde 

üretimi diğer ülkelere kaydırmaya yarayacak geniş bir sağlayıcı tabanına 

sahiptir. Ekim 2006’da AB Komisyonu Çin ve Vietnam’dan gelen deri 

ayakkabılara anti-dumping vergisi uyguladı. Bunun istisnası, Adidasın 

ürünlerinin de çoğunluğunu oluşturan teknik atlet ayakkabıları idi. Bu karar 

sonucunda ve grubun kaynak çeşitlendirme politikası sayesinde, yeni çıkacak 

AB mevzuatının 2007 verilerimiz üzerinde ciddi bir etkiye sahip olmayacağı 

beklenmektedir. Orta dönemde, AB dışındaki diğer düzenleyiciler tarafından 

daha ileri düzenlemelerin yapılması ihtimali ve bunların grubu etkileme 

kabiliyetinin çok düşük olduğu değerlendirilmektedir. 

d) Hukuki Riskler 

Adidas grubu, üçüncü tarafların marka ve patent haklarının ciddi ihlali 

konusunda iddia ve davalara maruz kalabilir. Bu riski azaltmak için, yeni ürün 

teknolojileri ve isimleri dikkatlice araştırılmalı ve üçüncü taraflar ile 

doğabilecek potansiyel çatışmalardan kaçınılmalıdır. Şubat 2006 da, grubun 

önemli rakiplerinden biri, iki ayakkabı modelini taklit ettiği gerekçesi ile 

Adidası dava etti. Bununla birlikte, grup bu davaların finansal bir etkilerinin 

olacağını düşünmemektedir. Dahası, gerekli tedbirler zaten alındığından, 
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grubun üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile açılan davalardan 

ciddi finansal etki doğması ihtimali düşük görülmektedir.  

e) Sahte Üründen (Ürün Kopyalamadan) Kaynaklanan Riskler 

Popüler bir tüketici ürünü olduğumuzdan markamız çoğunlukla 

taklitçilerin hedefi olmaktadır. 2006 yılında dünya çapında 6 milyondan fazla 

sahte ürün toplatıldı. Kayıpları önlemek ve marka imajını kurtarmak için 

adidas grubu kayıt yolu ile geniş bir hukuki korumadan yararlanmakta, ayrıca, 

kanun uygulayıcıları ve denetmenleri ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. 

Bununla birlikte, önlemleri bir üst seviyeye çıkardık ve yetkili satıcıların 

ürünlerine güvenlik etiketleri iliştiriyoruz, bu tarz önlemler geliştirmeye devam 

edeceğiz. Kısa dönemde taklit ürünlerin hala pazarda olacağını tahmin 

ediyoruz. Bununla birlikte, tahmini finansal sonuçlara göre gelecek yıllardaki 

değişimler geçmiş yıllara benzemekte, dolayısıyla bu önlemlerin yaratacağı 

etkide yetersiz kalmaktadır. 

Ürün sahteciliği özellikle markası olan mamullerde karşılaşılmakta, 

bunun dışındaki ürün veya işletmelerde ortaya çıkmayacak bir risk türüdür. 

f) Sosyal ve Çevresel Riskler 

Çalışanlarımıza, sağlayıcılarımıza ve çevreye karşı sorumluluklarımız 

vardır. Bu alanlardaki yanlış uygulamalarımız grubumuz ve sağlayıcılarımızın 

operasyonel etkinlikleri ve firmamızın itibarı üzerinde önemli bir etkiye 

sahiptir. Bu riski sınırlandırmak için, sağlayıcılarımızın bizim partnerimiz 

olabilmeleri için uymaları gereken işyeri standartları oluşturduk. Sağlayıcı 

fabrikaların iç denetimleri bağımsız dış denetçiler tarafından 

doğrulanmaktadır. Bu standartlara aykırılık tespit edilmesi halinde, 

uygunluğun sağlanması ve geliştirme için firma ile ortak hareket planı ve 

süreler belirleriz. Bu süreler firmalar tarafından karşılanmazsa iş ilişkimizi 

sona erdiririz. Sosyal ve çevresel alandaki yanlış uygulamaların çok nadir 

olacağını düşünmekte ve etkilerinin minimum olacağını düşünmekteyiz. 
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g) Doğal Riskler 

Adidas grubu doğal afetler, salgın hastalıklar, yangın ve kazalar gibi 

dış risklere maruzdur. Dahası,  bizim veya sağlayıcılarımızın iş alanlarında 

meydana gelen fiziki hasarlar malvarlığının zarar görmesine ve işin kesintiye 

uğramasına yol açabilir. Bu riskler, yüksek güvenlik standartları ve acil durum 

planlarına sahip güvenilir sağlayıcılar ve lojistik firmaları ile çalışmak yolu ile 

bertaraf edilebilir. Ciddi miktardaki sigorta güvencesine ek olarak, grup 

potansiyel negatif etkileri minimize etmek için beklenmedik durum planları da 

yapmaktadır. Sonuçta, doğal riskler gerçekleşince sigorta tazminatından 

sonra, çok küçük finansal kayıplar olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, 

bu senaryonun ihtimal dahilinde olmadığını düşünüyoruz. 

3.9.2.2. Finansal Riskler 

İşletmenin faaliyetlerini yürütürken, finansal anlamada yetersizlikler, 

ödeme güçlükleri, fazla işletme sermayesi ve fazla nakit bulundurmaktan 

kaynaklanabilecek risklerdir. 

a) Kur Riski 

Grubumuzun kur riski büyük oranda sağlayıcılarımızın Asya kökenli 

firmalar olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun anlamı, ürünlerimiz 

çoğunlukla dolar üzerinden faturalanmakta, halbuki tüketicilere satışlarımız 

sterlin, yen ve avro gibi birden çok kura göre yapılmaktadır. Bundan dolayı, 

grup bu kur değişimlerinden kaynaklanan parite riski ile karşı karşıyadır. Bu 

riski merkezi kur yönetimi vasıtasıyla yönetmekteyiz. 2007 yılı beklenilen 

hedging ihtiyaçlarımızı neredeyse tamamladık ve oranlar 2006 değerlerinin 

biraz altında kalmaktadır. Kur değişim riskinin 2007 yılı finansal katkılardan 

daha az olacağını tahmin ediyoruz. 

b) Faiz Oranı Riskleri 

Önemli miktardaki faiz oranı değişimleri grubun karlılık, likidite ve mali 

durumu üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Reebok firmasının alınması 

grubun mali yapısı üzerinde daha yüksek faiz yükleri getiren finansman 

ihtiyacına yol açtığından grup faiz riski ile karşılaşmıştır. Bu riski yönetmek 
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için adidasın dünya çapında para akışını takip eden önemli ağı vardır. 

Şirketin hazine birimi, borçlanmayı kolaylaştıracak önlemler almaktadır. 

Likidite ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek için finansal araç yatırımları 

artırılmıştır. Şirketin ihtiyaç duyduğu anlarda kolayca ve risk primi yüksek 

olmadan kredi bulabilmesi için, dereceleme şirketlerinden işletmenin iyi bir 

kredi notu alması yönünde önlemler alınmakta ve notlar toplanmaktadır. Ek 

olarak, grubun finansal kaldıraç oranını orta vadede  %50 nin altına çekmek 

finansal stratejimizin bir parçasıdır. Reebokın alınmasından sonra net borç 

yükünü azaltıyoruz ve sabit oranlı finansal düzenlemelerin payını artırıyoruz. 

Sonuçta, şirketimizi, 2007 yılı ve orta dönemde fazla etkileyebilecek olan bir 

faiz oranı riskinin, oluşma ihtimalini düşük görüyoruz.  

c) Yatırım Riskleri 

Geçen yılda, adidas grup Reebok’ın alınması ile yaklaşık 3 milyar 

avroya çıkan borçlanmasını düşürmek için faizsiz nakit para kullandı. Bundan 

dolayı, çok az bir para yatırımlar için kullanıldı. Dolayısıyla, bu fonlarla ilgili 

risklerden doğabilecek kayıplar çok önemli görülmemektedir. 

d) Finansman ve Likidite Riskleri 

Devam etmekte olan finansman ihtiyaçlarını karşılamak için, adidas 

grup likidite sıkışıklığından dolayı aleyhte olan finansman şartlarını da kabul 

etmek zorunda kalabilir. Bununla birlikte, grup bu riskin sınırlı olacağını çünkü 

gerekli lehte şartları sağladığını düşünüyor. 2007 yılında ciddi miktarda nakit 

akışı yaratılacağını tahmin ettiğimizden dolayı, çok düşük ihtimalle finansman 

ve likidite riski yaşanacağını tahmin ediyoruz.   

3.9.2.3. Stratejik Riskler 

İşletmeler rekabetinde etkisiyle zaman zaman çok önemli ve riskli 

kararlar almak zorunda kalabilirler. İşte bu durumlarda uygulanan politikaların 

(stratejik kararların) hataları sonucu karşılaşılabilecek risklerdir. 

 

 



                                                                                                                           198

 

a) Portfolio Riskleri 

Adidas grubu yeni edinilen işin entegrasyonu ve terk edilen işlerden 

dolayı ortaya çıkan kontratlardan dolayı risklerle karşı karşıyadır. Reebok 

markasının entegrasyonu konusunda yapılan çalışmalar sırasında, potansiyel 

gelirin ve yaratılacak sinerjinin maliyete etkileri konusunda yapılan abartılı 

tahminler sonucunda riskle karşılaşma ihtimali vardır. Sonraki iş daha çok 

grubun bilgi işlem sistemlerinin ve iş süreçlerinin bütün markalar çapında 

harmonizasyonu ve standart hale getirilmesidir. Bu riski azaltmak için, bu işe 

tahsis edilmiş bir kontrol birimi ve entegrasyon yönetim ofisi sürekli 

çalışmaktadır. 2006 yılında gerçekleşen maliyet sinerjileri orta vadede tahmin 

edilen sinerji hedeflerine ulaşılacağını göstermiştir. Ayrıca,  2006 yılı boyunca 

işçilerle yaptığımız anketler sonucunda Reebok çalışanlarının iş tatmin oranı 

ile iş kültürünün grubumuz  çalışanları ile aynı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu nedenle, portfolio riski oluşmasını çok düşük olasılık olarak görüyoruz. 

Fakat, bu şekilde bir riskin etkisinin büyük olacağını düşünüyoruz. 

b) Anahtar Reklam Ortaklıkların Kaybından Doğacak Riskler 

Adidas marka imajı oluşturmada ve lisanslı ürünlerin satılmasında 

büyük payı olan başlıca reklam ortaklıklarının kaybının doğuracağı bir risk ile 

karşı karşıyadır. Bu riski azaltmak için, grubun bu tarz firmalarla olan ortaklık 

ilişkilerini genişletiyoruz, böylece birkaç firmaya bağlı kalmak zorunda 

olmayacağız. Sonuçta, bu tarz risklerin gerçekleşme olasılığı orta düzeyde 

iken potansiyel mali etkilerinin düşük olacağı tahmin ediliyor. 

c) Marka İmajı Riskleri 

Tüketicilerin tercihlerinin performans ürünlerinden uzaklaşması ürün 

yelpazesinin çoğunu bu tarz ürünler oluşturan Adidas üzerinde olumsuz bir 

etkiye sahiptir. Bu riski azaltmak için ürün yelpazesini genişlettik ve günlük 

tüketime yönelik ürünler ile salt performansa yönelik ürünlerden oluşan farklı 

segmentlere hitap eden çok markalı bir sistem oluşturduk. Fakat, spor 

yarışmalarında adidas sembolünün kullanımına getirilen kısıtlama marka 

tanınırlık değerimize zarar vermekte ve adidas marka imajını olumsuz 
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etkilemektedir. Son 2 yıldır spor federasyonları ile uzun süreli çözümler için 

başarılı müzakereler yaparak bu riski aşmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, 

Adidas sembolünün kullanımına daha fazla getirilebilecek kısıtlama olması 

ihtimalini düşük görüyoruz. 

d) AR-GE Riskleri 

Spor ürünleri endüstrisinde yeni ürün teknolojilerinin hayata 

geçirilmesindeki hız başarı için temel belirleyicidir. Eğer Adidas grup sürekli 

yeni ve yenilikçi ürünler geliştirmekte başarısız olursa, bu ürünler ciddi 

satışlar sağladığı ve dalga etkisi yarattığı için satışlarında önemli oranda 

düşüşler meydana gelecektir. Sektördeki konumumuz nedeniyle böyle bir 

riskin gerçekleşme ihtimalini düşük görüyoruz. 

e) Ürün Kalitesi Riskleri 

Adidas, imajına ve müşterisine zarar verebilecek ayıplı ürün satma 

riski ile karşı karşıyadır. Bu riski azaltmak için üretim öncesinde titiz bir test 

uygulanmakta, üreticiler ile yakın işbirliği yapılmakta, ayıplı ürünler 

konusunda iletişime sürekli açık olunmakta ve doğan sorunları kısa sürede 

giderme yolunu seçmektedir. Potansiyel ürün sorumluluğu davalarının mali 

etkileri orta bir etkiye sahiptir.  

f) Kendi Perakende Zinciri Riskleri 

Yeni Adidas, Reebok ve Rockport’un kendi mağazaları ciddi şekilde 

tefrişat ve bakım yatırımları gerektirmektedir. Ayrıca, perakende faaliyetleri 

uzun zamanlı kira ve kira yükümlülükleri ile toptana göre çok daha fazla 

personel ihtiyacı gerektirir. Bu az esnek maliyet yapısı ciddi satış düşüşleri 

yaşandığı zaman maliyet indirimleri ile tazmin edilmezse risk oluşturur. Grup 

10 yıldan az kiralama kontratları yaparak bu riski minimize etmeye 

çalışmaktadır. Ayrıca, bütün dükkanlar işyerinin yeri, yatırım büyüklüğü ve 

ebatına göre iddialı kar hedefleri koymaktadırlar. Bu hedefler karşılanmazsa 

yeniden yapılandırma önlemlerine başvurulur ve gerekirse kapatılır. Kendi 

perakende ağını işletme konusundaki risk orta olarak değerlendirilir. 
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g) Personel Riskleri 

Adidas grubun gelecek başarısı personeline ve yeteneklerine bağlıdır. 

Buradaki risk doğru adamın bulunması, istihdamı ve işte tutulması 

konusudur. Bu riski azaltmak için, çalışanlarımıza tüm potansiyellerini 

kullanmaları ve anahtar personel olarak kalmaları için imkan sağlıyoruz. 

Çalışanların grubumuzu seçmeleri için çalışma ortamını sürekli geliştiriyoruz, 

cazip ödüller veriyoruz, uzun dönemli kariyer fırsatları sunuyoruz. Sonuçta, 

orta büyüklükte mali etkiye sahip olacak bu riskin gerçekleşme oranını sınırlı 

görüyoruz. 

3.9.2.4. Faaliyet Riskleri 

İşletmenin faaliyetleri yürütülürken, işlemleri aksatabilecek nitelikte 

karşılaşılabilecek risklerdir. 

a) Kaynaklama Riskleri 

Grubun satış maliyetlerinin yaklaşık %80’i hammadde ve işçilik 

ücretlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, grup ciddi miktarda maliyetlerin artışı 

riski ve kısa dönem tüketici taleplerini karşılama yeteneği üzerinde etkiye 

sahip olabilecek iş kesintileri ile karşı karşıyadır. Örneğin, 2006 yılında 

Reebok’a ayakkabı sağlayan Endonezya’daki 3 fabrikanın kapanması grubun 

net gelirini 8 milyon avro civarında düşürdü. Kaynak maliyetlerinin artması 

riskine karşı, Reebok’ın alınması ile birlikte toplu (çok miktarda) hammadde 

alım avantajından yararlanıyoruz. İş kesintileri riskini önlemek için, güvenilir, 

kaliteli, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren tedarikçiler ile çalışıyoruz. Böyle 

yaparak, orta ve uzun vadede artan fiyatları dengeleyeceğimizi ve stratejik 

ortaklarımızın da rekabetçi olacaklarını düşünüyoruz. Ayrıca, bölgesel olarak 

dengeli bir kaynak temin stratejisi ve sağlayıcılarımız ile yakın işbirliği  

sayesinde yeni ve yenilikçi malzemeye ulaşabiliyoruz. Sonuçta,  kaynak 

riskinin gerçekleşme oranını orta ihtimalde ve yaratacağı mali etkiyi düşük 

olarak görüyoruz.  
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b) Müşteri Yoğunlaşma Riskleri 

Müşteri yoğunlaşma riski, kar marjını düşürme gücüne sahip anahtar 

müşterilere bağımlı olmaktan kaynaklanıyor. Bu riski kaldırmak için, Adidas 

grubu geniş bir dağıtım ağına sahiptir. Sonuçta, hiçbir markamızda 2006 

yılının satışlarının %10 unu oluşturan bir müşterimiz yoktur. Dahası, 

Reebok’ın alınmasından sonra,  spor ürünlerini ve atletik perakende 

kanallarını güçlendirerek markanın belli başlı müşterilere bağımlı kalmasını 

önlüyoruz. Markalarımızın en büyük perakendecilerinden birindeki güçlü 

düşüş, yinede grubun bölgesel satışları ve karlılığında olumsuz bir etki 

yapabilir. 

c) Bilgi İşlem Riskleri 

Grup çapında IT sisteminin çökmesi veya ciddi miktarda bir veri kaybı 

işimizde önemli oranda bir bozulmaya yol açabilir. Bu riski azaltmak için, belli 

aralıklarla yedekleme yapılmakta ve önleyici bakım yapılmaktadır. Sistem 

güvenliği ve güvenilirliği düzenli aralıklarla yapılan iç testler ve dış denetim ile 

sağlanmaktadır. Grup sisteminin periyodik olarak gözden geçirilmesi grubun 

değişen iş gereksinimlerini ve en yüksek güvenlik standartlarını karşılamasını 

sağlamaktadır. 2006’da IT sistemimizde yaşanan arıza süresi toplam çalışma 

süremizin %1 nin altındadır. Bu durum IT sisteminden kaynaklanan risklerin 

gerçekleşme oranının düşük olduğunu ama yaratacağı etkinin büyük 

olduğunu gösterir.   

3.9.2.5. Genel (Tüm) Riskler ve Değerlendirmesi 

MRY birimi markalardan, bölgeden ve merkezden rapor edilen risklerin 

tümünü toplamaktadır. Bu raporda derlenen risklerin değerlendirilmesi ve 

genel görünüme göre adidas yönetimi, grubun sağlığını ve yaşamasını 

tehlikeye atacak herhangi bir kişisel ve toplu risk bulunmadığını 

öngörmektedir. Önceki yıl ile karşılaştırma yapıldığında adidasın kendine ait 

satış yerlerindeki artış ve reebokın katılması sonucu doğan sinerjiden dolayı 

bu yıl perakende satış riskinin arttığı görülmüştür. Bununla birlikte, Reebokın 

satın alınması tamamlandığı ve daha geniş bir marka yelpazesi 
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oluşturulduğundan finansman ve marka imajı riski azalmıştır. Sonuçta 

yönetim, grubun genel riskinde büyük bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Bu değerlendirme finansman taleplerimize gelen olumlu cevaplardan da 

anlaşılmaktadır. Bundan dolayı, Adidas grubun kredi derecelendirme 

kuruluşlarından not talep etmeye ihtiyacı bulunmamaktadır. Grubun kazanma 

gücü gelecekteki iş gelişmeleri için sağlam bir temel oluşturacaktır.  Yukarıda 

ana hatları verildiği gibi, mali durumumuz ve karlılığımız üzerinde olumsuz 

etkiye sahip olabilecek risklere karşı gerekli önlemleri almış bulunuyoruz.    

3.9.2.6. Adidas ve Coca-Colanın 2006 Yılı (Dönemi) Bağımsız Dış 
Denetim Raporları 

Yukarıda özetlenmiş olan rapor; Adidas şirketler grubunun, 2006 yılı 

sonunda sunduğu faaliyet raporunun, sadece risk raporu kısmının özetidir. 

Bu rapor Adidas tarafından düzenlenmiştir. Bağımsız dış denetim şirketi 

(KPMG) de bu raporun (açıklanan bilgilerin) doğruluğunu, bağımsız denetim 

raporuyla onaylamıştır45. Bağımsız dış denetim şirketi (KPMG) tarafından; 

işletmenin durumunun ve sonucunda düzenlediği bu rapordaki bilgilerle 

(finansal olan yada olmayan bilgilerle); “Almanya genel kabul görmüş 

denetim standartlarına” (Almanya için), Avrupa Birliği tarafından adapte 

olunmuş olan “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına” ve ülkelere 

özel olmak üzere “Alman Ticaret Kanunu’nun” gereklerine uygun olarak; 

işletmenin varlıklarının, finansal pozisyonunun ve faaliyet sonuçlarının doğru 

ve şeffaf olarak sunulduğu belirtilmiştir. Ayrıca bağımsız dış denetim 

raporunda; bu raporun işletme hakkında gerekli ve yeterli bilgileri sunduğu ve 

işletmenin mevcut durumunu ve gelecekteki karşılaşılma ihtimali olan bütün 

riskleri de açıkladığı belirtilmiştir. 

Diğer bir ifade ile işletmenin karşılaşabileceği riskleri ve çözüm 

önerilerini, bağımsız denetim şirketi, bağımsız denetim raporunda 

açıklamamıştır. İşletmenin bu riskleri ve önlemlerini, faaliyet raporunda; tam 

                                                 
45 KPMG bağımsız denetim şirketi tarafından Adidas grubun 2006 yılı bağımsız dış denetim 
raporundan özetlenmiştir. Sonucunda işletmeye olumlu görüş bildirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 
http://www.adidasgroup.com/en/investor/reports/annually/2006/adidas_GB_2006/en/bestaetigungsver
merk-des-abschlusspruefers.html, 11.12.2007. 
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doğru ve kapsamlı olarak sunması sağlamış, denetçi de yaptığı denetim 

sonucunda bütün faaliyet sonuçlarının ve gelecekle ilgili risklerin düzgün bir 

şekilde açıklandığını onaylamıştır. Şunu özellikle vurgulamak gerekir ki; 

işletmenin geleceği ile ilgili bilgilerin ve karşılaşabileceği risklerin bilgi 

alıcıların şeffaf bir şekilde sunulması sağlanmıştır. Ayrıca bu bilgilerin 

doğruluğu ve yeterliliği, bağımsız dış denetçiler tarafından da onaylanmıştır. 

Burada yapılan işlem zorluklarına rağmen denetçiye de bırakılabilir. 

Yani; denetçinin, bağımsız denetim raporunda, işletme riskleri hakkında 

ayrıntılı bilgiler vermesi istenebilir. Bu durumda aynı bilgi iki defa tekrar 

edilmiş olacaktır. Halbuki her işletmenin risk denetim ve gözetimi ile ilgili 

birimleri vardır. Onların yapacağı bilgilendirme ve risk raporunun Adidas 

örneğinde de olduğu gibi onlar tarafından düzenlenmesi daha kolay ve 

anlaşılır olacaktır. Ancak işletmelerin sunacağı bu risk raporları finansal 

olaylarda olduğu gibi profesyonel denetçiler tarafından denetlenmeli, aksayan 

veya eksik kalan yönleri varsa düzelttirilmelidir. Denetçinin isteğine rağmen, 

düzeltme talebi, işletme tarafından yerine getirilmezse; denetçi bu durumu ve 

eksiklikleri denetim raporunun kapsam kısmında açıklamalıdır. Tabii ki 

açıklanmayan veya hatalı açıklanan bilgilerin önem derecesine göre gerekli 

görülürse, raporun sonucu da olumludan şartlı veya olumsuza doğru 

değiştirilmelidir. 

Yukarıdaki uygulama örneği sektörler itibariyle standartlaştırılarak 

ülkemizde de uygulamaya konulabilir. Ülkemizde bulunan işletmeler de yıllık 

faaliyet raporu sunmaktadırlar. Ancak bizde düzenlenen faaliyet raporları 

genellikle, rakamsal verileri açıklamaya yöneliktir. Dünyadaki gelişmelere 

ayak uydurabilmemiz için, işletmelerimizin de kapsamlı risk raporları 

düzenleyerek kamuoyuna sunmaları hem kendilerine ve hem de bilgi 

alıcılarına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Yukarıdaki raporun bir benzeri de Coca-cola şirketinin faaliyet 

raporunda yer almaktadır46. Coca-cola şirketi de risklerinin neler olduğunu, 

                                                 
46 Coca-cola şirketinin 2006 yılı (dönemi) faaliyet raporu, risk raporu, dış denetim raporu ve bunlara 
ait açıklamalar için bkz.:  http://www.thecoca-colacompany.com/investors/pdfs/10-K_2006/Coca-
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bu risklerle ilgili aldığı önlemlerini ve önlenemeyecek risklerini açıkladığı 

kapsamlı bir risk raporu sunmaktadır. Sadece, Coca-cola ile Adidas farklı 

sektörlerde faaliyet gösterdikleri için, Coca-cola şirketinin risk raporunda 

Adidasa göre birtakım farklılıklar olması doğaldır. Diğer bir konuda herhangi 

iki işletme birebir aynı sektörde faaliyette bulunsa da, risklilikleri ve risk 

kaynaklarında farklılıklar ortaya çıkabilir. Örneğin, işletmenin birisinin ürün 

kalitesi üst seviyede ve satış fiyatı normal düzeyde iken, diğerinin ürün 

kalitesi düşük ve dolayısıyla da satış fiyatı da göreceli olarak çok düşük se; 

bu iki işletmenin risk kaynakları farklılaşacaktır. Sonuçta risklerin kaynakları 

ve önemlilik seviyeleri ne olursa olsun, yapılacak risk değerlemesi ve 

raporlaması, bilgi alıcılarının bu risklerden olumsuz etkilenmesini 

engelleyecektir. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Cola_10-K_Item_01a&b.pdf, 15.01.2008 ve http://www.thecoca-colacompany.com/investors/pdfs/10-
K_2006/Coca-Cola_10-K_Item_07a.pdf, 15.01.2008. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYETTE BULUNAN VE HİSSE 
SENETLERİ İMKB’DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN, 

RİSKLİLİK ANALİZİNE (DERECELEMESİNE) İLİŞKİN ÖRNEK 
UYGULAMA 

Türkiye’de mevcut durumda, sadece SPK kapsamındaki işletmeler 

bağımsız dış denetime tabidir. Bağımsız dış denetimden geçmiş finansal 

tablolar güvenilir kabul edildiği için, bu finansal bilgiler; önceki bölümlerde 

detaylı olarak açıklandığı gibi, birçok bilgi kullanıcısını ve alacağı kararları 

birinci dereceden etkilemektedir. 

Finansal bilgilerin önemi nedeniyle; üçüncü bölümde de açıklandığı 

gibi artık günümüzde denetimin görevi, sadece geçmiş bilgilere (verilerin 

doğruluğuna) güvence vermekten ibaret olamaz. Denetimin ve bağımsız dış 

denetçinin, 21. yüzyıldaki en önemli görevi ve fonksiyonu; işletmelerin karşı 

karşıya oldukları riskler ve işletmenin geleceğine ilişkin bilgiler verecek 

olmasıdır. Bunun tesisi için bağımsız dış denetim mesleği büyük bir evrimden 

geçmek zorundadır. Öncelikle bağımsız dış denetimin yükümlülüğü 

artmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, denetçilerin mesleki eğitim ve bilgi 

düzeyinin de günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmesi gerekecektir. 

Şöyle ki, sadece finansal tablolara hakim olmak, artık denetim mesleğinin 

kaliteli bir şekilde icra edilebilmesi için tek başına yeterli olmayacaktır. Bu 

nedenle günümüz denetçisi piyasa bilgilerine, bilişim teknolojileri hakkında 

yeterli bilgiye ve birtakım matematik ve istatistiki bilgiye de sahip olmalıdır. 

Risk ve riske yönelik denetim ile ilgili dünyada her geçen gün yeni 

uygulamalar önerilmekte ve uygulanmaktadır. Bu konuda bir kavram ve 

uygulama birliği de henüz gerçekleşememiştir. Çünkü çok hızlı gelişen bir 

alandır. Örneğin; teknolojik gelişmelerin hızına yetişmek özellikle hantal yapılı 

işletmeler için neredeyse mümkün değildir. Teknolojik gelişmeler ise artık 
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günümüzde, işletmenin her alanını etkilemekte ve birçok riskin kaynağını 

teşkil etmektedir. 

Bu açıklamalar risk analizini birazda, rakamsal olmaktan 

uzaklaştırmakta, tecrübe ve piyasaların o andaki durumuna göre optimal 

kararlar verebilmeyi gerektirmektedir. Buna rağmen, risk denetimi için her 

ülke koşullarına uygun olarak ve sektörel bazda temel oluşturabilecek 

birtakım analizler yapılabilir. Bu analizlerin sonucundan başta işletmeler, 

denetçiler ve diğer finansal bilgi kullanıcıları yararlanabilir. Zaten temel amaç 

da, yapılabildiği ölçüde, riskleri sayısallaştırabilmek ve ölçülebilir hale 

getirebilmektir. 

Sonuçta dünyada da yapılan bütün çalışmalar, riskin ölçülmesi ve 

gerçekleşmeden tespit edilerek yok edilebilmesi (veya etkilerinin 

azaltılabilmesi) üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunu yapabilmek için de birtakım 

rakamsal verilerden yararlanmak zorunluluğu kaçınılmazdır. Aksi taktirde 

diğer tespit ve uygulamalar subjektif olacaktır. Çalışmamızda da işletmelerin 

ortak özellikleri olan finansal oranlardan yararlanılarak, riskliliğin tespitine 

yönelik istatistiki uygulama gerçekleştirilecektir. 

Ülkemizde de son dönemlerde kanunlarda yapılan değişiklikler işletme 

riskleri hakkında bilgi verilmesini gerekli kılmaktadır. Ancak bu konuda somut 

örnekler yer almamaktadır. Çalışma bu anlamda da gelişmelere katkıda 

bulunabilir. 

Çalışmamızın konusu, riske yönelik denetim ve raporlanması olduğu 

için bu bölümde; hisseleri İMKB’de işlem gören reel sektör işletmelerinin 

risklilik analizi yapılacaktır. Bu analizin sonucu, işletmelerin rakipleri ile 

karşılaştırılmasına katkı sağlayacak ve bundan daha da önemlisi, işletmelerin 

iflas riski olup olmadığı hakkında bilgi verecektir. 

Bu bölümde; araştırmanın amacı, yöntemi, kullanılacak verilerin tespiti, 

istatistiki modelin kurulması, modelin uygulanması ve çıkan sonuçların 

değerlendirilmesi konuları üzerinde durulacaktır. 
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4.1. UYGULAMANIN AMACI 

Çalışmamız kapsamında yapılacak olan istatistiki analizin temel amacı 

Türkiye’de faaliyette bulunan reel sektör işletmelerinin riskliliğini analiz 

etmektir. Bu analiz sonucunda her bilgi kullanıcısının kolayca 

uygulayabileceği bir analiz modeli ve erken uyarı kabul edilebilecek bir sistem 

kurmaktır. Bunu yapmak için, dünyada çeşitli dönemlerde yapılan çalışmalar 

incelenmiştir. Genellikle erken uyarı sistemi veya risk analizi finans sektörü 

ağırlıklı yapılmaktadır. Ancak günümüzde birçok risk sadece finans sektörünü 

değil bütün işletmeleri ve özellikle de işletmelerin sunduğu finansal bilgilerden 

yararlananları negatif yönde etkilemektedir. İşte bu nedenle, çalışmamızda 

reel sektörde faaliyette bulunan bazı işletmeler ile ilgili dereceleme yapılacak 

ve bunun sonucu risklilik analizi olarak kullanılabilecektir. 

Bu çalışmada ulaşılacak sonuçlarla, başta işletme sahip ve 

yöneticilerinin risk yönetimi ve kendi işletmelerinin durumu ile ilgili somut 

bilgiler edinmelerine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bunun sonucunda 

ilgili kişiler, işletmeleri sıkıntı içinde (riskli) ise önceden tespit edebilecekleri 

için, alacakları önlemler ile o işletmeler durumunu düzeltecek, sonuçta hem 

işletmeler ve hem de o işletmelerin verilerinden yararlananlar kazançlı 

çıkacaktır. 

İşletme ile borç ilişkisine girecek olan bilgi alıcıları da bu çalışmadan 

yararlanabilecektir. Çalışmamız sonucuna göre ülkemizdeki büyük işletmeler 

ile ilgili olmak üzere, işletmelerin durumları; kötü-orta-iyi olmak üzere, basit 

işlemlere dayalı olarak ortaya konulacak ve gerek duyulduğunda her 

işletmenin durumu kolayca analiz edilebilecektir. 

Bağımsız dış denetçilere de çeşitli katkılar sağlanacaktır. Denetimi 

yapılacak işletmeler, öncelikle basit bir şekilde çalışmamız kapsamında 

değerlendirilecek ve risklilik durumu tespit edilecektir. Örneğin durumu kötü 

grubunda ise denetçi profesyonelliğini de kullanarak bunun nedenlerini tespit 

etmeye çalışacaktır. Tabiî ki böyle bir işletmede denetimin süresi, maliyeti ve 

toplanacak kanıt miktarı çoğalabilecektir. Diğer bir ifade ile denetçiler, 
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denetlediği işletme ile ilgili genel anlamda, toplayacağı kanıtların çapını 

belirlemede çalışmadan faydalanacaklardır. Sonuçta sunulan denetim raporu 

bilgi kullanıcılarına işletmenin riskliliği anlamında da katkı sağlayacaktır. 

Son olarak çalışmamız, geliştirilerek daha geniş kapsamlı araştırmalar 

yapılmasına temel teşkil edebilir. Bize göre, özellikle kamu kuruluşlarının 

desteği ile daha geniş çaplı çalışmalar yapılabilir. Çünkü kamu kuruluşları 

ilgili oldukları kısımlar itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren küçük-büyük 

bütün işletmelerin bilgilerinin tamamına ulaşabilmektedir. Bu bilgiler 

kullanılarak geniş çaplı analizler yapılabilir ve hatta bu çalışmanın 

sonuçlarının denetçiler tarafından da dikkate alınması şart koşulabilir. 

4.2. UYGULAMANIN KAPSAMI 

Araştırma kapsamında reel sektördeki işletmeler analize tabi 

tutulacaktır. Bu nedenle araştırmamızın sonuçları finans sektörü ve hizmet 

sektörü ile ilgili değildir. 

Yine araştırmamız kapsamında, sadece büyük işletmeler dikkate 

alınmıştır. Çünkü bağımsız denetim sadece SPK kapsamındaki işletmelere 

uygulanmaktadır. Hatta bu işletmelerin alt sektörleri ve işletme isimlerinin 

tespitinde aşağıda açıklanacak olan, büyük işletmelere ait olmak üzere, 

TCMB tarafından hesaplanmış olan endüstri (sektör) ortalamalarından 

yararlanılmıştır. 

Uygulama anlamında araştırmanın kapsamı bir takım sınırlılıklar 

nedeniyle daraltılacaktır, ancak sonuçları eksikliklerine rağmen (aynı 

sektörde olmak kaydıyla) diğer işletmelere de uygulanabilecektir. 

4.3. İFLAS RİSKİ ANALİZİ İLE DERECELEME UYGULAMASI 
SEÇENEKLERİNDEN; DERECELEME YAPMA GEREKÇESİ 

Çalışmamızda öncelikle, dünyada da zaman zaman uygulanmış olan 

iflas riski analizi (erken uyarı sistemi analizi) yapılması düşünülmüş, ancak 

sonuçların anlamlı ve daha güvenilir olması için iflas riski analizi yerine 

dereceleme yapılması uygun görülmüştür. 
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İflas riski analizinde, aynı sektörde veya birbiri ile uyumlu sektörlerde 

faaliyette bulunan, batmış işletmeler ve durumu iyi olan işletmeler 

karşılaştırılmaktadır. Bu nedenle, iflas riski analizi yapabilmek (veya yapılan 

analize iflas riski analizi diyebilmek) için, mümkünse aynı sektörde olmak 

üzere, iflas etmiş şirketlere ait yeterli dönem ve sayıda veriye ihtiyaç vardır. 

Bu işletmeler ile aynı sektörde faaliyette bulunan ve durumu iyi olan 

işletmeler karşılaştırılmakta ve birtakım katsayılar tespit edilerek iyi-kötü 

analizi yapılmaktadır. 

Öncelikle çalışmamız bağımsız dış denetim ile ilgili olduğu için, hisse 

senetleri İMKB'de işlem gören işletmelerin dikkate alınması uygun olacaktır. 

Bu hem dış denetimle ilişkilendirilebilirlik bakımından ve hem de doğru, 

yeterli ve güvenilir bilgiye ulaşmak bakımından önemlidir. 

Çalışmamız İMKB şirketleri üzerine yoğunlaştığından, iMKB 

kapsamında iflas etmiş yeterli işletmeye ihtiyaç duyulmuştur. Çalışmamız 

finans sektörü üzerine de olmadığı için sadece reel sektör incelenmiştir. 

Finans sektörü analiz edilseydi; bilindiği gibi 2001 yılı krizinde ülkemizde, çok 

sayıda banka iflası yaşandığı için yeterli veriye ulaşılabilirdi. Son yıllarda reel 

sektörde (İMKB kapsamında) çok fazla şirket iflası olmamıştır. Bunun 

sonucu, gözaltı pazarı incelenmiştir. Gözaltı pazarında da işlem gören şirket 

sayısı azdır ve ayrıca gözaltı pazarında işlem gören şirketlerin tamamı iflas 

riski olduğundan bu pazar kapsamına alınmamaktadır. Zaman zaman 

finansal yapısı iyi olmasına rağmen muhasebe hilesi (manipülasyon) yapmış 

veya yatırımcılar tarafından üzerinde spekülasyon yapılmış işletmeler de 

gözaltı pazarına alınmaktadır.  

İşte bu gerekçeler sonucunda, dereceleme yapma kararı alınmıştır. 

Birçok ülkede de yapılan çalışmalarda halka açık/kapalı ayrımı 

gözetilmeksizin durumu çok kötü olan her işletme kapsama alınmıştır. Bizde 

ise verilere ulaşmak gelişmiş ülkelerden daha zordur. Örneğin, internette 

finansal bilgilerin yayınlanması, halka açık işletmeler haricinde pek yaygın 

değildir. Diğer yandan ülkemizde son yıllardaki köklü değişiklere işletmelerin 

ayak uydurabilmesi (enflasyon düzeltmesi gibi) çok güç olmuştur. Özellikle 
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UMS/TMS uygulamaları sadece SPK kapsamındaki işletmelerde geçerlidir. 

Diğer işletmeler henüz UMS/TMS uygulamalarına geçmemiştir (Finans 

sektörü hariç). Standartlar da finansal tabloları etkilemektedir. Diğer bir ifade 

ile muhasebe uygulamaları daha doğru olan verilere ulaşımı sağlanabilen 

İMKB kapsamındaki şirketlerin analize tabi tutulması uygun olacaktır.  

Dereceleme yapılması kararımızın son bir gerekçesi de; dereceleme 

sonuçları, erken uyarı sistemi gibi kullanılabilir. Çünkü durumu iyi işletmelerin 

grubunda olmak ile kötü (diğerlerine göre) işletmelerin grubunda olmak bilgi 

alıcılarına (özellikle de denetçilere) oldukça yararlı bilgiler sağlayacaktır. 

Hatta durumu çok kötü (iflas riski taşıyan) işletmeler analizimiz kapsamında 

kolaylıkla tespit edilebilecektir. 

Çalışmamız dışında, daha fazla işletme verisine; ilgili kamu 

kuruluşlarının desteği ile güvenilir bir şekilde ulaşılabilirse, iflas riski analizi de 

farklı bir çalışma konusu olabilir. Hatta KOBİ'ler de bu kapsama dahil 

edilebilir. 

4.4. ANALİZE DAHİL EDİLECEK SEKTÖRLERİN VE 
İŞLETMELERİN SEÇİMİ 

Dünyada ve ülkemizde risk analizi denilince akla finans sektörü 

(özellikle bankalar) gelmektedir. Bu nedenle finans sektörü ile ilgili çalışma 

sayısı çok fazladır. Ancak reel sektörde bu konuda özellikle ülkemizde 

çalışma sayısının az olması bizi bu alan yöneltmiştir. Bu durumu 

çalışmamızın başında da açıklamıştır.  

Dünyada yapılan çalışmaların çoğunluğu tek sektör hatta alt sektör 

dikkate alınarak uygulanmıştır. Temel amacımız daha genellenebilir 

sonuçlara ulaşabilmek için çalışmanın kapsamını olabildiğince geniş 

tutmaktır.  

Aşağıdaki sınırlılıklar sonucunda çalışmada kullanılacak alt sektörler 

ve işletmeler belirlenmiştir: 

Reel sektörün tamamı çalışmamız kapsamında incelenmiş ve hizmet 

sektörü; alanının çok farklı olması (örneğin, üretim ve ticaretteki anlamıyla 
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stok olmaması) ve bu alanda faaliyet gösteren halka açık işletme sayısının 

çok az olması nedeniyle çalışmamız kapsamı dışında tutulmuştur. Tabii ki 

çerçeveyi genişletmek amaçlanırken, analizin sonuçlarının güvenilirliği göz 

ardı edilmemelidir. 

Geri kalan imalat sektörü ve ticaret sektörü, sektör (endüstri) 

ortalamaları dikkate alınarak ön analize tabi tutulmuştur. TCMB tarafından 

ortalama 50 ile 200 arasında işletmenin verileri kullanılarak, her sektör ve alt 

sektörleri için dört grup (küçük işletmeler, orta işletmeler, büyük işletmeler ve 

genel olmak üzere) olarak sektör ortalamaları her yıl hesaplanmaktadır. Bu 

analizde, TCMB tarafından büyük işletmeler için (ayrıca küçük ve orta 

işletmeler için endüstri ortalamaları hesaplanmıştır.) hesaplanmış olan ve Q 

(sektördeki işletmelerin finansal oranlarının aritmetik ortalaması) olarak ifade 

edilen oranlar kullanılmıştır. Bu oranlar çalışmamızın ekinde sunulmuştur. 

Öncelikle ticaret sektörü ile imalat (üretim) sektörü arasında farklılıklar 

tespit edilmiş ve analizin güvenilir sonuçlar vermesi için ticaret sektörü analiz 

dışında bırakılmıştır. Ticaret sektöründe faaliyette bulunan işletme sayısının 

da az olması dikkatten kaçırılmamalıdır. Ayrıca yapılacak olan analiz 

sonuçları, yaklaşık olarak da olsa yine ticaret sektörü için de kullanılabilir. 

İmalat sektörü içinde de, özellikle likidite ve finansal yapı oranları 

ortalamadan biraz farklı olan kağıt ve kağıt ürünleri, kimya-petrol-kauçuk ve 

plastik ürünler ile taş ve toprağa dayalı sanayi (büyük çoğunlukla çimento) alt 

sektörlerine ait işletmeler analize dahil edilmemiştir. Bu seçimi etkileyen 

sektör ortalamaları topluca ekte sunulmuştur. Bu oranların özeti aşağıdaki iki 

tabloda sunulmuştur: 
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Tablo 4.1. Analize Dahil Edilecek Alt Sektörlerin Endüstri Ortalamaları1 

 Standart Oranlar \ Alt Sektörler 
Gıda, 
İçki, 

Tütün 

Dokuma, 
Giyim, 

Deri 

Orman 
Ürünleri, 
Mobilya 

Ana 
Metal 

Metal 
Eşya, 

Makine ve 
Gereç 

Diğer 
İmalat

A-  LİKİDİTE ORANLARI       
   1-Cari  Oran  (%) 157,7 169,82 152,4 178,0 165,19 153,1
   2-Likidite (Asit Test)  Oranı  (%) 90,2 98,67 69,7 85,0 101,31 78,0 

   3-Nakit Oranı  (%) 24,5 23,33 19,3 29,5 22,98 21,9 
B-  FİNANSAL YAPI ORANLARI       
    1-KVYK+UVYK / Aktif Topl. Oranı    (%) 54,9 55,59 58,0 53,1 55,88 58,5 
   2-Öz Kayn. / Aktif Toplamı Oranı  (%) 45,1 44,41 42,0 46,9 44,12 41,5 
   3-Öz Kayn. / KVYK+UVYK Oranı  (%) 115,0 100,73 94,5 104,2 103,14 83,8 

C-  DEVİR HIZLARI       
   1-Alacak Devir Hızı  (Kez) 9,6 5,13 7,7 12,3 5,43 7,3 

   2-Duran Varlık Devir Hızı  (Kez) 7,3 5,62 3,5 7,9 6,46 6,7 
   3-Öz Kaynaklar Devir Hızı  (Kez) 5,2 2,77 3,3 4,3 4,49 3,3 

D-  BAZI KARLILIK ORANLARI       
   1- Brüt Satış Karı (Z) / Net Satış Or.  (%) 16,2 16,00 11,7 13,7 17,99 20,9 
   2- Net Kar (Z) / Net Satışlar oranı  (%) 2,9 2,27 2,5 5,6 4,89 2,4 
   3- FVÖK (Z) / Faiz Giderleri Oranı  (%) 235,5 248,53 211,9 358,5 667,21 217,5

Tablo 4.2. Analize Dahil Edilmeyecek Alt Sektörlerin Endüstri 
Ortalamaları2 

 Standart Oranlar \ Alt Sektörler Kağıt 
Kimya, Petrol, 

Kauçuk ve 
Plastik 

Taş, 
Toprak, 
Çimento 

A-  LİKİDİTE ORANLARI    
   1-Cari  Oran  (%) 335,5 221,92 279,4 
   2-Likidite (Asit Test)  Oranı  (%) 229,0 146,92 201,4 

   3-Nakit Oranı  (%) 61,4 33,85 78,1 
B-  FİNANSAL YAPI ORANLARI    
    1-KVYK+UVYK / Aktif Topl. Oranı    (%) 37,6 47,26 41,5 
   2-Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 62,4 52,74 58,5 
   3-Öz Kaynaklar / KVYK+UVYK Oranı  (%) 317,4 156,75 329,2 

C-  DEVİR HIZLARI    
   1-Alacak Devir Hızı  (Kez) 6,4 6,07 6,4 

   2-Duran Varlık Devir Hızı  (Kez) 2,0 4,98 2,4 
   3-Öz Kaynaklar Devir Hızı  (Kez) 2,3 2,89 1,8 

D-  BAZI KARLILIK ORANLARI    
   1- Brüt Satış Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı  (%) 25,8 23,11 33,4 
   2- Net Kar (Zarar) / Net Satışlar oranı  (%) 6,0 3,65 15,9 
   3- FVÖK (Zarar) / Faiz Giderleri Oranı  (%) 1.022,5 580,04 2.509,8 

                                                 
1 TCMB tarafından Q başlığı ile sunulmuş olan 2006 yılı standart oranlarından derlenmiştir. Q; 
Sektördeki işletmelerin oranlarının ortalaması şeklinde hesaplanmaktadır. Farklı standart oranlar da 
hesaplanmaktadır. Örneğin; sektördeki işletmelerin finansal tablo rakamlarının birleştirilmesi ile 
bulunan sektör tablolarından hesaplanan oranlar (SQ) gibi. Ancak bu oranlar işletme büyüklüklerinden 
önemli derecede etkileneceği için tercih edilmemiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 
http://www2.tcmb.gov.tr/sektor/anamenu.htm, 25.12.2007. 
2 http://www2.tcmb.gov.tr/sektor/anamenu.htm, 25.12.2007. İlgili sayfadan derlenmiştir. 



 

213

Tablo 4.1. ve 4.2’de de görüldüğü gibi, kağıt, kimya-petrol-kauçuk ve 

taş-toprağa dayalı sanayi alt sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin, 

özellikle likidite oranları ve finansal yapı oranları diğer alt sektörlerin 

oranlarından ciddi farklılıklar taşımaktadır. Bu nedenle, belirtilen alt 

sektörlerde bulunan işletmeler analiz kapsamı dışında tutulmuştur.  

Öncelikle, sadece bir alt sektörde yer alan işletmelerin analize dahil 

edilmesi düşünülmüştür. Bu durumda gözlem sayısının az olacağı, analiz 

sonuçlarının çok dar kapsam için geçerli olacağı ve dünyada da birden fazla 

sektörün aynı analizde çok defa kullanılmış olması gibi nedenlerle aynı ana 

sektörde (imalat) birden fazla alt sektör analize dahil edilmiştir. 

Son olarak veri dönemlerimiz olan 2004-2007 yılları içinde düzenli 

olarak borsada işlem görmeyen veya diğer bazı (örneğin halka açılması geç 

gerçekleşmiş birkaç işletme, Kardemir hisse senedinin 3 ayrı grupta (A,B ve 

D olarak) işlem görmesi ve tek finansal tablonun olması nedeniyle sadece 

Kardemir olarak 1 adet dikkate alınması veya işlem görmesi çeşitli nedenlerle 

sınırlandırılmış bazı işletmelerin veri eksikliği olması nedeniyle) işletmeler 

analiz dışı tutulmuştur. Bu işletmelerin (hisse senetlerinin) toplam sayısı 5’i 

geçmemektedir. 

Borsada yaklaşık 320 (Yeni halka arz veya tahtası kapanma gibi 

nedenlerle, duruma göre artıp azalmaktadır) adet işlem gören işletmenin, 166 

tanesi (yaklaşık yarısı) imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Yukarıda 

sayılan bütün eleme ve sınırlılıklar sonucunda imalat sektöründeki toplam 89 

adet (sektörün yarıdan çoğu yaklaşık %55'i oranında) işletme analize dahil 

edilmiştir. Dünyada yapılan bazı analizlerde, çok daha az işletme ve 

dönemden faydalanılarak çeşitli analizler yapılmaktadır. Analize dahil edilen 

işletmeler (89 adet), borsada işlem gören toplam işletmelerin yaklaşık 

%30’unu oluşturmaktadır. Bu oran, gözlem sayısının çok olması nedeniyle 

sonuçların güvenilir olmasına katkıda bulunacaktır. 
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Bu işletmeler3; dahil oldukları alt sektörleri itibariyle aşağıdaki 

tablolarda verilmiştir: 

Tablo 4.3. Analize Dahil Edilen, İmalat Alt Sektörleri ve İşletme 
Sayıları4 

ALT SEKTÖRLER 
İşletme 
Sayısı 

GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN 22 

DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ 26 

ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA 2 

METAL ANA SANAYİ 13 

METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM 23 

DİĞER İMALAT SANAYİİ 3 

GENEL TOPLAM 89 

 

Tablo 4.4. Analize Dahil Edilmeyen, İmalat Alt Sektörleri ve 
İşletme Sayıları 

ALT SEKTÖRLER 
İşletme 
Sayısı 

KAĞIT 14 

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 23 

TAŞ, TOPRAK, ÇİMENTO 27 

GENEL TOPLAM 64 

 

 

                                                 
3 Bu alt sektörler ve işletmeler; “http://www.imkb.gov.tr/veri.htm” sayfasındaki değerleme oranları 
başlığından derlenmiştir. 
4 2004-2005-2006 ve 2007'de veri eksiği olan çok az sayıdaki işletme de analize dahil edilmemiştir. 
Örneğin Türk traktör 2004 yılının ikinci çeyreğinde halka açılmıştır, bu nedenle veri eksiği dikkate 
alınarak analize alınmamıştır. Diğer yandan İMKB’de metal ana sanayinde işlem gören hisse senedi 
sayısı Kardemir’in üç farklı hisse senedinin işlem görmesi nedeniyle 15 adet görünmektedir. Kardemir 
analizimizde doğal olarak tek işletme şeklinde dikkate alınmıştır. 
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Analize dahil edilen alt sektörlerde faaliyette bulunan işletmeler, 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir: 

Tablo 4.5. Gıda, İçki ve Tütün Sektöründeki İşletmeler 

GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN 

ALYAG ALTINYAĞ 
AEFES ANADOLU EFES 
BANVT BANVİT  
DARDL DARDANEL  
ERSU ERSU GIDA 
FRIGO FRİGO PAK GIDA  
KENT KENT GIDA  
KERVT KEREVİTAŞ GIDA  
KNFRT KONFRUT GIDA  
KRSTL KRİSTAL KOLA  
MERKO MERKO GIDA  
PENGD PENGUEN GIDA  
PETUN PINAR ET VE UN 
PINSU PINAR SU  
PNSUT PINAR SÜT  
SELGD SELÇUK GIDA  
SKPLC ŞEKER PİLİÇ 
TATKS TAT KONSERVE  
TBORG T.TUBORG  
TUKAS TUKAŞ  
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 
VANET VANET  
TOPLAM 22 Adet 

 
 

Tablo 4.6. Orman Ürünleri ve Mobilya Sektöründeki İşletmeler 

ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA 

GENTS GENTAŞ  
KLBMO KELEBEK MOBİLYA  
TOPLAM 2 Adet 
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Tablo 4.7. Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründeki İşletmeler 

DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ 
AKALT AKAL TEKSTİL  
ATEKS AKIN TEKSTİL  
AKIPD AKSU İPLİK  
ALTIN ALTINYILDIZ  
ARSAN ARSAN TEKSTİL  
BERDN BERDAN TEKSTİL  
BISAS BISAŞ TEKSTİL  
BOSSA BOSSA  
CEYLN CEYLAN GİYİM  
CYTAS CEYTAŞ MADENCİLİK  
DERIM DERİMOD  
DESA DESA DERİ 
EDIP EDİP İPLİK  
GEDIZ GEDİZ İPLİK  
IDAS İDAŞ  
KRTEK KARSU TEKSTİL  
KORDS KORDSA 
LUKSK LÜKS KADİFE  
MNDRS MENDERES TEKSTİL 
MEMSA MENSA MENSUCAT  
MTEKS METEMTEKS  
SKTAS SÖKTAŞ  
SONME SÖNMEZ FİLAMENT  
VAKKO VAKKO TEKSTİL  
YATAS YATAŞ  
YUNSA YÜNSA  
TOPLAM 26 Adet 

 
Tablo 4.8. Metal Ana Sanayi Sektöründeki İşletmeler 

METAL ANA SANAYİ 
BRSAN BORUSAN MANNESMANN  
BURCE BURÇELİK  
BURVA BURÇELİK VANA 
CELHA ÇELİK HALAT  
CEMTS ÇEMTAŞ  
DMSAS DEMISAŞ DÖKÜM  
DOKTS COMPONENTA DÖKTAŞ  
ERBOS ERBOSAN  
EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK  
FENIS FENİŞ ALÜMİNYUM  
IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK  
KRDM KARDEMİR  
SARKY SARKUYSAN  
TOPLAM 13 Adet 
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Tablo 4.9. Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründeki 
İşletmeler 

METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM 

ALCAR ALARKO CARRIER  
ASUZU ANADOLU ISUZU  
ARCLK ARÇELİK  
BEKO BEKO ELEKTRONİK  
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ  
BSHEV BSH EV ALETLERİ  
DITAS DİTAŞ DOĞAN  
EGEEN EGE ENDÜSTRİ  
EMKEL EMEK ELEKTRİK  
EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ  
FMIZP F-M İZMİT PİSTON  
FROTO FORD OTOSAN  
GEREL GERSAN ELEKTRİK 
IHEVA İHLAS EV ALETLERİ  
KARSN KARSAN OTOMOTİV 
KLMSN KLİMASAN KLİMA  
MUTLU MUTLU AKÜ  
OTKAR OTOKAR  
PARSN PARSAN  
TUDDF T.DEMİR DÖKÜM  
TOASO TOFAŞ OTO. FAB.  
UZEL UZEL MAKİNA  
VESTL VESTEL  
TOPLAM 23 Adet 

Tablo 4.10. Diğer İmalat Sanayi Sektöründeki İşletmeler 

DİĞER İMALAT SANAYİ 

ADEL ADEL KALEMCİLİK  
GOLDS GOLDAS KUYUMCULUK  
SERVE SERVE KIRTASİYE  
TOPLAM 3 Adet 
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4.5. ANALİZE DAHİL EDİLECEK DÖNEMLERİN SEÇİMİ 

İşletmeler seçildikten sonra bu işletmelerin hangi dönemlerinin analize 

dahil edileceği konusunda aşağıdaki hususlar dikkate alınarak dönemler 

belirlenmiştir; 

- Dereceleme yaptığımız için olağandışı etkisi nedeniyle 2000-2001 ve 

2002 yılları ülkemizdeki kriz nedeniyle analize alınmaması uygun 

görülmüştür. Çünkü bu yılların sonuçları olumsuz olduğu için analizimizin 

ortalamasını da değiştirme riski vardır. Hatta krizin etkileri 2003 yılında da 

azalarak devam etmiştir. Zaten 2003 yılı da analiz dışında bırakılmıştır. 

- Analizin dönemlerini belirleme kararımızda en önemli etken ise 

enflasyon muhasebesi uygulamalarıdır. Ülkemizde halka açık işletmeler 2004 

yılından itibaren enflasyon düzeltmesine tabi olmuşlardır. Bu nedenle 2003 

yılı da analize dahil edilmemiştir. Enflasyon muhasebesi 2005 yılından 

sonraki yıllarda (2006-2007) fiilen uygulanmamaktadır ancak, bu yıllardaki 

enflasyon oranının düşük olması (aynı zamanda enflasyon muhasebesi 

uygulamama nedenidir) nedeniyle etkisi dikkate alınmamıştır. 2003 yılı ve 

öncesi için ise; aynı varsayım yapılamaz. Çünkü işletmelerimizde enflasyon 

muhasebesinin ilk uygulaması finansal tabloları (gerçeği yansıtmaktan çok 

uzaklaştıkları için) çok ciddi oranlarda değiştirmiştir (örneğin, özellikle geçmiş 

yıllarda enflasyon oranının çok yüksek olduğu ve yakın geçmişte bir de kriz 

yaşadığımız ülkemizde, 1995 yılında alınan bir binanın 2004 yılı rakamları ile 

ifade edilmesi gibi). 

- Ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmelerden bir diğeri de 

UMS/TMS ve UFRS/TFRS uygulamalarıdır. Halka çık işletmelerin (SPK 

kapsamındaki işletmeler) tamamı 2004 yılından itibaren UMS'ye göre 

muhasebeleştirme yapmaya başlamışlardır. Analizin kapsamında yer alan 

işletmelerin tabloları da 2004'ten itibaren UMS'ye uygun olarak 

düzenlenmektedir. 2004 yılı içinde de bu işletmelerin bazıları UMS'ye uygun 

muhasebeleştirme yapmıştır. Analizde rakamsal büyüklüklerden değil de 

oranlardan yararlandığımız için 2004 yılındaki bazı işletmelerin finansal 
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tablolarını, UMS'ye göre düzenlememiş olmaları, analizi fazlaca 

etkilemeyecektir. Bu nedenle verilerin (dönemlerin) çok olmasının analize 

sağlayacağı katkı da düşünülerek 2004 yılı analize dahil edilmiştir. 

- 2003 yılı ülkemizde sonuçları ve etkileri bakımından kanunlar yılı 

olarak düşünülebilir;  

Bunlardan birincisi, yukarıda bahsedilen enflasyon muhasebesi 

uygulamasıdır ki 2003 yılında yasalaşmıştır. Bu uygulama, seçimlik olan 

yeniden değerlemeyi kaldırmış ve finansal tabloları büyük tutarlarda 

etkilemiştir (olumlu yönde).  

İkincisi, kar dağıtımında yapılması gereken stopaj hesaplamalarındaki 

24.04.2003 itibariyle yürürlüğe giren 4842 Sayılı Kanun’la5 yapılan 

değişikliktir6.  

2003 yılına kadar her koşulda stopaj hesaplanırken, 2003 yılında 

yapılan değişiklikle; stopaj uygulaması, kar dağıtılıp dağıtılmaması veya kar 

dağıtılırsa ortakların gerçek kişi olup olmamasına göre farklılık arz etmiştir. 

Öncelikle bu kanunla yapılan değişiklikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren elde edilecek olan kazançların dağıtımında dikkate alınacaktır. 

İşletmeler bu tarih itibariyle kar dağıtmazlarsa; herhangi bir stopaj 

hesaplaması yapmayacaklardır. Şayet kar dağıtımına karar verirlerse; tüzel 

kişi ortaklarına ödediği temettülerden stopaj kesmeyecek, gerçek kişi 

ortaklarına ödediği temettülerden ise %10 oranında (2006 yılı itibariyle bu 

oran  %15 olmuştur) stopaj kesintisi yaparak devlete ortakları adına 

ödeyeceklerdir. Kanunun özü; karın işletme dışına özellikle de yastık altına 

gitmesini engellemektir. Çünkü sadece gerçek kişi ortaklara ödenen 

temettüler stopaja tabi tutulmuştur. Aksi durumlarda (kar dağıtılmaması veya 

tüzel kişi ortaklara dağıtılması durumlarında) stopaj uygulaması 

yapılmayacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki işletmelerin ortaklarının büyük 

                                                 
5  Kanunun tam metni için bkz.: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028, 15.01.2008, veya; 
24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı RG. 
6 Kar dağıtımında uygulanan stopaj hesaplamalarındaki değişiklikler ve detaylı hesaplamalar hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz.; Örten, 2004:180-219, Örten ve Karapınar, 2007:249-349. 
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bir kısmı da genellikle gerçek kişilerden oluşmaktadır. Bu nedenle; kar 

dağıtılmadığı zaman stopaj kesilmeyeceği uygulaması; işletmelerin kar 

dağıtım politikalarını etkilemiş ve işletmeleri kar dağıtımı yerine bedelsiz 

hisse dağıtımına (bedelsiz sermaye artırımına) teşvik etmiştir. Çünkü işletme 

sahipleri kar dağıtımı kararı verecekleri genel kurulda, dağıtıp dağıtmama 

konusunda ikilemde kalmışlardır. Vergi ödemektense kar dağıtmamayı tercih 

edenler doğal olarak çoğalmıştır. 

Üçüncüsü ise; finansal kiralama (leasing) kanunun değiştirilmesidir. 

2003 yılına kadar ülkemizde finansal kiralama ile edinilen varlıklar dünya 

uygulamalarının tersine, işletmenin varlığı olarak değil de adi kiralama gibi 

takip edilmekte idi. 2003 yılında 4842 Sayılı Yasa7 ile yapılan değişiklikle, 

finansal kiralama ile alınan varlıkların kiracının kayıtları arasında gösterilmesi 

(kanuna göre 260 haklar hesabı, bize göre ilgili maddi duran varlık hesabı 

olmalıdır) ve amortisman işleminin kiracı tarafından yapılması hükme 

bağlanmıştır8. 

Bu değişiklik sonucu finansal kiralama nedeniyle gelecekte doğacak 

yükümlülüklerin de baştan, pasifte kayda alınması öngörülmüştür. Bu 

değişiklikler finansal kiralama ile varlık edinen işletmelerin finansal tablolarını 

etkilemiştir.  

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı işletmelerin; 2004-2005 ve 2006 

yıllarına ait finansal tabloları analiz kapsamına alınmıştır. 

Bu sonuca ulaşıldıktan sonra finansal tabloların yıllık veya ara 

dönemlerinin kullanılması konusunda işlemlerin azlığı nedeniyle yıllık finansal 

tablolar düşünülmüştür. Ancak, istatistiki sonuçların daha da güvenilir olması 

veri ve dönem çokluğundan etkilendiği için, 3'er aylık dönemlerde ilan edilmiş 

(sunulmuş) olan finansal tabloların kullanılması uygun bulunmuştur. 

Öncelikle 2004-2005 ve 2006 yıllarının 3'er aylık finansal tabloları 

kullanılarak analiz tamamlanmıştır. Sonradan tez süresi içine dahil olduğu 

                                                 
7 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028, 15.01.2008, veya; 24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı RG. 
8 Finansal kiralama ve muhasebe uygulamaları hakkında detaylı bilgi için bkz.: Örten ve Karapınar, 
2007:387-408, Örten, Kaval ve Karapınar, 2007:121-251. 
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için 2007 yılının ilk 3 dönemi de eklenerek analiz toplam 15 dönem olacak 

şekilde genişletilmiştir. 

4.6. UYGULAMADA FİNANSAL ORANLARIN TERCİH EDİLMESİ 

Dünyada iflas riski analizleri, erken uyarı sistemi analizleri veya 

derecelendirme analizlerinin büyük bir çoğunluğunda finansal oranlar 

kullanılmaktadır. Bunun en önemli nedeni rakamsal büyüklüklerin çok 

değişken olmasıdır. Örneğin aynı sektörde faaliyet gösteren iki işletmenin net 

satışları tutarı veya aktif toplamları tutarı çok farklı olabilecektir. Bu durum 

ölçmede ciddi sorunlara neden olmaktadır. İstatistiki uygulamalarda da 

problem oluşturacak ve sonuçların hatalı çıkmasına neden olacaktır. Bunun 

yerine oranlardan yararlanılırsa; rakamsal büyüklüklerin sıkıntılarının büyük 

bir kısmından sakınılmış olacaktır. 

Finansal oranlarla çalışmanın birtakım sakıncaları da vardır. Oranlar 

arasındaki benzerlik (korelasyon) bazı istatistik analiz sonuçlarını negatif 

yönde etkilemektedir. Bunun denedi hesaplanan oranların hatalı uygulanması 

(aynı rakamların tekrarı vb.) veya oranların benzerliğinden kaynaklanabilir9. 

Önemli çalışmaların çoğunluğu oran analizi ile yapılmıştır. Oran 

analizleri kullanılarak iflas riski tahmini çalışmalarının en önemlisi Edward I. 

Altman tarafından 1968 yılında yayınlanan “Financial Ratios, Discriminant 

Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy”10 başlıklı makaledir. Bu 

çalışmada Altman 33 işletmeyi ve 5 farklı finansal oranla discriminant 

analizine tabi tutmuştur. Bu çalışma sonraki birçok çalışmaya temel teşkil 

etmiş ve halen günümüzde işletme sayıları ve kullanılan oranlar değiştirilerek 

de olsa en yaygın biçimde uygulanmaktadır. Edward I. Altman sonraki 

yıllarda da diskriminant analizi ve oran kullandığı uygulamaları geliştirmiştir11. 

Bu çalışmaya benzer bir çalışma da William H. Beawer tarafından 

yapılmıştır12.  Beawer çalışmasında 14 oran ve 79 işletme kullanmıştır. 

Sonraki yıllarda da (1972) E. B. Deakin, Altman ve Beawer’in çalışmalarını 
                                                 
9 Oranlarla çalışmadaki yararlar ve sakıncalar için bkz.: Aktaş, 1993:75-80. 
10 Altman, 1968:589-609. 
11 Altman, Haldeman ve Narayanan, 1977:29-54, Altman ve Spivack, 1983:60-67. 
12 Beawer, 1967:71-111 



 

222

baz alarak 32 başarılı şirketin ve 32 başarısız şirketin finansal verilerinden 

faydalanarak oran analizlerini kullandığı çalışmasını yapmıştır13. Deakin’den 

sonra 1974 yılında da Marc BLUM başarısız şirket modelini üç değişik kriterle 

belirlemeye çalışmıştır14. Bu çalışmalardan günümüze kadar benzer birçok 

çalışma yapılagelmektedir. 

Bu çalışmada hem uygulama alanının çok geniş ve kabul gördüğü ve 

hem de istatistik sonuçlarının daha güvenilir çıkması için oranların 

kullanılması tercih edilmiştir. Bu oranlar işletmenin likiditesini, çalışma 

durumunu, mali yapısını, karlılığı ve temel piyasa durumunu ölçmeye yönelik 

olarak belirlenecektir. 

4.7. UYGULAMADA KULLANILAN FİNANSAL ORANLAR15 

 Yukarıda da açıklandığı gibi dünyada yılardır birçok oran iflas riski ve 

derecelendirme analizlerinde kullanılmıştır. Bu çalışmada da hem önceki 

çalışmalarda kullanılan oranlara uygun olması ve hem de işletmelerin 

derecelendirilmesinde etkili olabilecek, farklı durumları ölçmesi amacıyla 

aşağıdaki oran seti oluşturulmuştur. Bu oranlara ilişkin açıklamalar 

dipnotlarda yapılmıştır. 

 Kullanılan oranlar: 

1. Cari Oran                              =
Dönen Varlıklar 

KVYK 
 

2. Asit Test Oranı16                   =
Dönen Varlıklar-(Stoklar+GAAGid.)

KVYK 
 
 
 
                                                 
13 Deakin, 1972:167-179 
14 Blum, 1974:1-25. 
15 İşletmelerin Finansal analizinde kullanılan oranlar ve detaylı açıklamaları için bkz: Akdoğan ve 
Tenker, 2007, Helfert, 2003, Penman, 2004, Elliott ve Elliott, 2004, Akgüç, 2006, Çetiner, 2007, 
Akgüç,2006. 
16 Bu orana bazı kaynaklarda likidite oranı adı da verilmektedir. Oranın hesaplanmasında da zaman 
zaman farklılıklar oluşabilir. Genellikle bu oran; (Dönen Varlıklar-Stoklar) / KVYK şeklinde ifade 
edilebilir. Ancak oranın daha hassas ölçmesi için Dönen varlıklardan; stoklarla birlikte Gelecek 
Aylara Ait Giderler de çıkarılmalıdır. 
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3. Nakit Oranı17                         =
Hazır Değerler+Menkul Kıymetler 

KVYK 
 

4. Finansal Kaldıraç Oranı        =
KVYK+UVYK 

Aktif Toplamı 
 

5. Özkaynaklar/Aktif Toplamı   = 
Özkaynaklar 

Aktif Toplamı 
 

6. NİS18/Aktif Toplamı19            = 
Net İşletme Sermayesi 

Aktif Toplamı 
 

7. Stok Devir Hızı20                   =
Satışların Maliyeti 

Ortalama Stoklar 
 

8. Ticari Alacak Devir Hızı21     = 
Net Satışlar 

Ortalama Ticari Alacaklar 
 
 

                                                 
17 Disponibilite oranı olarak da adlandırılan bu oran da farklı formülle ifade edilebilir. Genellikle; 
Hazır Değerler / KVYK şeklinde ifade edilen bu oranın, menkul kıymetlerin borsa aracılığı ile çok 
kolay bir şekilde paraya çevrilebilir olması ve ülkemizdeki işletmelerin büyük bir çoğunluğunun riskli 
olan hisse senedi yatırımı olmaması (bkz.: Altay, 2002:121-127.) gibi nedenlerle hazır değerlere, 
menkul kıymetlerin eklenmesi ile bulunmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 
18 Net İşletme Sermayesi; Net Çalışma Sermayesi olarak da ifade edilebilir. Dönen Varlıklardan Kısa 
Vadeli Yabancı Kaynakların çıkarılması suretiyle bulunur. Diğer bir ifade ile bir yıl içinde paraya 
dönüşmesi beklenen varlıklardan, bir yıl içinde ödenecek borçlar düşüldükten sonra kalan ve 
işletmenin borçları dışındaki günlük ödemelerini karşılamak üzere ihtiyaç duyacağı tutardır. 
İşletmelerin KVYK’lardaki yazılı borçları dışında karşılaşacağı ve KVYK içinde görünmeyen, birçok 
ödemesi (elektrik-su-telefon faturaları, kira ödemeleri, bakım-onarım giderleri veya benzin giderleri 
gibi) oluşacaktır. İşletmeler bu ödemelerini de aksatmadan yerine getirebilmek için net çalışma 
(işletme) sermayesine ihtiyaç duyarlar. 
19 NİS/Aktif Toplamı oranı çalışmamıza temel teşkil eden ilk uygulaması 1968 yılında yapılmış olan Z 
skor analizinde Edward I. Altman tarafından kullanılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Altman, 
1968:589-609. 
20 Bu oran Net Satışların Ortalama Stoklara bölünmesiyle de bulunabilir. Ancak stoklar maliyet bedeli 
ile muhasebeleştirildiği için Satışların Maliyetinin kullanılması daha doğru olacaktır. Ortalama 
Stoklar; dönem başı stok tutarı ile dönem sonu stok tutarının toplanması ve bulunan sonucun ikiye 
bölünmesi suretiyle hesaplanır. Diğer bir ifade ile dönemin stoklarının basit ortalamasıdır. 
21 Ticari alacak devir hızı hesaplanırken Kredili Net Satışların, ortalama ticari alacaklara oranlanması 
daha doğrudur. Ancak işletmelerin net satışlarının ne kadarının vadeli ve ne kadarının da peşin 
yapıldığı bilinemediği için ya varsayım kullanılır ya da genellikle net satışlar dikkate alınarak 
hesaplama yapılır. Ortalama ticari alacaklar da, stoklarda olduğu gibi dönem başı ve dönem sonu 
tutarlarının toplamının ikiye bölünmesiyle bulunur. 
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9. NİS Devir Hızı                       =
Net Satışlar 

Ortalama NİS 
 

10. Aktif Devir Hızı22                   = 
Net Satışlar 

Ortalama Aktif 

 

11. Brüt Satış Karı/Net Satışlar23=
Brüt Satış Karı (Zararı) 

Net Satışlar 
 

12. Faaliyet Karı/Net Satışlar     = 
Faaliyet Karı (Zararı) 

Net Satışlar 
 

13. Dönem Net Karı/Net Satış   = 
Dönem Net Karı (Zararı) 

Net Satışlar 
 

14. Özkaynak Karlılığı24              =
Dönem Net Karı (Zararı) 

Özkaynaklar 
 

15. Aktif Karlılığı                         = 
Dönem Net Karı (Zararı) 

Aktif Toplamı 
 

16. Ekonomik Rantabilite Oranı25  =
FVÖK26 

Aktif Toplamı 
 
 
 
 

                                                 
22 1968 yılında yapılan ilk Z skor analizinde kullanılmıştır, bkz.: Altman, 1968:594. 
23 Bu vb. oranlar kaynaklarda karlılık oranları diye ifade edilmektedir. Ancak bilinmelidir ki her 
işletme, her dönemi karla tamamlayamayabilir. Bu durumda zarar da net satışlara oranlanır ki kar 
yerine satışların % kaçı kadar zarar edildiği belirlenerek analiz edilir. Çalışmamız kapsamında 89 adet 
işletmeden birçoğunda zarar çıkma ihtimali kaçınılmazdır. Bunun için bu oran ve devamındakilerde 
kar varsa kar, kar yoksa zararlar; net satışlara veya özkaynaklara oranlanacaktır. 
24 Bu oran Mali Rantabilite adıyla da kullanılmaktadır. Satışlar üzerinden hesaplanan karlılığın zaman 
zaman aksadığı noktalarda (örneğin; satış hasılatının çok küçük olması gibi durumlarda) analiz yapan 
kişilere önemli derecede yardımcı olur. Hatalı kararlar alınmasını engeller. 
25 1968 yılında yapılan ilk Z skor analizinde kullanılmıştır, bkz.: Altman, 1968:594. 
26 FVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kar); vergi öncesi kara (ülkemiz tekdüzen muhasebe sistemimizde 
uygulanan gelir tablosundaki “dönem karı veya zararı” tutarına) faiz giderlerinin ilave edilmesiyle 
bulunur. 
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17. Birikmiş Karlar/Aktif27            =
Birikmiş Karlar 

Aktif Toplamı 
 

18. Fiyat / Kazanç Oranı28          = 
Piyasa Değeri 

Dönem Net Karı (Zararı) 
 

19. Piyasa Değeri/Defter Değeri29=
Piyasa Değeri 

Özkaynaklar 
 

20. FVÖK/Faiz                            =
FVÖK 

Finansman Giderleri 
 
 Oranların hesaplanmasında birkaç varsayım kullanılmıştır. Bu 

varsayımlar: Alacak devir hızının hesaplanmasında kredili satışlar yerine 

(güvenilir veriler elde edilemediği için) net satışlar kullanılmıştır. Bunun 

dışında oranların bazılarının kıyaslanabilirliğine sorun olmaktadır. Şöyle ki, 

Gelir tablosu ile bilanço hesaplarının birbirine bölümü ile hesaplanan; devir 

hızları, ÖK ve aktif karlılıkları ile fiyat kazanç oranının ara dönem oranları 

yıllık baza çevrilmiştir. Bu çevrimde devir hızları ve aktif ile ÖK karlılıklarının 3 

aylık oranları 4’le, altı aylık oranları 2’yle ve dokuz aylık finansal tablolardan 

hesaplanan oranları da 1,333333’le çarpılmıştır. Fiyat kazanç oranı 

çevrilirken ise aynı dönem oranları aynı rakamlara bölünmüştür. Çünkü yıl 

içinde ve yıl sonunda bilanço tutarlarının ortalaması aynıdır. Ancak gelir 

tablosu hesapları her geçen gün artarak devam edecektir. Bu durumda 

finansal oranlar kıyaslanamaz. Bu nedenle çevrim yapılmıştır. 

                                                 
27 Birikmiş karlara dağıtılmamış karlar da denebilir. Birikmiş kar tutarı; kar yedekleri, geçmiş yıllar 
karları ve dönem net karının toplanması suretiyle bulunur. Bu oran, 1968 yılında yapılan ilk Z skor 
analizinde de kullanılmıştır, bkz.: Altman, 1968:594. 
28 Fiyat/Kazanç oranı analistler tarafından, hesaplanmasının basit olması ve günlük borsa 
bültenlerinde sunulması gibi nedenlerle, hisse senedi değerlemesinde en yaygın kullanılan orandır 
(Bayırlı, 2006:56). 
29 Bu oran bilgi alıcılarının firmanın piyasa değerinin, bilançodaki defter değerinden ne kadar düşük 
yada yüksek olduğuna bakarak, hisse senedi fiyatının aşırı değerlendiği yada ucuz kaldığı konusunda, 
nakit akımlarını hesaplamak gibi detaylı bir araştırmaya gerek kalmaksızın hemen bir önyargıya sahip 
olmalarına imkan tanır. Ancak, piyasa değeri firmanın gelecekte beklenen nakit akımlarını 
yansıtırken, defter değeri tarihi maliyetleri yansıttığı için her zaman doğru sonuçlar veremeyebilir 
(Ercan ve Üreten, 2000:132). 
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4.8. UYGULAMANIN YAPILMASI 

Uygulama kapsamında 89 adet imalat sektörü işletmesinin; 2004 yılı 

ilk üç aylık verilerinden başlayarak, 2007 yılı 9. ay verileri dahil 15 döneme ait 

ve her işletme için ayrı ayrı olmak üzere, yukarıda belirtilen 20 adet oran 

hesaplanmıştır. Bu oranlar kullanılarak belirtilen işletmelerin birbirileri ile 

göreceleri olarak derecelerini tespit etmek amacıyla çok değişkenli 

istatistiksel analiz modelleri (faktör analizi ve diskriminant analizi) 

uygulanmıştır. Bu oranların analizi negatif etkileyebilecek noktalarını yok 

etmek ve istatistiğe katkısı olmayan oranları analiz dışına çıkarmak için faktör 

analizi uygulanmıştır30. Faktör analizine göre ayrıca, genel faktör skorları 

oluşturulup kullanılarak işletmelerin ön değerlemesi ve sıralaması yapılmıştır. 

Sonrasında faktör analizi sonuçlarına göre etkisi olmayan oranlar dışında 

kalan finansal oranlar kullanılarak sadece yıllık dönemlere (2004-2005-2006) 

diskriminant analizi uygulanmıştır. Diskriminant analizi sonucunda 

işletmelerin derecelemesi yapılmış ve yeni bir işletmenin değerlendirilmesini 

sağlamak üzere Z skor fonksiyonu ve aralığı oluşturulmuştur. Bu analizler 

“SPSS 15.0 for Windows” programı kullanılarak yapılmıştır. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus; baz alınan işletmelerin hepsi 

mevcut koşullarda faaliyette ve hisse senetleri de İMKB’de işlem görmektedir. 

Bu nedenle uygulama iflas riski tespiti değil, derecelemedir. Ancak uygulama 

sonuçları zaten çok kötü durumda olan işletmeleri de belirlemede 

kullanılabilecektir. Analizler bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bu 

açıklamalara uygun olarak çalışma aşamaları ve bulgular aşağıda 

özetlenmiştir: 

4.8.1. Faktör Modeli 

Çok fazla finansal oranın kullanılması birtakım istatistiki sorunlar 

oluşturmaktadır. Bu nedenle analize katkısı olmayan değişkenleri azaltmak 

ve işletmeleri risklerine göre ön sıralamaya tabi tutmak için faktör analizi 

uygulanmıştır. Faktör analizi 15 dönemin tamamına uygulanmıştır. Örnekler: 

                                                 
30 Faktör analizi ve diskriminant analizi için bkz.: Atan, 2002:91-175. 
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Tablo 4.11. 2006 Yılı Tanımlayıcı İstatistikler 

Tanımlayıcı İstatistikler 
Değişkenler Ortalama Standart hata Gözlem Sayısı N 

Cari Oran 1,970 1,488 89 
Asit Test Oranı 1,262 1,225 89 
Nakit Oranı 0,268 0,586 89 
Finansal Kaldıraç Oranı 0,548 0,423 89 
ÖK/Aktif 0,452 0,423 89 
NİS/Aktif 0,172 0,224 89 
Stok Devir Hızı 6,315 5,752 89 
Ticari Alacak Devir Hızı 7,243 5,140 89 
Brüt Satış Karı/Net Satış 0,193 0,117 89 
Faaliyet Karı/Net Satış 0,037 0,101 89 
Dönem Net Karı/Net Satış -0,011 0,150 89 
Özkaynak Karlılığı -0,100 0,639 89 
Aktif Karlılığı 0,003 0,132 89 
Ekonomik Rantabilite Oranı 0,066 0,103 89 
Birikmiş Kar/Aktif 0,082 0,080 89 
Fiyat / Kazanç Oranı 35,806 85,937 89 
Piyasa Değeri/Defter Değeri 1,600 1,609 89 

Yukarıdaki tabloda 2006 yılı için analizde kullanılan değişkenlerin 

ortalaması, standart hatası ve gözlem sayısı örnek olması için verilmiştir. 

Tablo 4.12. 2004-2006 Yılları Ortak Varyans Tablosu 

Ortak Varyans Tablosu 
  2004 2005 2006 

Cari Oran 0,947 0,912 0,910 
Asit Test Oranı 0,947 0,948 0,937 
Nakit Oranı 0,848 0,834 0,822 
Finansal Kaldıraç Oranı 0,947 0,961 0,948 
ÖK/Aktif 0,947 0,961 0,948 
NİS/Aktif 0,772 0,724 0,759 
Stok Devir Hızı 0,702 0,745 0,771 
Ticari Alacak Devir Hızı 0,558 0,744 0,697 
NİS Devir Hızı 0,507 0,761 - 
Aktif Devir Hızı 0,698 0,800 - 
Brüt Satış Karı/Net Satış 0,601 0,692 0,691 
Faaliyet Karı/Net Satış 0,855 0,881 0,871 
Özkaynak Karlılığı - 0,650 0,472 
Dönem Net Karı/Net Satış 0,838 0,760 0,851 
Aktif Karlılığı 0,917 0,941 0,935 
Ekonomik Rantabilite Oranı 0,918 0,889 0,872 
Birikmiş Kar/Aktif - - 0,500 
Fiyat / Kazanç Oranı 0,767 0,878 0,797 
Piyasa Değeri/Defter Değeri 0,780 0,930 0,885 
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Ortak Varyans (Communality): Bir değişken ile diğer bütün 

değişkenler arasındaki çoklu korelasyon katsayısının karesi, değişkenler 

arasındaki doğrusal ilişkinin bir diğer göstergesidir. Bu değerler communality 

başlığı altında verilmiştir. Eğer küçük çoklu korelasyon katsayısı varsa, bu 

değişken analizden çıkarılmalıdır. 

Tablo 4.13. 2004-2006 Yılları itibariyle Faktörlerin Özdeğerleri ve 
Varyansı Açıklama Yüzdeleri 

Toplam Varyansı Açıklama Tablosu 
2004 

  Başlangıç Özdeğer Dönüştürülmüş Özdeğer 

Bileşen Özdeğer Varyansı 
Açıklama (%) Toplam (%) Özdeğer Varyansı 

Açıklama (%) 
Toplam 

(%) 

1 4,04 23,76 23,76 3,79 22,29 22,29 
2 3,82 22,48 46,24 2,98 17,54 39,83 
3 1,89 11,13 57,37 2,85 16,75 56,58 
4 1,68 9,90 67,27 1,47 8,65 65,23 
5 1,08 6,35 73,62 1,35 7,92 73,16 
6 1,03 6,07 79,69 1,11 6,54 79,69 

2005 
  Başlangıç Özdeğer Dönüştürülmüş Özdeğer 

Bileşen Özdeğer Varyansı 
Açıklama (%) Toplam (%) Özdeğer Varyansı 

Açıklama (%) 
Toplam 

(%) 

1 5,95 33,06 33,06 4,47 24,85 24,85 
2 3,02 16,78 49,85 2,95 16,38 41,23 
3 1,91 10,61 60,46 2,88 16,00 57,22 
4 1,76 9,80 70,26 1,61 8,93 66,15 
5 1,31 7,26 77,52 1,57 8,72 74,87 
6 1,06 5,87 83,39 1,53 8,53 83,39 

2006 
  Başlangıç Özdeğer Dönüştürülmüş Özdeğer 

Bileşen Özdeğer Varyansı 
Açıklama (%) Toplam (%) Özdeğer Varyansı 

Açıklama (%) 
Toplam 

(%) 

1 6,46 38,00 38,00 4,33 25,50 25,50 
2 2,42 14,23 52,22 3,08 18,14 43,64 
3 1,94 11,41 63,63 2,98 17,51 61,15 
4 1,44 8,46 72,10 1,68 9,85 71,01 
5 1,41 8,29 80,39 1,59 9,38 80,39 

Tablolardaki veriler döndürülmüş faktör skorlarına göre 

hesaplanmıştır. Dolayısıyla her dönem faktör analizine tabi tutulmuş ve 

atılması gereken değişken atıldıktan sonra tekrar faktör analizine tabi 

tutularak yukarıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Bu nedenle toplam 20 adet 
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orandan 2004’te 17, 2005’te 18 ve 2006’da yine 17 oran kalmıştır. Faktör 

analizinde ilk aşamada, analizde kullanılan değişken sayısı kadar yani 20 

adet faktör elde edilmiştir. Tabloda yer alan özdeğerler, oranları azaltılmış 

faktörlerin varyansını göstermektedir. Birinci faktörün varyansı 2006 için 

6,46’dır. Analizde kullanılan değişken sayısı 2006 için 17’ye düştüğünden 

toplam varyans da 17’ye eşittir. Birinci faktör toplam varyansın yüzde 

38,00’ini (6,46/17), İkinci faktör toplam varyansın yüzde 2,42’sini, Üçüncü 

faktör toplam varyansın yüzde 1,94’ünü açıklamakta ve varyansın açıklanma 

gücü faktör sayısı arttıkça azalarak küçülmektedir. İlk üç faktör toplam 

varyansın yüzde 63,63’ünü açıklamaktadır. 

Faktör analizinin temel amaçlarından birisi boyut indirgemek yani 

birbirleri ile belirli ölçülerde ilişkili 20 finansal oran kullanmak yerine, toplam 

varyansın kabul edilebilir bir bölümünü açıklayan ve analizde kullanılan 

finansal oranların doğrusal bileşenlerinden oluşan daha az sayıda, birbirleri 

ile ilişkisiz (korelasyonsuz) faktörlerin hesaplanması idi. Bu nedenle analiz 

sonucu elde edilen 20 adet faktörün azaltılması gereklidir. Bu amaçla Kaiser 
kriterinden faydalanılabilir. Bu kritere göre, varyansa katılma miktarı 

(özdeğeri) 1’den büyük olan faktörlerin seçilmesi gereklidir. Yukarıdaki tablo 

incelendiğinde 2006 yılı için sadece ilk beş faktörün özdeğeri birden 

büyüktür. Bu kritere göre, 2006 yılında Türkiye imalat sektörünün 

performansını açıklayan beş adet faktör tespit edilmiştir. Bu faktörler, toplam 

varyansın yüzde 80,39’unu açıklamaktadır. 

Bu aşamaya kadar araştırmanın faktör modeli bölümünde bahsedilen 

iyi bir faktör analizi için gerekli olan boyut indirgeme ve bağımsızlık koşulları 

sağlanmıştır. Üçüncü koşul faktörlerin kavramsal anlamlılığının 

sağlanmasıdır. Bunun için her bir değişken ile her bir faktör arasındaki ilişkiyi 

gösteren faktör yükü değeri olarak adlandırılan korelasyon katsayılarını 

hesaplamak gereklidir. 

Aşağıda Tabloda faktör yükü matrisi hesaplanmıştır. Faktörler için 

kavramsal anlamlılığın daha iyi ifade edilip edilemeyeceğini belirleyebilmek 

amacıyla Varimax döndürme yöntemi uygulanarak hesap edilmiştir: 
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Tablo 4.14. 2004-2006 Yılları Döndürülmüş Faktör Yükleri Matrisi 

Döndürülmüş Bileşen Matrisi - 2004 
 Faktörler* 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 
Aktif Karlılığı 0,940           
Dönem Net Karı/Net Satış 0,902           
Faaliyet Karı/Net Satış 0,881           
Ekonomik Rantabilite Oranı 0,810           
Brüt Satış Karı/Net Satış 0,689           
Asit Test Oranı   0,939         
Cari Oran   0,919         
Nakit Oranı   0,916         
Finansal Kaldıraç Oranı     -0,951       
ÖK/Aktif     0,951       
NİS/Aktif     0,672       
Aktif Devir Hızı       0,702     
NİS Devir Hızı       0,636     
Ticari Alacak Devir Hızı       0,521     
Piyasa Değeri/Defter Değeri         0,866   
Stok Devir Hızı         0,626   
Fiyat / Kazanç Oranı           0,824 

Döndürülmüş Bileşen Matrisi - 2005 
 Faktörler* 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 
Faaliyet Karı/Net Satış 0,925           
Ekonomik Rantabilite Oranı 0,903           
Dönem Net Karı/Net Satış 0,827           
Aktif Karlılığı 0,824           
Özkaynak Karlılığı 0,726           
Brüt Satış Karı/Net Satış 0,715           
Asit Test Oranı   0,951         
Cari Oran   0,921         
Nakit Oranı   0,884         
ÖK/Aktif     0,954       
Finansal Kaldıraç Oranı     -0,954       
NİS/Aktif     0,624       
Piyasa Değeri/Defter Değeri       0,941     
Birikmiş Kar/Aktif       0,732     
Aktif Devir Hızı         0,869   
NİS Devir Hızı         0,820   
Stok Devir Hızı           0,821 
Ticari Alacak Devir Hızı           0,788 

* Temel Bileşenler Yöntemi ile 6 Faktör Hesaplanmıştır. 
  Kaiser Normalleştirme ile Varimax Döndürme Yöntemi Uygulanmıştır. 
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Tablo 4.14.’e Devam 

Döndürülmüş Bileşen Matrisi - 2006  
 Faktörler**  

Değişkenler 1 2 3 4 5  
Faaliyet Karı/Net Satış 0,925          
Ekonomik Rantabilite Oranı 0,897          
Dönem Net Karı/Net Satış 0,763          
Aktif Karlılığı 0,726 0,610        
Brüt Satış Karı/Net Satış 0,682          
Özkaynak Karlılığı 0,637          
Birikmiş Kar/Aktif 0,595          
ÖK/Aktif   0,939        
Finansal Kaldıraç Oranı   -0,939        
NİS/Aktif   0,636        
Asit Test Oranı     0,937      
Cari Oran     0,894      
Nakit Oranı     0,861      
Piyasa Değeri/Defter Değeri       0,883    
Fiyat / Kazanç Oranı       0,874    
Stok Devir Hızı         0,831  
Ticari Alacak Devir Hızı         0,772  

** Temel Bileşenler Yöntemi ile 5 Faktör Hesaplanmıştır. 
  Kaiser Normalleştirme ile Varimax Döndürme Yöntemi Uygulanmıştır. 

Tabloda görüldüğü gibi 2004 yılı için 6, 2005 yılı için 6 ve 2006 yılı için 

de 5 faktör oluşmuştur. Bu faktörler Türkiye’deki imalat sektöründe yer alan 

işletmelerin ilk analiz sonuçları olarak değerlendirilebilir. Faktörler açıklama 

gücüne göre veya yoğunlaşma sayısına göre gruplandırılabilir. Açıklama 

gücüne göre de yoğunlaşma yapısına göre de karlılık oranları işletmelerin 

derecelemesini ölçmede önde görünmektedir. Sonra likidite oranları gelmekte 

ve diğer oranlarda bunları takip etmektedir. 

Bu 15 döneme ait hesaplanan faktör yükleri matrislerinin sonucu 

olarak analizin başlangıcındaki 20 finansal orandan 7 adedi elenmiştir. 

Bunların analiz dışı kalma sebepleri çeşitli olabilir. Örneğin alacak devir hızı 

kredili satışlar bilinmediği için net satışlar kullanılarak hesaplama yapılmıştır. 

Bu da sonuçları doğru olmaktan uzaklaştırabilir. Yapılan çalışma kapsamında 

ise faktör analizi sonuçları belirtilen oranı elemiştir. Bu da faktör analizinin 

diğer bir güvenilirlik testi kabul edilebilir. Bu elenen oranlar aşağıdaki tabloda 

topluca verilmiştir: 
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Tablo 4.15. Analiz Dışı Bırakılan Finansal Oranlar 

Değerler Dönemler (2004:3 = 1) Adet
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
Cari Oran                  
Asit Test Oranı                  
Nakit Oranı                  
Finansal Kaldıraç Oranı                  
ÖK/Aktif                  
NİS/Aktif                  
Stok Devir Hızı                  
Ticari Alacak Devir Hızı   X            X 2 
NİS Devir Hızı  X         X X X   4 
Aktif Devir Hızı           X X X   3 
Brüt Satış Karı/Net Satış                  
Faaliyet Karı/Net Satış                  
Dönem Net Karı/Net Satış                  
Özkaynak Karlılığı    X            1 
Aktif Karlılığı                  
Ekonomik Rantabilite Oranı                  
Birikmiş Kar/Aktif X X X X  X       X   6 
Fiyat / Kazanç Oranı   X     X X       3 
Piyasa Değeri/Defter 
Değeri                  
FVÖK/Faiz X X  X X X X X X X X X X X X 13 

Yukarıda tabloda (x) işareti ile belirtilen 7 adet oran diskriminant 

analizine dahil edilmeyecektir. 

Tablo 4.16. İşletmelerin Yıllar İtibariyle Genel Faktör Yükleri 

Yıllar İtibariyle Genel Faktör Skorları ve İşletmelerin Genel 
Dereceleri 

Firmalar GF 2004:12 GF 2005:12 GF 2006:12 Grup Kodu 
ALYAG -94,71 -11,682 -28,347 0 
AEFES 30,122 25,717 19,383 1 
BANVT -7,41 -0,801 -0,539 0 
DARDL -60,791 -122,763 -129,845 0 
ERSU -6,851 -1,489 0,52 0 
FRIGO -22,898 -13,787 -16,381 0 
KENT 7,835 14,308 21,449 1 
KERVT 1,391 -5,775 -24,103 0 
KNFRT -52,954 -37,366 1,923 0 
KRSTL 85,54 41,282 38,476 1 
MERKO -67,124 -92,115 -12,236 0 
PENGD -43,141 -11,442 -52,146 0 
PETUN -12,627 18,033 31,413 1 
PINSU -29,337 2,438 23,053 1 
PNSUT -2,718 28,499 9,76 1 
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SELGD -25,126 -35,202 -29,862 0 
SKPLC -38,413 0,458 -25,761 0 
TATKS -66,275 -27,006 -19,176 0 
TBORG -66,417 -97,908 -76,149 0 
TUKAS 0,888 -6,936 -23,712 0 
ULKER 8,902 13,868 27,529 1 
VANET -5,104 -0,348 -5,552 0 
AKALT -10,726 -9,866 -3,079 0 
ATEKS -0,391 -7,774 -12,267 0 
AKIPD -17,711 -40,345 -41,228 0 
ALTIN -15,884 -4,183 -14,975 0 
ARSAN -33,889 -36,29 -20,897 0 
BERDN -12,279 -51,94 -61,725 0 
BISAS -28,666 -83,287 -80,611 0 
BOSSA 13,602 11,778 8,462 1 
CEYLN 0,517 1,741 3,979 1 
CYTAS -0,044 -4,427 37,172 1 
DERIM -2,771 18,05 18,101 1 
DESA 41,458 27,2 11,419 1 
EDIP -14,355 -35,546 -38,372 0 
GEDIZ -39,839 -54,48 -11,338 0 
IDAS 14,637 -9,63 -6,569 0 
KRTEK -15,983 -29,385 -3,925 0 
KORDS 7,371 19,73 -5,804 1 
LUKSK 59,612 69,611 17,124 1 
MNDRS 15,828 16,542 6,053 1 
MEMSA -68,768 -71,733 -81,925 0 
MTEKS -32,943 -25,302 -52,013 0 
SKTAS 1,535 -5,823 0,939 1 
SONME 41,409 35,982 -13,554 1 
VAKKO 31,23 26,322 24,181 1 
YATAS -11,314 -14,472 -8,078 0 
YUNSA -2,307 2,232 5,328 0 
BRSAN 12,26 19,156 5,625 1 
BURCE -16,064 -14,436 -22,608 0 
BURVA -0,778 -12,579 -40,955 0 
CELHA 11,303 15,309 6,869 1 
CEMTS 52,817 67,465 63,962 1 
DMSAS -8,149 2,774 -5,573 0 
DOKTS 2,624 4,515 33,681 1 
ERBOS 2,417 -25,043 11,908 1 
EREGL 16,704 4,342 18,727 1 
FENIS 35,032 29,961 45,342 1 
IZMDC 29,489 4,239 27,535 1 
KRDMA 31,081 -2,325 26,838 1 
KRDMB 29,865 -2,08 27,199 1 
KRDMD 28,082 -2,862 23,54 1 
SARKY 5,751 3,543 1,501 1 
ALCAR 26,288 27,854 25,33 1 
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ASUZU 16,486 35,907 18,854 1 
ARCLK 15,619 13,229 -3,95 1 
BEKO -0,544 -20,534 -33,262 0 
BFREN 22,556 16,233 69,62 1 
BSHEV 36,386 31,94 28,308 1 
DITAS 24,821 28,399 14,665 1 
EGEEN 2,954 1,924 18,895 1 
EMKEL -88,138 63,939 -66,927 0 
EMNIS -48,112 -25,558 -16,907 0 
FMIZP 91,464 116,557 173,094 1 
FROTO 38,719 60,332 47,583 1 
GEREL 88,644 15,546 16,846 1 
IHEVA 1,612 5,661 -1,991 1 
KARSN 4,875 -36,85 -22,029 0 
KLMSN -2,577 3,421 2,586 1 
MUTLU -10,744 -0,41 4,658 0 
OTKAR 12,587 5,445 27,164 1 
PARSN 10,085 13,558 11,175 1 
TUDDF 11,05 7,682 2,586 1 
TOASO 6,434 27,919 16,249 1 
UZEL 11,364 9,134 -5,485 1 
VESTL -8,635 -6,324 -7,99 0 
GENTS 43,589 57,347 60,079 1 
KLBMO -77,324 -76,012 -64,265 0 
ADEL 17,88 32,779 51,557 1 
GOLDS 48,282 43,133 -11,126 1 
SERVE 19,836 31,087 14,999 1 

Tabloda görüldüğü gibi her işletmenin her dönem için tek genel faktör 

skoru hesaplanmıştır. Bu faktör skor değerleri dikkate alınarak yıllar itibari ile 

işletmelerin iyiden kötüye doğru sıralaması yapılabilir. İşletmelerin bu şekilde 

15 döneme ait faktör skorları hesaplanmış ve bu skorlardan sıfırın altında 

değeri çok olanlar düşük dereceli (0), sıfırın üstünde daha çok değer 

alanlarda yüksek dereceli (1) olarak sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla yukarıdaki 

tabloda yer alan grup kodu başlığı altındaki sıfır değerleri o işletmenin 

derecesinin düşük (daha başarısız), bir değerleri de o işletmenin derecesinin 

yüksek olduğunu (daha başarılı) ifade etmektedir. Bu sınıflandırmada tek 

dönem baz alınsaydı hata riski yüksek olacaktı. Bu nedenle 15 dönem 

istatistiğin güvenilirliği açısından yeterli bir dönemdir. Dünyada da yapılan 

çalışmalarda iki dönemden başlamak üzere 20 döneme kadar araştırma 

yapılmıştır. Bu sınıflandırma bütün işletmelerle birlikte ekler bölümünde 

sunulmuştur. 
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4.8.2. Diskriminant Modeli31 

Bu kısımda diskriminant analizi kullanılarak çalışma kapsamında 

kullanılan 89 adet işletmenin risk kategorileri belirlenecek, buna göre 

dereceleme yapılacak, faktör analizi sonucunda yapılan gruplama baz 

alınarak diskriminant analizi ile bu işletmelerin erken uyarı sistemine dahil 

edilip edilemeyeceği test edilecek ve son olarak da bilgisayar kullanmadan 

da Türkiye’de sadece birkaç adet finansal oran hesaplanarak işletmelerin risk 

grubunun (derecelemesinin) tespitini yapabilecek Z skor fonksiyonu 

oluşturulacaktır. 

Burada bilinmesi gereken husus; diskriminant analizinde sonuçların 

tam güvenilir çıkması için faktör analizinde elenmiş olan 7 finansal oran 

kullanılmayacaktır. Diğer ifade ile 13 finansal oran (tablo 4.15.) kullanılarak 

diskriminant analizi yapılacaktır. Diğer bir nokta diskriminant analizi sadece 

yıllık mali tablolara uygulanacaktır. Bunun nedeni dünyada yapılan 

çalışmaların hep yıllık finansal tablo üzerinden yapılmasıdır. Ara dönemlerde 

dış denetimin etkili olamaması vb. nedenlerle birtakım eksikliklerin de 

olabileceği göz ardı edilmemelidir. Diskriminant modeli istatistikleri şöyledir: 

Tablo 4.17. 2004-2006 Yılları için Fonksiyonların Önemliliğinin 
Değerlendirilmesi 

Diskriminant Fonksiyonlarının Önemliliğinin değerlendirilmesi 

Dönem Fonksiyon Özdeğer Varyansın 
Yüzdesi 

Kümülatif 
Yüzde 

Kanonik 
Korelasyon 

2004 1 1,181 100 100 0,736 
2005 1 1,207 100 100 0,739 
2006 1 1,362 100 100 0,759 

Özdeğer, diskriminant analizinin ne kadar önemli olduğunu  

değerlendirmede kullanılan bir istatistiktir. Özdeğer “0“ olduğunda, 

diskriminant analizinin herhangi bir ayırıcılık değerinin olmadığını gösterir.  

Özdeğerin bir üst sınırı olmamasına rağmen, 0.40’dan büyük özdeğerler 

mükemmel olarak kabul edilir32. Analizde özdeğer 1.181 - 1.362 arasında 

                                                 
31 Altman, 1968:589-609. 
32 Akgül, 1997:564. 
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bulunmuştur. Yani diskriminant analizi iyi bir ayırımcılık sağlamaktadır. 

Kanonik korelasyon,  0 ile 1 arasında değer alır ve fonksiyonun gruplar 

arasında ne kadar iyi bir ayırımcı olduğunun ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle, 

diskriminant değerleri ile gruplar arasındaki ilişkinin derecesini ölçer. Analizde 

kanonik korelasyon 0.736 - 0.759 arasında hesaplanmıştır. Buna göre 

gruplar arasındaki ayırma fonksiyonunun iyi bir ayırımcı olduğu söylenebilir.  

Tablo 4.18. 2004-2006 Yılları için Wilks’ Lambda Testi Sonuçları 

Wilks’ Lambda Testi Sonuçları 

Dönem Test Edilen 
Fonksiyon

Wilks' 
Lambda Ki-Kare Serbestlik 

Derecesi Anlamlılık 

2004 1 0,459 59,258 12 0,000 
2005 1 0,453 60,939 12 0,000 
2006 1 0,423 63,604 12 0,000 

Wilks’Lambda istatistiği 0 ile 1 arasında değerler alır. Büyük 

Wilks’Lambda değerleri, grup ortalamalarının farklı olmadığını ima eder. 

Wilks’Lambda ne kadar küçük olursa, modelin ayırt edicilik gücüde o oranda 

artar. Analizde Wilks’Lambda istatistiği 0.423 - 0.459 arasında bulunmuştur. 

Modelin ayırt edicilik gücü yüksektir. 

Tablo 4.19. Kanonik Diskriminant Fonksiyonu Katsayıları 

Kanonik Diskriminant Fonksiyonu Katsayıları 
Değişkenler 2004 2005 2006 

Sabit Terim -0,785 0,338 -0,298 
Cari Oran -0,022 -0,127 -0,335 
Asit Test Oranı 0,435 0,434 0,856 
Nakit Oranı -0,340 -0,533 -1,314 
Finansal Kaldıraç Oranı -1,581 -2,162 -1,322 
NİS/Aktif 0,321 1,510 2,005 
Stok Devir Hızı 0,065 0,074 0,019 
Brüt Satış Karı/Net Satış 1,426 -0,866 -0,474 
Faaliyet Karı/Net Satış 6,964 12,329 6,862 
Dönem Net Karı/Net Satış -2,368 -1,258 -4,396 
Aktif Karlılığı 13,146 8,870 19,523 
Ekonomik Rantabilite Oranı -6,899 -8,882 -9,921 
Piyasa Değeri/Defter Değeri 0,235 0,059 0,275 
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Tabloda 12 adet finansal oran ve bir de sabit terim katsayısı vardır. 

Analize 13 oranla başlanmış olmasına rağmen ÖK/Aktif oranının diskriminant 

analizi ile çözüme katkısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifade ile 

belirtilen orana diskriminant analizi fonksiyon katsayısı belirlememiştir. Bunun 

nedeni özellikle Türkiye’de 2003 yılında kanunlaştırılan ve uygulanan 

enflasyon muhasebesinin de etkisiyle bazı işletmelerde geçmiş yıllar zararı 

tutarının sermayeyi aşması ve negatif özkaynak görünmesi olabilir. Bu nokta 

da analizin güvenilir olduğunun bir kanıtıdır. Tabloda yer alan katsayılar her 

yıl için hassas bir şekilde ölçülmüş olan Z skorunun katsayılarıdır. Burada 

sadece 2006 yılı Z skoru katsayıları kullanılabilirdi. Ancak ülkemizde son 

yıllarda enflasyonun aşırı yükselmemesi ve analiz kapsamındaki işletmelerin 

tamamının faaliyetine devam eden hatta hisse senetleri borsada işlem gören 

(mali raporları bağımsız denetimden geçen) işletmeler olduğu için bu tabloda 

yer alan 3 katsayı grubunun ortalamasının alınarak tek fonksiyona 

indirgenmesi uygun bulunmuştur. Katsayılara da dikkat edilirse aralarında 

aşırı farklılıklar yoktur. Sadece brüt satış karı/net satışlar oranında biraz fark 

görünmekte ama diğerleri tamamen dengelidir. Bunun için basit ortalama 

alınarak Z skor fonksiyonu oluşturulmuş ve faktör analizi sonuçlarına göre 

gruplama kıyaslaması yapılmıştır. 

Ulaşılan ortalama diskriminant fonksiyonu: 

Z = -0,248 + -0,161X1 + 0,575X2 + -0,729X3 + -1,688X4 + 1,278X5 + 
0,052X6 + 0,029X7 + 8,718X8 + -2,674X9 + 13,847X10 + -8,567X11 + 0,190X12 

Sabit Terim = -0,248 
X1 = Cari Oran 
X2 = Asit-Test Oranı 
X3 = Nakit Oranı 
X4 = Finansal Kaldıraç oranı 
X5 = NİS/Aktif 
X6 = Stok Devir Hızı 
X7 = Brüt Satış Karı/Net Satış 
X8 = Faaliyet Karı/Net Satış 
X9 = Dönem Net Karı/Net Satış 
X10 = Aktif Karlılığı 
X11 = Ekonomik Rantabilite Oranı 
X12 = Piyasa Değeri/Defter Değeri 
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Yukarıda verilen fonksiyon Türkiye’de imalat sektöründeki işletmelerin 

başarı derecelemesinde kullanılacak fonksiyondur. Sonuçlarının 

değerlendirilmesi kabaca, bir işletmenin bu Z fonksiyonu (-) çıkarsa durumu 

sıkıntılı, (+) çıkarsa durumu iyidir diyebiliriz. Bunu birde gri alan belirleyerek 

üçe böleceğiz. Daha başarısız (kötü), normal ve daha başarılı (iyi) olmak 

üzere üçe ayrılabilir. 

Tablo 4.20. 2004-2006 Yılları Sınıflama Sonuçları Tablosu 

Sınıflama Sonuçları Tablosu 

Dönem 
  

Grup 
Tahmin Edilen Grup 

Üyeliği Toplam 
Başarısız Başarılı 

2004 
Frekans Başarısız 35 5 40 

Başarılı 4 45 49 

Yüzdesi Başarısız 87,5 12,5 100,0 
Başarılı 8,2 91,8 100,0 

2004 yılı için 89.9% oranında doğru sınıflandırılmıştır. 

Dönem 

  

Grup 
Tahmin Edilen Grup 

Üyeliği Toplam 

Başarısız Başarılı 

2005 
Frekans Başarısız 35 5 40 

Başarılı 4 45 49 

Yüzdesi Başarısız 87,5 12,5 100,0 
Başarılı 8,2 91,8 100,0 

2005 yılı için 89.9% oranında doğru sınıflandırılmıştır. 

Dönem 
  

Grup 
Tahmin Edilen Grup 

Üyeliği* Toplam 
Başarısız Başarılı 

2006 
Frekans Başarısız 34 6 40 

Başarılı 2 47 49 

Yüzdesi Başarısız 85 15 100,0 
Başarılı 4,1 95,9 100,0 

2006 yılı için 91.0% oranında doğru sınıflandırılmıştır. 

* Analiz başında tahmin edilen (faktör analizi) grup üyeliği 2006 yılında %91 doğru 

sınıflandırılmıştır. Diğer ifade ile işletmelerin hangi risk grubuna girdiği %91 olasılıkla 

doğru olarak önceden belirlenebilmektedir. 

Diskriminant analizi grup üyeliğinde kullanılır. Analizin başarısı doğru 

tahmin %’dedir. Çalışma kapsamında yapılan diskriminant analizine göre de 

%91 doğru sınıflandırma analizin başarılı olduğunu göstermektedir. Başarılı 

işletmelerin grup üyeliği tahmini diğerlerine göre daha başarılıdır. 
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Tablo 4.21. 2004-2006 Yılları Grup Üyelikleri ve Diskriminant 
Skorları Tablosu 

2004-2006 Yılları Grup Üyelikleri ve Diskriminant Skorları Tablosu 
Firmalar Grup Z Skor 2006 Z Skor 2005 Z Skor 2004 
AKALT 0 -0,264 -1,588 -0,684 
AKIPD 0 -1,777 -2,336 -1,407 
ALTIN 0 -0,393 -1,041 -1,538 
ALYAG 0 -1,902 -1,725 -6,258 
ARSAN 0 -0,613 -1,879 -0,315 
ATEKS 0 -0,069 -0,252 0,281 
BANVT 0 0,047 -0,633 -0,954 
BEKO 0 -1,767 -1,030 -0,290 
BERDN 0 -6,050 -2,886 -1,279 
BISAS 0 -4,149 -3,537 -2,111 
BURCE 0 -1,421 -0,649 -0,664 
BURVA 0 -2,136 -0,024 0,145 
DARDL 0 -14,420 -11,782 -11,653 
DMSAS 0 -0,231 -0,625 0,009 
EDIP 0 -2,046 -2,206 -0,418 
EMKEL 0 -5,366 2,889 -2,361 
EMNIS 0 -0,810 -1,090 -1,725 
ERSU 0 0,674 -0,614 -0,816 
FRIGO 0 -0,702 -1,058 -1,207 
GEDIZ 0 -0,881 -0,158 -1,665 
IDAS 0 -0,145 -0,070 0,766 
KARSN 0 -2,557 -2,465 -0,440 
KERVT 0 -2,935 -1,310 -2,232 
KLBMO 0 -4,527 -5,949 -5,590 
KNFRT 0 -0,150 -1,250 -2,479 
KRTEK 0 -0,288 -1,885 -0,397 
MEMSA 0 -4,215 -3,070 -4,233 
MERKO 0 -1,977 -3,909 -2,969 
MTEKS 0 -2,180 -0,910 -1,128 
MUTLU 0 0,440 0,177 -0,559 
PENGD 0 -3,364 -0,888 -2,032 
SELGD 0 -1,691 -1,619 -1,522 
SKPLC 0 -1,911 -0,787 -2,418 
TATKS 0 -1,228 -1,792 -3,045 
TBORG 0 -5,266 -4,115 -2,867 
TUKAS 0 -1,025 0,074 -0,601 
VANET 0 -0,082 -0,505 -0,624 
VESTL 0 -1,447 -0,934 -0,752 
YATAS 0 -0,896 -0,987 -1,218 
YUNSA 0 0,685 0,416 0,408 
Başarısız   10% 10% 12,5% 
          
ADEL 1 1,706 1,453 0,496 
AEFES 1 0,753 1,172 1,571 
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ALCAR 1 1,318 1,447 1,256 
ARCLK 1 0,166 1,076 1,048 
ASUZU 1 0,775 1,517 0,845 
BFREN 1 1,516 3,159 1,657 
BOSSA 1 1,403 0,728 1,503 
BRSAN 1 0,170 0,238 1,045 
BSHEV 1 1,223 1,619 1,182 
CELHA 1 0,809 0,607 0,579 
CEMTS 1 2,620 1,809 1,884 
CEYLN 1 -0,510 -0,673 -1,115 
CYTAS 1 1,249 0,115 0,886 
DERIM 1 1,358 0,636 -0,897 
DESA 1 0,230 0,206 1,138 
DITAS 1 0,547 0,847 1,535 
DOKTS 1 1,174 0,442 0,440 
EGEEN 1 0,906 0,207 0,721 
ERBOS 1 0,348 -1,456 0,068 
EREGL 1 0,997 0,243 1,287 
FENIS 1 2,665 1,936 2,199 
FMIZP 1 4,524 3,706 3,652 
FROTO 1 1,561 1,581 1,247 
GENTS 1 2,547 2,259 1,958 
GEREL 1 1,083 0,682 0,791 
GOLDS 1 -0,434 -0,151 1,072 
IHEVA 1 0,269 0,448 0,170 
IZMDC 1 0,930 -0,568 1,050 
KENT 1 1,305 1,426 0,678 
KLMSN 1 0,345 -0,104 -0,207 
KORDS 1 0,154 1,648 1,018 
KRDMA 1 1,007 -0,404 1,473 
KRSTL 1 1,787 0,823 -2,431 
LUKSK 1 1,712 1,328 2,507 
MNDRS 1 1,496 1,300 1,832 
OTKAR 1 1,205 0,657 1,091 
PARSN 1 1,219 1,094 0,171 
PETUN 1 1,005 0,683 0,655 
PINSU 1 1,413 0,973 -0,132 
PNSUT 1 0,760 0,713 0,510 
SARKY 1 -0,162 -0,390 -0,312 
SERVE 1 0,782 1,152 0,644 
SKTAS 1 0,300 0,036 0,321 
SONME 1 0,337 1,776 1,670 
TOASO 1 0,674 0,912 0,290 
TUDDF 1 0,467 0,540 0,452 
ULKER 1 1,303 0,275 0,046 
UZEL 1 0,129 0,456 0,684 
VAKKO 1 1,156 1,426 1,492 
Başarılı   6,1% 14,3% 10,2% 



 

241

Tabloda da görüldüğü gibi, uygulama kapsamına alınan işletmelerin 

yılar itibariyle derecelendirmeleri yer almaktadır. Z skor değerleri, her 

işletmenin ilgili yıllardaki 12 adet oranı hesaplanıp, yukarıda oluşturulmuş 

olan Z fonksiyonunda yerine konularak bulunmuştur. Tabloda yıllara göre gri 

dolgulu bölgeler o işletmenin başta faktör analizi ile belirlenmiş gruplarının 

aksine sınıflandırıldığını (yanlış sınıflama) göstermektedir. Yıllar itibariyle 

yanlış sınıflandırılan işletmelerin oranları: 

  Z Skor 2006 Z Skor 2005 Z Skor 2004 
Başarısız 10,0% 10,0% 12,5% 
Başarılı 6,1% 14,3% 10,2% 

Şeklindedir. Dolayısıyla analizin sonuçları oldukça başarılıdır. Burada 

şunu da belirtmek gerekir ki; yanlış sınıflandırılan işletmeler faktör analizinde 

genellikle ortalama bir değere sahipti. Hatırlanacağı gibi faktör analizinde 15 

dönemin genel faktör skorlarından yarıdan fazla (-) olan daha başarısız ve 

tersi durumdakiler daha başarılı kabul edilmişti (somut iflas eden işletme 

verileri olmadığı için). Bu nedenle ortalarda olan işletmelerin tahmininde bu 

kadar hata payı kabul edilebilir bir orandır. Altman’ın iflas analizi yapmış 

olmasına rağmen, yaptığı çalışmalarda da %10-%15 hata payları mevcuttur. 

Tablo 4.22. 2004-2006 Yılları Grup Üyelikleri ve 2006’ya Göre 
Başarı Sıralı Diskriminant Skorları Tablosu 

 2004-2006 Yılları Grup Üyelikleri ve Diskriminant Skorları Tablosu 
Firmalar Grup Z Skor 2006 Z Skor 2005 Z Skor 2004 
DARDL 0 -14,420 -11,782 -11,653 
BERDN 0 -6,050 -2,886 -1,279 
EMKEL 0 -5,366 2,889 -2,361 
TBORG 0 -5,266 -4,115 -2,867 
KLBMO 0 -4,527 -5,949 -5,590 
MEMSA 0 -4,215 -3,070 -4,233 
BISAS 0 -4,149 -3,537 -2,111 
PENGD 0 -3,364 -0,888 -2,032 
KERVT 0 -2,935 -1,310 -2,232 
KARSN 0 -2,557 -2,465 -0,440 
MTEKS 0 -2,180 -0,910 -1,128 
BURVA 0 -2,136 -0,024 0,145 
EDIP 0 -2,046 -2,206 -0,418 
MERKO 0 -1,977 -3,909 -2,969 
SKPLC 0 -1,911 -0,787 -2,418 
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ALYAG 0 -1,902 -1,725 -6,258 
AKIPD 0 -1,777 -2,336 -1,407 
BEKO 0 -1,767 -1,030 -0,290 
SELGD 0 -1,691 -1,619 -1,522 
VESTL 0 -1,447 -0,934 -0,752 
BURCE 0 -1,421 -0,649 -0,664 
TATKS 0 -1,228 -1,792 -3,045 
TUKAS 0 -1,025 0,074 -0,601 
YATAS 0 -0,896 -0,987 -1,218 
GEDIZ 0 -0,881 -0,158 -1,665 
EMNIS 0 -0,810 -1,090 -1,725 
FRIGO 0 -0,702 -1,058 -1,207 
ARSAN 0 -0,613 -1,879 -0,315 
ALTIN 0 -0,393 -1,041 -1,538 
KRTEK 0 -0,288 -1,885 -0,397 
AKALT 0 -0,264 -1,588 -0,684 
DMSAS 0 -0,231 -0,625 0,009 
KNFRT 0 -0,150 -1,250 -2,479 
IDAS 0 -0,145 -0,070 0,766 
VANET 0 -0,082 -0,505 -0,624 
ATEKS 0 -0,069 -0,252 0,281 
BANVT 0 0,047 -0,633 -0,954 
MUTLU 0 0,440 0,177 -0,559 
ERSU 0 0,674 -0,614 -0,816 
YUNSA 0 0,685 0,416 0,408 
CEYLN 1 -0,510 -0,673 -1,115 
GOLDS 1 -0,434 -0,151 1,072 
SARKY 1 -0,162 -0,390 -0,312 
UZEL 1 0,129 0,456 0,684 
KORDS 1 0,154 1,648 1,018 
ARCLK 1 0,166 1,076 1,048 
BRSAN 1 0,170 0,238 1,045 
DESA 1 0,230 0,206 1,138 
IHEVA 1 0,269 0,448 0,170 
SKTAS 1 0,300 0,036 0,321 
SONME 1 0,337 1,776 1,670 
KLMSN 1 0,345 -0,104 -0,207 
ERBOS 1 0,348 -1,456 0,068 
TUDDF 1 0,467 0,540 0,452 
DITAS 1 0,547 0,847 1,535 
TOASO 1 0,674 0,912 0,290 
AEFES 1 0,753 1,172 1,571 
PNSUT 1 0,760 0,713 0,510 
ASUZU 1 0,775 1,517 0,845 
SERVE 1 0,782 1,152 0,644 
CELHA 1 0,809 0,607 0,579 
EGEEN 1 0,906 0,207 0,721 
IZMDC 1 0,930 -0,568 1,050 
EREGL 1 0,997 0,243 1,287 
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PETUN 1 1,005 0,683 0,655 
KRDMA 1 1,007 -0,404 1,473 
GEREL 1 1,083 0,682 0,791 
VAKKO 1 1,156 1,426 1,492 
DOKTS 1 1,174 0,442 0,440 
OTKAR 1 1,205 0,657 1,091 
PARSN 1 1,219 1,094 0,171 
BSHEV 1 1,223 1,619 1,182 
CYTAS 1 1,249 0,115 0,886 
ULKER 1 1,303 0,275 0,046 
KENT 1 1,305 1,426 0,678 
ALCAR 1 1,318 1,447 1,256 
DERIM 1 1,358 0,636 -0,897 
BOSSA 1 1,403 0,728 1,503 
PINSU 1 1,413 0,973 -0,132 
MNDRS 1 1,496 1,300 1,832 
BFREN 1 1,516 3,159 1,657 
FROTO 1 1,561 1,581 1,247 
ADEL 1 1,706 1,453 0,496 
LUKSK 1 1,712 1,328 2,507 
KRSTL 1 1,787 0,823 -2,431 
GENTS 1 2,547 2,259 1,958 
CEMTS 1 2,620 1,809 1,884 
FENIS 1 2,665 1,936 2,199 
FMIZP 1 4,524 3,706 3,652 

Tabloda da görüldüğü gibi 89 adet hisse senetleri borsada işlem gören 

şirketlerin derecelendirmesinde 2006 yılına göre; en kötü (daha başarısız) 

durumda olan dardanel ve en iyi (daha iyi) durumda olan işletme de FM 

İzmit-Piston olmuştur. Yine tabloda 2006 yılı ve diğer yıllarda da bir-iki 

işletme dışında yanlış sınıflandırılanlar orta değerlerdedirler (sıfıra yakın). Bu 

da analizin başarılı olduğunu ve uygulamada kullanılabileceğini 

göstermektedir. Tabloda kalın çerçeve içine alınmış bölge yanlış 

sınıflandırılan işletmelerin de çoğunluğunu kapsadığı için gri bölge olarak 

seçilebilir. Bu durumda; 

Z skoru -0,263’ten küçük çıkan işletmeler; kötü (daha başarısız), 

Z skoru -0,263 ile 0,466 arasında olan işletmeler normal, 

Z skoru 0,466’dan yüksek çıkan işletmeler ise iyi (daha başarılı) 

olacaktır. 
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Şayet burada analize dahil edilen işletmelerin faaliyette olan işletmeler 

olduğu düşünülürse gri bölge biraz daha genişletilerek kötü (daha başarısız) 

şeklinde ifade edilen işletmelerin sayısı azaltılabilir (ya da tersi de mümkün 

dür). Örneğin sınır değerleri -1 ve +1 kabul edilirse Z skoru -1’in altındakiler 

kötü, -1 ve +1 arasındakiler normal, +1’den fazla olanlar da iyi olarak 

sıralanacaktır. Bunu seçmek çalışmadan yararlananların inisiyatifine de 

bırakılabilir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki; tablodaki işletmelerin aldığı 

diskriminant skorları farklı bir işletmenin analize tabi tutulduğunda ölçü 

olacaktır. Şöyle ki; tabloda işletmelerin aldığı en düşük skor -14,42 (bu skora 

sahip bir adet işletme var sonraki en düşük: -6,05’tir) ve en yüksek skor da 

+4,52’dir. Analizi yapılan işletme -15’e veya -7’ye doğru azaldıkça riski artıyor 

ve başarısı düşüyor, +5’e doğru yükseldikçe de riski düşüyor ve başarısı 

artıyor demektir. 

4.8.3. Analizin (Diskriminantın) Başarısının (Uygulanabilirliğinin) 
Ölçülmesi 

Bu çalışma hem Türkiye’deki imalat sektöründeki işletmeleri 

derecelendirme ve hem de bağımsız dış denetim çalışmalarına risk analizi 

açısından katkı sağlamak üzere yapılmıştır. Uygulama sonucunda 

oluşturulan Z skor fonksiyonunu Türkiye’de işletmelerin değerlendirilmesinde 

el yordamı ile kullanmak mümkündür.  Bunu yapmak için Z skor 

fonksiyonumuzda katsayıları verilmiş olan 12 adet finansal oran denetimi 

yapılacak işletmenin finansal tablolarından hesaplanarak fonksiyonda yerine 

konulması yeterlidir. Çıkan diskriminant (Z) skor sonuçları yukarıda tablo 4.22 

ve ek açıklamalarında belirtilen değer aralıklarında kontrol edilecek ve 

işletmenin riskli olup olmadığı tespit edilmiş olacaktır.  

Bu testi yapmak için yine hisse senetleri borsada işlem gören ve imalat 

sektöründe faaliyette bulunan iki farklı işletme alınmıştır. Bu işletmeler 

tamamen rassal seçilmiş, herhangi bir ön çalışma yapılmamıştır. İşletmelerin 

seçiminde sadece birisi normal diğerinin de gözaltı pazarında işlem yapıyor 
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olmasına dikkat edilmiştir. Bu işletmeler; borsaya geç kote olması nedeniyle 

(veri eksiği olduğundan), başta analiz dışı bırakılan Türk Traktör (daha 

başarılı olduğu düşünülen işletme olarak) ve gözaltı pazarında işlem gören 

Okan Tekstildir (başarısız olduğu düşünülen işletme olarak).  

Hatırlanacağı gibi analizle oluşturulan diskriminant fonksiyonu: 

Z = -0,248 + -0,161X1 + 0,575X2 + -0,729X3 + -1,688X4 + 1,278X5 + 

0,052X6 + 0,029X7 + 8,718X8 + -2,674X9 + 13,847X10 + -8,567X11 + 0,190X12 

Sabit Terim = -0,248 
X1 = Cari Oran 
X2 = Asit-Test Oranı 
X3 = Nakit Oranı 
X4 = Finansal Kaldıraç oranı 
X5 = NİS/Aktif 
X6 = Stok Devir Hızı 
X7 = Brüt Satış Karı/Net Satış 
X8 = Faaliyet Karı/Net Satış 
X9 = Dönem Net Karı/Net Satış 
X10 = Aktif Karlılığı 
X11 = Ekonomik Rantabilite Oranı 
X12 = Piyasa Değeri/Defter Değeri 

Şeklindedir. 2008 yılı itibariyle hisse senetleri borsada işlem gören ve 

genel değerlendirmelere göre bir iyi (tahminen daha başarılı-Türk Traktör) ve 

birde gözaltı pazarında işlem gören kötü (tahminen daha başarısız-Okan 

Tekstil) işletmenin finansal oranları hesaplanmıştır. Bu işletmelerin seçilme 

nedeni analizin özellikle başarısızlığı tespit edip edmeyeceğini ölçmektir. 

İşletmelerin yeni kamuoyuna sunulmuş olan (çalışma devam ederken henüz 

sunulmadığı için analiz kapsamına alınamayan 2007 dönemi) 2007 yılı yıllık 

finansal tablolarından33 analiz kapsamındaki 12 finansal oran hesaplanmış 

ve analizimizin sonucunda ulaştığımız fonksiyonda yerine konulmuştur. 

                                                 
33 www.imkb.gov.tr, 15.04.2008. 
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Fonksiyondaki sabit terim ise iki işletme ve diğer analize tabi tutulacak 

işletmeler için aynı olacaktır. Sonuçlar topluca aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Tablo 4.23. Diskriminant (Z Skor) Fonksiyonunun Testi 

Sabit Terim ve Oranlar 2007 Yılı Oranları Z Değerleri 

 
Okan 

Tekstil 
Türk 

Traktör 
Okan 

Tekstil 
Türk 

Traktör 
Sabit Terim     -0,248 -0,248 
Cari Oran 0,704 2,895  -0,114 -0,467 
Asit Test Oranı 0,431 2,239  0,248 1,288 
Nakit Oranı 0,003 0,367  -0,002 -0,268 
Finansal Kaldıraç Oranı 0,547 0,317  -0,923 -0,535 
NİS/Aktif -0,161 0,571  -0,206 0,730 
Stok Devir Hızı 0,957 4,985  0,050 0,261 
Brüt Satış Karı/Net Satış 0,027 0,231  0,001 0,007 
Faaliyet Karı/Net Satış -0,315 0,174  -2,746 1,517 
Dönem Net Karı/Net Satış -0,192 0,179  0,513 -0,479 
Aktif Karlılığı -0,260 0,224  -3,600 3,102 
Ekonomik Rantabilite Oranı -0,080 0,285  0,685 -2,442 
Piyasa Değeri/Defter Değeri 0,570 2,820  0,108 0,535 
Toplam Z Skorları -6,234 3,000 

Tablodan da net bir şekilde anlaşılacağı gibi işletmelerin Z skorları; 

genişletilmiş aralıklar (-1 ile +1 sınırları) bile dikkate alınsa Okan Tekstil          

-6,234 Z skoru ile normal işletmelerin bile seviyesinden çok geride (en 

başarısızlardan birisi), Türk Traktör ise tam 3,000’lık Z skoru ile analiz 

kapsamındaki işletmelerin en iyilerinden (çok başarılı) birisi çıkmıştır. 

Sonuç olarak tez kapsamında yapılan çoklu regresyon analizleri her 

yönüyle başarılıdır ve güvenilirlik oranları yüksektir. Türkiye’de imalat 

sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin risk durumlarının analizinde 

kullanılabilir. 

4.9. UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkiye’de imalat sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin risk 

durumunu tespit etmek ve derecelemesini yapmak üzere uygulanan 

modellerin güvenilirliği test edilmiş ve açıklama yüzdelerinin yeterli olduğu 

görülmüştür. Çalışma kapsamında öncelikle yapılan faktör analizi sonucuna 

göre; kullanılan finansal oranların (değişkenlerin) sayıları azaltılmıştır. 

Sonrasında bütün şirketler genel faktör skorları baz alınarak iki gruba 
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ayrılmıştır. Bu gruplama diskriminant analizinde de kullanılacaktır. Faktör 

analizinin öncelikli özelliği açıklama gücü olmayan değişkenlerin 

azaltılmasının sağlanmasıdır. 

Sonuçta kalan 13 değişkenle diskriminant analizi yapılmıştır. Bu 

analizde de açıklama gücü olamayan bir değişken (ÖK/Aktif oranı) elemine 

edilmiştir.Bu yöntemle işletmelerin risk grubu önceki yıllardan başlamak 

üzere tahmin edilmeye çalışılmış ve ortalama %90 oranla doğru tahminlerin 

yapılabildiği ortaya konulmuştur. Erken uyarı ve dereceleme adına bu oran 

yüksek bir başarıdır. 

Daha sonra işletmelerin üç yılık kanonik diskriminant katsayılarının 

ortalaması alınarak Türkiye’de imalat sektöründe uygulanabilecek 

diskriminant (Z skor) fonksiyonu yazılmıştır. Bu fonksiyonun anlamlı olarak 

kullanılabilmesi için Z skor aralıkları belirlenmiştir. 

Son olarak da geliştirilen diskriminant (Z skor) fonksiyonunun farklı 

işletmelere uygulandığında doğru sonuçlar verip vermediği test edilmiştir. 

Test sonucuna göre biri gözaltında işlem gören iki işletmenin de (Türk Traktör 

ve Okan Tekstil) tam doğru olarak sınıflandırıldığı ve risk durumlarının tespit 

edilebildiği kanıtlanmıştır. 

Bu fonksiyon imalat sektörü içim geliştirilmiştir. Diğer sektörlerdeki 

işletmelere uygulanırsa; bu sınırlılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Yine 

analizde verileri kullanılan işletmeler faaliyette işletmeler olduğu için, analizin 

iflas riski değil sadece dereceleme yaptığının unutulmaması gerekmektedir. 

İflas riski analizi de iflas etmiş ve etmemiş işletmeler kullanılarak aynı 

yöntemle başka bir çalışma kapsamında yapılabilir.  

Türkiye’de uygulamada kullanılmak üzere kamu kuruluşlarının desteği 

ile (çünkü iflas etmiş reel sektör işletmelerinin gerçekçi ve yeterli bilgilerine 

ulaşmak çok zor) bu şekilde bir çalışma yapılırsa bunun; işletmelerin 

değerlendirilmesi konusunda; şirket yönetimine, iç denetçilere ve bağımsız 

dış denetçilere önemli katkılar sağlayacağı açıktır. 

 



 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak riske 

yönelik denetim ve raporlanması konusu incelenmiştir. Bu konunun 

seçilmesinin amacı artık günümüzde geleneksel denetim anlayışının işletme 

ve ülkelerin ihtiyacına cevap verememesi ve sonucunda riske yönelik 

denetim anlayışının doğması olmuştur. Tezde riske yönelik denetimin 

gerekliliği, dünya uygulamaları, ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar 

özetlenmiş ve son kısımda da Türkiye’de imalat sektöründe faaliyette 

bulunan işletmelerin risk durumlarının tespiti ve derecelemesine ilişkin 

istatistiki uygulama yapılmıştır. 

Çalışmanın ilk kısmında; muhasebe denetiminin işletmeye yönelik ve 

işletme dışındaki kişilere yönelik fonksiyonları üzerinde durulmuş ayrıca; 

finansal bilginin önemi ve bilgi alıcıları için günümüzde gerekli bilgi türleri 

incelenmiştir. Aynı bölümün son kısmında geleneksel denetim anlayışı 

irdelenmiştir. Geleneksel denetim en temel anlamıyla, işletmenin geçmiş 

dönemlerine ait finansal finansal bilgilerinin denetimidir. Günümüz de ise 

piyasaların gelişmesi ve diğer nedenlerle bilgi alıcıların ihtiyacı da 

değişmiştir. Artık geçmiş dönemin değil, işletmenin geleceğine ilişkin bilgilerin 

sunulması ve denetimi daha önemli hale gelmiştir. 

Bu nedenlerle işletmelerin gelecekte karşılaşacakları riskler ikinci 

bölümde açıklanmıştır. Bu bölümde risk ve belirsizlikle ilişkisi açıklanmış, 

risklerin çeşitli açılardan sınıflandırılması yapılmış ve bu kapsamda denetim 

riskleri ile özellikle işletme riskleri (üretim, pazarlama, insan kaynakları, 

finansman, kurumsallaşma, bilgi teknolojileri ve kontrol faaliyetlerinden 

kaynaklanan riskler) detaylı bir şekilde incelenmiş, son olarak da; risk 

yönetiminin önemi ve risk yönetimi ve raporlanmasında sorumluluk paylaşımı 

konuları açıklanmıştır. Bu sorumluğun önemli bir kısmı da bağımsız dış 

denetim ve denetçilere düşmektedir. 

Çalışmanın üçüncü kısmında; riske yönelik denetimin özellikleri, 

kapsamı ve geleneksel muhasebe denetiminden farkları açıklanmış, riske 
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yönelik denetim uygulamaları ile ilgili ülkemizdeki mevcut durumda 

uygulamada olan mevzuat ve bu konudaki dünya uygulamaları ayrıntılı bir 

şekilde ele alınmıştır. Riske yönelik denetim anlayışı özellikle 2000’li 

yıllardaki gelişmiş ülkelerde yaşanan şirket skandalları sonrasında ivme 

kazanmıştır. Bu kapsamda birçok ülke kanunlarında değişiklik yapmak ve 

hatta yeni kanunlar yayınlamak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede gelişen riske 

yönelik denetim özetle; işletmelerin sadece geçmişinin ve finansal verilerinin 

değil, işletmenin geçmişine ait finansal bilgilerine ek olarak finansal olmayan 

bilgilerinin ve geleceğe yönelik risk ve belirsizliklerinin de sürekli bir şekilde 

denetimidir. Diğer bir ifade ile; işletmenin bütün işlemlerinin ve 

karşılaşabileceği risklerinin denetimidir. Bu kapsamda dış denetçilerin işletme 

faaliyetlerine, dış çevresine, sektörün durumuna ve yönetimin uygulamalarına 

bir bütün olarak hakim olması gerekir. Bunu yapabilmesi için yeterli derecede 

kanıt toplaması ve işletmenin şeffaf bir şekilde geçmişi ve geleceğine ilişkin 

bilgilerini kamuoyuna sunmasını sağlamalıdır.  

Ülkemizde yeni yeni gündeme gelmeye başlayan önemli bir konu 

faaliyet raporlamasının kapsamına ilişkindir. Dünyada birçok işletme faaliyet 

raporu kapsamında işletmenin geleceğine yönelik bilgilerini ve riskleri ile 

bunlara iliklin aldığı önlemlerini kamuoyuna sunmakla yükümlüdür. Bu 

yükümlülük yerine getirilirken en büyük sorumluluklardan birisi de bağımsız 

denetçilerin üzerindedir. İşletmelerin iç denetim birimleri faaliyetlerin 

tamamını denetlemektedir. Ancak iç denetçilerin zaman zaman tam 

anlamıyla bağımsızlık standardına uyamamaları veya denetim sırasında 

birtakım hata ve hileleri görememeleri gibi nedenlerle faaliyet raporlarındaki 

bilgiler yanlış olarak sunulabilmektedir. Bu sıkıntının giderilebilmesi için riske 

yönelik bağımsız denetim uygulamaları gelişmektedir. Sonuçta denetçilerin 

işletmenin risklerini tespit etmesi ve düzgün raporlamasını temin etmesi 

gerekmektedir. Bağımsız dış denetimde risklerin denetiminin nasıl yapılacağı 

konusu 315 nolu UDS’da açıklanmıştır. Bunun yanı sıra bütün dünyada 

risklerin azaltılması ve kolay denetiminin sağlanması için kurumsal yönetim 

uygulamaları yaygınlaşmıştır. 
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Çalışmanın son bölümünde Türkiye’de imalat sektöründe faaliyet 

gösteren ve hisse senetleri İMKB’de işlem gören işletmelerin risk 

durumlarının tespiti ve erken uyarı sisteminin geliştirilmesi amacıyla çoklu 

regresyon analizi yapılmıştır. Analizde ilk defa 1968 yılında Edward I. 

ALTMAN tarafından 5 farklı finansal oran kullanılarak yapılan diskriminant 

yöntemi temel alınmıştır1. Bu analizin sağlıklı yapılabilmesi ve uygun 

değişkenlerin belirlenebilmesi için diskriminant analizinden önce faktör analizi 

yapılmıştır. Faktör analizi sonuçları baz alınarak diskriminant analizi modele 

uygulanmıştır. Uygulamanın yapılış şekli ve sonuçları aşağıda kısaca 

özetlenmiştir: 

Uygulama kapsamında Türkiye’de imalat sanayinde faaliyet gösteren 

ve hisse senetleri İMKB’de işlem gören 89 adet şirket verileri kullanılmıştır. 

Bu işletmelerin 15 ara dönemine (2004:3 - 2007:9) ait 20 farklı finansal oran 

hesaplanmıştır. Analizin başlangıcında hesaplanarak analize dahil edilen 

finansal oranlar aşağıdadır: 

1. Cari Oran 
2. Asit Test Oranı 
3. Nakit Oranı 
4. Finansal Kaldıraç Oranı 
5. ÖK/Aktif 
6. NİS/Aktif 
7. Stok Devir Hızı 
8. Ticari Alacak Devir Hızı 
9. NİS Devir Hızı 
10. Aktif Devir Hızı 
11. Brüt Satış Karı/Net Satış 
12. Faaliyet Karı/Net Satış 
13. Dönem Net Karı/Net Satış 
14. Özkaynak Karlılığı 
15. Aktif Karlılığı 
16. Ekonomik Rantabilite Oranı 
17. Birikmiş Kar/Aktif 
18. Fiyat / Kazanç Oranı 
19. Piyasa Değeri/Defter Değeri 
20. FVÖK/Faiz 

                                                 
1 Altman, 1968:589-609. 
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Görüldüğü gibi; hem geçmiş yıllarda dünyada yapılan çalışmalarda 

kullanılmaları ve hem de işletmenin bütün yönlerini (likidite, faaliyet, mali 

yapı, karlılık ve piyasa değerleri olmak üzere) kapsayacak şekilde 20 farklı 

aran seçilmiştir. Uygulamada finansal oranların kullanılmasının birtakım 

dezavantajları olabilir. Örneğin oranların bazılarının pay veya paydasının 

aynı olması nedeniyle birbirlerinin açıklayıcılığını sınırlandırabilirler. Ancak bu 

vb. dezavantajları yok etmek için faktör analizi uygulanacaktır. Risk 

analizinde finansal oranlarla çalışmanın dezavantajlarından daha çok 

avantajları vardır. Dünyada yapılan çalışmaların çoğunda, büyüklük 

ölçülerinin kullanılması (satış tutarı, aktif büyüklüğü, net kar vb.) aynı 

sektördeki işletmeler arasında bile ciddi ölçüde farklılık arzedebileceği için 

eleştiri konusu olmuştur. Oranlar kullanıldığında ise bu sıkıntının analize 

vereceği zarar engellenmiş olur. 

Bu temeller üzerine kurulan modelde; her işletmenin 15 dönemi için 

ayrı ayrı hesaplanan bu oranlar öncelikle faktör analizine tabi tutulmuş ve bu 

oranlar arasından, birbiri ile sıkı ilişkisi olan ve modelde açıklama gücü 

olmayan 7 adet finansal oran analiz dışı bırakılmıştır. 

Ayrıca faktör analizinde işletmelerin 15 dönemine ait her dönemin 

faktör yükü matrisleri hesaplanmış ve bu dönemlere ait her işletmeye ayrı 

ayrı genel faktör skorları belirlenmiştir. Elde edilen toplam 15 dönemin genel 

faktör skoru ağırlıkları ile işletmeler diskriminant analizinde de ölçü olması 

bakımından iki ana gruba ayrılmıştır. İşletmelerle ilgili yapılan bu işlem; faktör 

skoruna göre sıralama işlemidir. Bu sıralama sayesinde Türkiye’de imalat 

sektöründe çalışan işletmelerin gruplaması yapılmıştır. 

Faktör analizi sonuçlarının güvenilirliği açısından faktör özdeğerlerinin 

varyansı açıklama yüzdeleri hesaplanmış ve yıllar itibariyle ortalama %80’lik 

bir açıklama payı ile faktörlerin güvenilirliği belirlenmiştir. Yıllar itibariyle 

döndürülmüş faktör skorları matrisleri incelendiğinde işletmelerin 

sıralamasında (risk durumlarının analizinde) karlılık oranlarının her yıl için en 

önemli (belirleyici, açıklama gücü yüksek) oranlar olduğu ve bu oranları 

likidite oranlarının takip ettiği belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile ülkemizde 
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işletmelerin risk durumlarının tespitinde en önemli etken karlılık durumlarıdır. 

Dünya uygulamalarında da zaten karlılık oranları en fazla yararlanılan ve iflas 

riski (erken uyarı- dereceleme) analizlerinde kullanılan oranlardır. Çünkü 

manipülasyonların bazıları dışında işletmeleri iflasa sürükleyen ana 

nedenlerin başında kar edememek (diğer bir ifade ile başa başın altında 

kalmak) gelmektedir.  

 Faktör analizinden sonra işletmelere diskriminant analizi 

uygulanmıştır. Bu analizin temel amacı; faktör skorlarına göre sıralanan 

işletmelerin risklilik durumları güvenilir bir şekilde test edilebilir mi? 

Sorusunun yanıtını bulmaktır. Diskriminant analizinin nihai amacı ise; 

Türkiye’de mikro bazda imalat sektörü için ve makro bazda da reel sektör için 

risk ölçüm modeli oluşturmak ve bunun uygulanabilirliğinin tepsini yapmaktır. 

 Faktör analizi sonucunda 13’e2 indirilmiş olan finansal oranlarla 

sadece yıllık dönemler itibari ile diskriminant analizi uygulanmıştır. 

Diskriminant analizinin sadece yıllık dönemlere uygulanma sebebi 

karşılaştırılabilirliğin tamamen objektif olmasını sağlamaktır. Daha sonradan 

ara dönemlere ilişkin istatistik de yapılmış sonuçlarının önemli farklılıklar 

göstermediği belirlenmiştir. Yıllık dönemlere diskriminant uygulamamızın bir 

diğer nedeni de dünyada da ara dönem mali tablolarının sınırlı denetimden 

geçmesi nedeniyle bu analizde tercih edilmemesidir (veya yıllık dönemlerin 

daha çok tercih edilmesidir). Diskriminant analizinin uygulandığı birçok 

çalışmada sadece bir yıllık analiz sonuçlarına göre fonksiyonlar 

oluşturulmaktadır. Çalışma kapsamında, daha güvenilir ve geniş dönemleri 

kapsayıcı olması için diskriminant analizini üç yıllık döneme uygulamak 

suretiyle; bu üç yılık diskriminant skorlarının ortalamaları kullanılarak temel 

diskriminant fonksiyonuna ulaşılmıştır. Diğer bir nokta da faktör skorlarına 

göre değerlendirilmiş ve gruplandırılmış işletmelerin daha önceki yıllarda 

                                                 
2 Faktör analizi sonucunda; Ticari Alacak Devir Hızı, NİS Devir Hızı, Aktif Devir Hızı, Özkaynak 
Karlılığı, Birikmiş Kar/Aktif, Fiyat / Kazanç Oranı ve FVÖK/Faiz oranları analiz dışı bırakılmıştır. 
Geriye kalan; Cari Oran, Asit Test Oranı, Nakit Oranı, Finansal Kaldıraç Oranı, ÖK/Aktif, NİS/Aktif, 
Stok Devir Hızı, Brüt Satış Karı/Net Satış, Faaliyet Karı/Net Satış, Dönem Net Karı/Net Satış, Aktif 
Karlılığı, Ekonomik Rantabilite Oranı ve Piyasa Değeri/Defter Değeri oranları kullanılarak 
diskriminant analizi yapılmıştır. 
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analiz edildiğinde iyi (daha başarılı) veya kötü (daha başarısız) olma 

durumlarının tahmin edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesidir. 

 Diskriminant analizinin güvenilirliğinin açıklama gücünün testi için; 

güvenilirlik analizi ve Wilks’ Lambda testi sonuçlarına bakılmış ve analizin 

önemli derecede açıklayıcılığı ortaya konulmuştur. Tabi ki sonuçların da 

genellenebilirliği açısından bu ön istatistik niteliğinde olan testler çok 

önemlidir. Çünkü açıklama gücü olmayan (veya düşük olan) fonksiyonlarla 

değerleme yapılamaz. Geleceğe ilişkin araştırmalarda bu şekilde güvenilirlik 

testi yapılmamış veya açıklama gücü düşük olan fonksiyonlardan 

yararlanmak sonuçlarında büyük olasılıkla yanlış tahmin edilmesine neden 

olacaktır. 

 Üç yıllık dönemlere uygulanan dikriminant analizi sonucunda her yıla 

ait kanonik diskriminant fonksiyon katsayıları belirlenmiştir. Bu aşamada 

diskriminant analizi sonucuna göre bir finansal oran daha analiz dışı 

bırakılmıştır. Faktör analizine göre açıklayıcılığı var görünen ÖK/Aktif oranı, 

diskriminant analizi çözümlemesine katkı sağlamadığı için kullanılan program 

tarafından devre dışı bırakılmıştır. Bunun nedeni bazı işletmelerde özkaynak 

toplamının negatif olarak yer alması olabilir. İşletmelerin bazılarının, özellikle 

enflasyon düzeltmesi yapılan yıllarda ortaya çıkan ve sonraki yıllarda da 

bilançoda görünmeye devam eden, geçmiş yıllar zararları nedeniyle 

özkaynakları negatiftir. Bu durumda da negatif özkaynakların açıklayıcılık 

gücü olmayacaktır. 

 Diskriminant analizinin ilk sonuçları; faktör analizine göre iki gruba 

ayrılmış işletmelerin, önceki yıllarda analiz edilmesi durumunda grup 

tahminin yapabilirliği ile ilgilidir. Diğer ifade ile bu işletmelerin dahil olacağı 

risk grubunu önceki yıllarda tahmin etme gücü analiz edilmiş ve ilgili verilerin 

grup değişkenlerini diskriminant analizi ile 3 yıl öncesinde %90, 2 yıl 

öncesinde %90 ve 1 yıl öncesinde de %91 olasılıkla doğru tahmin 

edilebileceği ortaya konulmuştur. Bu oranlar tablo 4.20’de özetlenmiştir. 

Özellikle analize dahil edilen işletmeler arasında keskin farklılıkların (iflas 

eden ve etmeyenler vb.) olmadığı dikkate alındığında analizin tahmin gücü ve 
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başarı düzeyi çok yüksektir. Altman tarafından yapılan analizde3 de (iflas 

eden ve etmeyen işletmeler kullanılmasına rağmen; en yüksek doğru 

belirleme (tahmin) oranı son yılda (bir yıl kala olmak üzere) %95’tir. Geriye 

gidildikçe tahmin oranları %50’lere kadar düşmektedir. Bu da çok normaldir.  

Çünkü iflas eden işletmelerin bile yıllar öncesinden iflas durumu belli değildir 

(olmayabilir), hatta iyi durumda olan işletmeler çeşitli riskler ve yönetim 

uygulamalarından kaynaklanan sorunlar (isabetsiz karalar vb.) nedeniyle 

birkaç yıl içinde iflasın eşiğine gelebilirler. 

 Diskriminant analizi sonucunda bulunan 3 döneme ait fonksiyon 

katsayılarının ortalamaları alınarak Türkiye’de öncelikle imalat sanayinde ve 

sonrasında sınırlılıkları da dikkate alınmak suretiyle bütün reel sektör 

işletmelerinin derecelendirilmesinde (veya iflas analizi-erken uyarı testinde) 

kullanılacak aşağıdaki diskriminant (Z skor) fonksiyonu belirlenmiştir: 

Z = -0,248 + -0,161X1 + 0,575X2 + -0,729X3 + -1,688X4 + 1,278X5 + 
0,052X6 + 0,029X7 + 8,718X8 + -2,674X9 + 13,847X10 + -8,567X11 + 0,190X12 

Sabit Terim = -0,248 
X1 = Cari Oran 
X2 = Asit-Test Oranı 
X3 = Nakit Oranı 
X4 = Finansal Kaldıraç oranı 
X5 = NİS/Aktif 
X6 = Stok Devir Hızı 
X7 = Brüt Satış Karı/Net Satış 
X8 = Faaliyet Karı/Net Satış 
X9 = Dönem Net Karı/Net Satış 
X10 = Aktif Karlılığı 
X11 = Ekonomik Rantabilite Oranı 
X12 = Piyasa Değeri/Defter Değeri 

 Bu fonksiyonun ölçme derecesi olarak, yine analiz kapsamındaki 89 

adet işletmenim her yılına ait diskriminant skorları hesaplanmış ve bu skorlar 

son dönem olması nedeniyle tablo 4.22’de gösterildiği biçimde, 2006 yılı 

verilerine göre sıralanmıştır. Bu sıralama sonucunda en düşük diskriminant 

skorunu alan ve dolayısıyla en düşük değere sahip işletme -14,420 skorla 

Dardanel ve en yüksek skoru alan ve dolayısıyla en başarılı görünen işletme 
                                                 
3 Altman; 1968:604. 
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de 4,524 skorla FM İzmit-Piston olmuştur. Bu skorlar Türkiye’deki imalat 

sektöründeki herhangi bir işletme de bu çalışma kapsamında analiz 

edildiğinde ölçü olacaktır. Burada iflas riski analizi olmadığı için son 

uygulama; gri bölge diye isimlendirdiğimiz ortalama işletmeleri belirlemek 

olmuştur. Bunu yaparken de 2006 dönemi diskriminant (Z) skorları 

kullanılarak tablo 4.22’de 2006 yılının hatalı tahmin edilmiş olarak görünen 

işletmelerini de kapsayacak şekilde sınırlar çizilmiştir (tabloda kutu şeklinde 

kalın çizgi ile gösterilmiş alandır). Burada analizin başarısı için diğer bir 

ölçüde belirtilen tabloda hatalı raporlanan işletmelerin bir-ikisi hariç hemen 

hemen sıfır değerine yakın skorlar almalarıdır. Diğer bir ifade ile zaten 

ortalamaya yakın olan işletmenin ortalamanın altında veya üstünde olduğunu 

belirlemede yapılabilecek hatalar kabul edilebilir seviyededir. 

 Çalışma kapsamında uygulanan çoklu regresyon modelinin son testi 

olarak ulaşılan fonksiyonun; Türkiye’de işletmelerin derecelendirilmesinde ve 

işletme risklerinin tespitinde kullanılıp kullanılamayacağını ölçmek için analiz 

yapılmıştır. Bu analizde 2008 yılı itibariyle imalat sektöründe faaliyet gösteren 

ve hisse senetleri İMKB’de işlem gören, daha önceden analiz kapsamında 

değerlendirilmemiş ve tamamen tesadüfen seçilen iki işletmenin geliştirilen 

fonksiyonla diskriminant (Z) skorları hesaplanmıştır. Burada dikkat edilmiş 

olan tek unsur bu iki işletmeden birinin normal olarak faaliyetine devam eden 

bir işletme olması ve diğerinin de gözaltı pazarında işlem görüyor olmasıdır. 

Analizin başlangıcında, genel uygulamaya veri eksikleri nedeniyle bazı 

işletmelerle birlikte gözaltı pazarında işlem gören işletmeler dahil 

edilmemiştir. Model testinde daha önceden uygulama kapsamında olmayan 

iki farklı işletmenin 2007 yılı verilerinin kullanılması, sonuçları bakımından 

anlamlı olacaktır.  

Seçilen işletmeler Türk Traktör ve gözaltı pazarında işlem gören Okan 

Tekstildir. Bu işletmelerin 2008 yılı finansal tablolarından ve İMKB 

sayfasından yararlanılarak temel fonksiyonda yerine konulması gereken 12 

farklı oranları hesaplanmış ve fonksiyonda yerine konulmuştur (tablo 4.23). 

İşletmelerin hesaplanan Z skorları; Türk Traktör +3,00 ve Okan Tekstil -6,24 
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olarak belirlenmiştir. Bu da Türk Traktörün çok başarılı, Okan Tekstilin ise 

analiz kapsamında değerlendirilen diğer işletmelerin tümünün en 

başarısızlarından birisi olduğunu ortaya koymuştur. Zaten Okan Tekstil bir 

takım sıkıntıları nedeni ile gözaltı pazarında işlem görmektedir. Bu test 

göstermektedir ki; geliştirilen model ülkemizde bağımsız denetim alanında 

veya işletmelerin kendilerini değerlendirmesinde kullanılabilir. Güvenilir 

sonuçlar vermektedir. 

Diğer farklı işletmelerin analizinde de çalışma kapsamında incelenmiş 

89 işletmenin diskriminant skorları tam ölçü olarak kabul edilebilir.  Yukarıda 

da belirtildiği gibi; uygulama kapsamındaki işletmelerden en düşük 

diskriminant (Z) skoru -14,42 (bu skora sahip bir adet işletme vardır, sonraki 

en düşük işletmenin skoru: -6,05’tir) ve en yüksek diskriminant (Z) skoru da 

+4,52’dir. Bu iki aralıkta işletmelerin hesaplanacak Z skorları -15’e veya -7’ye 

doğru düştükçe işletme kalitesi azalmakta (riskliliği artmakta), +5’e doğru 

yükseldikçe de işletmenin kalitesi artmaktadır. 

Uygulamanın kullanılmasında sadece imalat sektörünün dikkate 

alındığı unutulmamalıdır. Geliştirilen diskriminant fonksiyonu diğer reel sektör 

firmalarında da kullanılabilir. Ancak imalat sektöründe faaliyette bulunan 

işletmelerde olduğu kadar başarılı sonuçlar vermeyebilir. 

Yine uygulamanın dikkate alınması bakımından analiz kapsamındaki 

işletmelerin durumu önemlidir. Yapılan uygulama bir iflas riski analizi değildir. 

Sadece işletmelerin birbirlerine göre göreceli olarak başarı veya 

başarısızlıklarını (derecelemesini) kapsamaktadır. Geliştirilen fonksiyon 

mutlaka erken uyarı sistemi olarak kullanılabilir. Ancak fonksiyon sonucunda 

ulaşılabilecek (–) değerler ile ilgili iflas riski var diyebilmek için iflas etmiş 

işletmelerin kullanıldığı bir çalışma sonucunda ulaşılacak skorlar ölçü 

alınmalıdır. Çalışma kapsamında iflas eden işletmelerin kullanılmama sebebi 

veri eksikliğidir. Bu konuda özellikle kamu kurumların desteği alınarak 

işletmelerin gerçek verileri dikkate alınarak iflas etmiş işletmeler ile başarılı 

işletmelerin dikkate alınacağı çoklu regresyon analizi başka bir çalışmanın 



 

257

konusu olabilir. Bu çalışmanın ülkemizde sonuçlarının kullanılması ve 

yaygınlaştırılması için yapılabilmesi yararlı olacaktır. 

Dünyada her geçen gün işletmelerin karşılaşacağı riskler artarak 

devam etmektedir. Bu nedenle ülkemizde de bu risklerin tespiti ve önlenmesi 

için gerekli çalışmalar başta işletmeler olmak üzere, denetçiler, kamu 

kuruluşları ve devlet tarafından yapılmalıdır. Bu çalışmaların sonucu olarak 

işletmelerin şeffaf, güvenilir ve zamanında faaliyet raporlaması yapması, bu 

rapor kapsamında sadece finansal bilgileri değil, işletmenin geleceğine 

yönelik risk ve belirsizliklerini de kamuoyuna sunması sağlanmalıdır. 

Dünyada ve ülkemizde risk yönetimi denilince ilk akla gelen finansal 

hizmet sektörüdür. Bunun devamı olarak da risk denetimi denildiğinde 

neredeyse sadece iç denetim uygulamaları anlaşılmaktadır. Günümüzde, 

çalışma kapsamında açıklanmış olan dünya çapında yaygınlaşmış birçok 

uygulama, standart ve yasaya göre; bütün işletmelerin (özellikle reel sektörde 

faaliyette bulunan işletmeler dahil) risk yönetim merkezlerini oluşturması ve 

faaliyet raporu kapsamında geleceğe yönelik risklerini raporlaması 

gerekmektedir. Risk raporlamasında en az diğer kişi ve gruplar kadar 

bağımsız dış denetçilerin de sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. 

Dolayısıyla riske yönelik denetim denildiğinde en az iç denetim kadar 

bağımsız dış denetimin de anlaşılması gerekmektedir. 

Bağımsız dış denetim özellikle ülkemizde muhasebe denetimi olarak 

bilinmekte ve kabul görmektedir. Günümüzde dünyada ise; bağımsız dış 

denetim; sadece muhasebe denetimi yapmanın ötesine geçmiş ve kapsamı 

oldukça genişlemiştir. Artık günümüz bağımsız dış denetçisi sadece geçmişe 

ilişkin finansal bilgileri değil; işletmenin hem geçmişine ve hem de geleceğine 

yönelik, finansal olan ya da olmayan bütün bilgilerini denetlemek ve özellikle 

de geleceğe yönelik olarak işletmelerin risk ve belirsizliklerini kamuoyuna 

doğru ve şeffaf bir şekilde sunmasını sağlamakla zorunludur. 

Ülkemizde bu konuda geç kalınmış olsa da son yıllarda SPK, TTK, 

BDDK vb. uygulama ve kurumlar kapsamında bu alanda çalışma ve 
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düzenlemeler yapılmaktadır. Ancak bu düzenlemeler yetersizdir. Ülkemizde 

finansal raporlama alanında TMSK’nın kurulması ile standartlaşma 

çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmektedir. TMSK benzeri bir yapılanma 

ile ülke çapında etkinliği olan ve bütün kurumları kapsamına alacak bir 

denetim kuruluşu yapılanmasına ihtiyaç vardır. Çünkü dünyada UDS hızla 

yayılmakta ve çoğunlukla kamu otoriteleri tarafından uyumlu bir şekilde 

yürütülmektedir. Ülkemizde ise her alanda olduğu gibi denetim alanında ve 

UDS’nın uygulanmasında birçok farklı uygulama (SPK, BDDK, TÜRMOB, 

Maliye Bakanlığı, Sayıştay vd.) vardır.  Bu uygulamaların farklılıklarının 

giderilmesi ve ülke çapında etkili bir faaliyet raporlaması sisteminin 

(işletmelerin bütün yönleriyle kamuoyuna bilgi verebileceği bir sistemin) 

kurulması zorunlu hale gelmiştir. 

Son olarak yirmi birinci yüzyıl, dünyada ve ülkemizde denetim 

alanında riske yönelik denetim uygulamalarının hızla geliştiği ve yaygınlaştığı 

yüzyıl olacaktır. Dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalmamak için denetim 

alanındaki gerekli düzenleme ve uygulamaların şimdiden yapılması 

Türkiye’nin yararına olacaktır. 
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EK 1. Analize Dahil Edilen Sektörlerin 2006 Yılı Q1 Standart Oranları2 
 

 Standart Oranlar \ Alt 
Sektörler İmalat

Gıda, 
İçki, 

Tütün

Dokuma, 
Giyim, 
Deri 

Orman 
Ürünleri, 
Mobilya 

Ana 
Metal 

Metal 
Eşya, 

Makine 
ve Gereç 

Diğer 
İmalat 

A-  LİKİDİTE ORANLARI Q Q Q Q Q Q Q 

   1-Cari  Oran  (%) 157,9 157,7 169,82 152,4 178,0 165,19 153,1 

   2-Likidite (Asit Test)  Oranı  (%) 92,5 90,2 98,67 69,7 85,0 101,31 78,0 

   3-Nakit Oranı  (%) 21,3 24,5 23,33 19,3 29,5 22,98 21,9 

   4-Stoklar / Dönen Varlıklar Oranı  
(%) 38,6 43,6 40,22 50,3 42,2 33,91 48,3 

   5-Stoklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 25,6 28,0 28,17 34,6 27,2 22,90 35,9 

   6-Stok Bağımlılık Oranı  (%) 171,7 142,5 144,32 142,0 117,7 180,34 136,9 

   7-Kısa Vadeli Alacaklar / Dönen 
Varlıklar Oranı  (%) 42,4 38,8 43,95 34,4 34,6 46,01 34,3 

   8-Kısa Vadeli Alacaklar / Aktif 
Toplamı Oranı  (%) 27,8 24,6 30,27 22,8 24,2 31,45 25,4 

          

B-  FİNANSAL YAPI ORANLARI        

    1-Yabancı Kaynaklar  Toplamı / Aktif 
Topl. Oranı    (%) 55,6 54,9 55,59 58,0 53,1 55,88 58,5 

   2-Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı 
Oranı  (%) 44,4 45,1 44,41 42,0 46,9 44,12 41,5 

   3-Öz Kaynaklar / Yabancı Kaynaklar  
Top. Oranı  (%) 102,6 115,0 100,73 94,5 104,2 103,14 83,8 

   4-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar /  
Pasif Top. Oranı  (%) 46,3 44,5 45,45 50,0 42,0 46,13 50,5 

   5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  / 
Pasif  Top.Oranı  (%) 8,3 9,3 8,38 7,9 11,1 9,85 8,0 

   6-Uzun Vadeli Yab.Kaynaklar / 
Devamlı Sermaye Oranı  (%) 15,7 18,1 13,06 15,7 19,3 18,08 14,7 

   7-Maddi Duran Varlıklar (Net) / Öz 
Kaynaklar Oranı  (%) 65,1 54,8 58,39 69,4 57,3 60,55 54,0 

   8-Maddi Duran Varlıkl.(Net) / Uzun 
Vad. Yab. Kaynaklar Or. (%) 460,5 417,0 426,58 464,3 457,6 423,83 604,2 

   9-Duran Varlıklar / Yabancı 
Kaynaklar Toplamı Oranı  (%) 73,2 86,4 58,71 75,3 71,9 61,90 49,7 

 10-Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar 
Oranı  (%) 81,1 79,5 70,38 73,2 72,4 76,48 66,3 

 11-Duran varlıklar / Devamlı Sermaye 
Oranı  (%) 66,0 65,8 57,29 62,5 58,8 60,80 55,3 

 12-Kısa Vad. Yabancı Kaynakl./ 
Yabancı Kaynakl. Top.Oranı  (%) 83,8 81,1 85,72 87,1 79,2 82,14 88,9 

 13-Banka Kredileri / Aktif Toplamı 
Oranı  (%) 21,1 30,9 21,16 20,5 27,7 19,82 21,3 

 14-Kısa Vad. Banka Kredileri /Kısa 
Vad. Yabancı Kaynakl.Oranı  (%) 31,5 46,0 32,66 31,4 39,9 29,04 32,3 

 15-Banka Kredileri / Yabancı 
Kaynaklar Toplamı Oranı  (%) 36,1 51,2 37,63 34,0 48,7 32,90 35,5 

  16-Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı 
Oranı  (%) 65,6 64,4 69,37 66,8 66,1 68,85 73,8 

                                                 
1 Q; Sektördeki işletmelerin oranlarının ortalaması şeklinde hesaplanmaktadır. 
2 http://www2.tcmb.gov.tr/sektor/anamenu.htm, 25.12.2007. İlgili sayfadan derlenmiştir. 
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 17-Maddi Duran Varlıklar (Net) / Aktif  
Toplamı Oranı  (%) 27,6 24,5 24,01 28,9 27,0 24,27 21,8 

         

C-  DEVİR HIZLARI        

   1-Stok Devir Hızı  (Kez) 6,1 7,9 4,16 3,5 7,4 7,42 3,3 

   2-Alacak Devir Hızı  (Kez) 6,2 9,6 5,13 7,7 12,3 5,43 7,3 

   3-Çalışma Sermayesi Devir Hızı  
(Kez) 2,1 3,1 1,73 1,6 2,8 2,27 1,5 

   4-Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı  
(Kez) 4,9 9,9 4,28 4,1 7,8 8,30 4,4 

   5-Maddi Duran Varlık Devir Hızı  
(Kez) 6,8 10,5 8,68 3,9 9,7 7,95 8,6 

   6-Duran Varlık Devir Hızı  (Kez) 5,1 7,3 5,62 3,5 7,9 6,46 6,7 

   7-Öz Kaynaklar Devir Hızı  (Kez) 3,5 5,2 2,77 3,3 4,3 4,49 3,3 

   8-Aktif Devir Hızı  (Kez) 1,3 1,9 1,10 1,1 1,8 1,52 1,0 

         

D-  KARLILIK ORANLARI        

 1-Kar ile Sermaye Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar     

       a)Net Kar (Zarar) / Öz Kaynaklar 
Oranı  (%) 10,2 11,1 5,58 6,3 19,1 16,75 7,1 

       b)Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Öz 
Kaynaklar Oranı  (%) 12,2 13,0 7,22 7,3 23,0 20,75 9,1 

 
      c)Faiz ve Vergi Öncesi Kar 
(Zarar) /Pasif T.Oranı (Ekonomik 
Rantabilite) (%) 

8,5 11,3 7,96 4,9 15,0 12,53 6,5 

       d)Net Kar (Zarar) / Aktif Toplamı 
Oranı  (%) 4,0 4,4 2,41 1,9 8,8 6,49 1,9 

 
      e)Faaliyet Karı (Zararı) / 
Faaliyetin Gerçekleştirilmesinde Kul. 
Varlık Oranı (%) 

7,7 10,5 6,47 4,4 14,8 12,65 5,8 

       f)Birikmeli (Kümülatif) Karlılık 
Oranı  (%) 4,7 7,2 5,17 4,1 7,2 12,03 2,4 

 2-Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar     

       a)Faaliyet Karı (Zararı) / Net 
Satışlar Oranı  (%) 6,1 5,3 6,04 4,5 8,6 8,61 5,2 

       b)Brüt Satış Karı (Zararı) / Net 
Satışlar Oranı  (%) 17,4 16,2 16,00 11,7 13,7 17,99 20,9 

       c)Net Kar (Zarar) / Net Satışlar 
oranı  (%) 3,2 2,9 2,27 2,5 5,6 4,89 2,4 

       d)Satılan Malın Maliyeti / Net 
Satışlar Oranı  (%) 82,6 83,8 84,00 88,3 86,3 82,01 79,1 

       e)Faaliyet Giderleri / Net Satışlar 
Oranı  (%) 11,2 10,1 10,30 8,2 5,2 9,37 16,1 

       f)Faiz Giderleri / Net Satışlar 
Oranı  (%) 3,1 2,8 5,13 3,9 2,9 3,12 3,4 

 3-Kar ile Finansal Yüküm.  Arasındaki İlişileri Gösteren Oranlar    

      1-Faiz Ödeme (Karşılama) Oranı        

         a)Faiz ve Vergi Öncesi Kar 
(Zarar) / Faiz Giderleri Oranı  (%) 282,4 235,5 248,53 211,9 358,5 667,21 217,5 

         b)Net Kar (Zarar) ve Faiz 
Giderleri / Faiz Giderleri Oranı  (%) 257,2 230,5 211,49 208,2 315,8 547,35 192,0 
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EK 2. Analize Dahil Edilmeyen Sektörlerin 2006 Yılı Q3 Standart 
Oranları4 
 

 Standart Oranlar \ Alt Sektörler Kağıt 
Kimya, 
Petrol, 

Kauçuk ve 
Plastik 

Taş, 
Toprak, 
Çimento

A-  LİKİDİTE ORANLARI Q Q Q 
   1-Cari Oran  (%) 335,5 221,92 279,4 
   2-Likidite (Asit Test)  Oranı  (%) 229,0 146,92 201,4 

   3-Nakit Oranı  (%) 61,4 33,85 78,1 
   4-Stoklar / Dönen Varlıklar Oranı  (%) 27,2 31,16 22,1 
   5-Stoklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 13,4 19,09 10,8 

   6-Stok Bağımlılık Oranı  (%) 68,3 139,24 123,5 

   7-Kısa Vadeli Alacaklar / Dönen Varlıklar Oranı  
(%) 44,1 46,09 42,7 

   8-Kısa Vadeli Alacaklar / Aktif Toplamı Oranı  
(%) 21,7 29,07 23,3 

    0,00  
B-  FİNANSAL YAPI ORANLARI  0,00  

    1-Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Topl. Oranı   
(%) 37,6 47,26 41,5 

   2-Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 62,4 52,74 58,5 

   3-Öz Kaynaklar / Yabancı Kaynaklar Top. Oranı  
(%) 317,4 156,75 329,2 

   4-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar /  Pasif Top. 
Oranı  (%) 20,5 33,88 29,9 

   5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  / Pasif Top. 
Oranı  (%) 17,1 12,14 10,6 

   6-Uzun Vadeli Yab. Kaynaklar / Devamlı 
Sermaye Oranı  (%) 22,6 20,03 17,2 

   7-Maddi Duran Varlıklar (Net) / Öz Kaynaklar 
Oranı  (%) 61,1 50,91 60,0 

   8-Maddi Duran Varlıkl.(Net) / Uzun Vad. Yab. 
Kayn. Or. (%) 347,5 279,50 777,5 

   9-Duran Varlıklar / Yabancı Kaynaklar Toplamı 
Oranı  (%) 221,9 99,68 215,8 

 10-Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar Oranı  (%) 95,3 68,50 93,8 
 11-Duran varlıklar / Devamlı Sermaye Oranı  (%) 65,7 55,56 68,5 

 12-Kısa Vad. Yabancı Kaynakl./ Yabancı 
Kaynakl. Top. Oranı  (%) 65,2 73,36 73,4 

 13-Banka Kredileri / Aktif Toplamı Oranı  (%) 13,3 20,97 12,7 

 14-Kısa Vad. Banka Kredileri /Kısa Vad. Yabancı 
Kaynakl. Oranı  (%) 17,7 31,89 18,0 

 15-Banka Kredileri / Yabancı Kaynaklar Toplamı 
Oranı  (%) 27,1 41,16 26,6 

                                                 
3 Q; Sektördeki işletmelerin oranlarının ortalaması şeklinde hesaplanmaktadır. 
4 http://www2.tcmb.gov.tr/sektor/anamenu.htm, 25.12.2007. İlgili sayfadan derlenmiştir. 
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  16-Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 49,3 63,72 52,1 

 17-Maddi Duran Varlıklar (Net) / Aktif Toplamı 
Oranı  (%) 36,1 27,51 32,3 

     
C-  DEVİR HIZLARI    
   1-Stok Devir Hızı  (Kez) 7,5 6,45 5,8 
   2-Alacak Devir Hızı  (Kez) 6,4 6,07 6,4 

   3-Çalışma Sermayesi Devir Hızı  (Kez) 2,4 2,17 2,0 
   4-Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı  (Kez) 5,4 4,70 5,1 
   5-Maddi Duran Varlık Devir Hızı  (Kez) 4,6 7,07 3,6 
   6-Duran Varlık Devir Hızı  (Kez) 2,0 4,98 2,4 
   7-Öz Kaynaklar Devir Hızı  (Kez) 2,3 2,89 1,8 
   8-Aktif Devir Hızı  (Kez) 1,2 1,30 1,0 

     
D-  KARLILIK ORANLARI    
 1-Kar ile Sermaye Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar 
       a)Net Kar (Zarar) / Öz Kaynaklar Oranı  (%) 8,6 9,09 18,5 

       b)Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Öz Kaynaklar 
Oranı  (%) 10,7 11,84 20,4 

       c)Faiz ve Vergi Öncesi Kar (Zarar) /Pasif 
T.Oranı (Ekonomik Rantabilite) (%) 10,3 11,57 17,6 

       d)Net Kar (Zarar) / Aktif Toplamı Oranı  (%) 6,4 4,68 12,1 

       e)Faaliyet Karı (Zararı) / Faaliyetin 
Gerçekleştirilmesinde Kul. Varlık Oranı (%) 10,0 9,03 17,5 

       f)Birikmeli (Kümülatif) Karlılık Oranı  (%) 8,7 12,14 12,5 
 2-Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar 

       a)Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı  
(%) 9,4 6,31 19,1 

       b)Brüt Satış Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı  
(%) 25,8 23,11 33,4 

       c)Net Kar (Zarar) / Net Satışlar oranı  (%) 6,0 3,65 15,9 

       d)Satılan Malın Maliyeti / Net Satışlar Oranı  
(%) 74,2 76,89 66,6 

       e)Faaliyet Giderleri / Net Satışlar Oranı  (%) 16,3 17,27 14,3 
       f)Faiz Giderleri / Net Satışlar Oranı  (%) 2,4 4,40 2,8 
 3-Kar ile Finansal Yüküm.  Arasındaki İlişileri Gösteren Oranlar 
      1-Faiz Ödeme (Karşılama) Oranı    

         a)Faiz ve Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Faiz 
Giderleri Oranı  (%) 1.022,5 580,04 2.509,8 

         b)Net Kar (Zarar) ve Faiz Giderleri / Faiz 
Giderleri Oranı  (%) 839,6 648,00 2.091,9 
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EK 3. Toptan ve Perakende Ticaret Sektörlerinin 2006 Yılı Q5 Standart 
Oranları6 (Analize Dahil Edilmedi) 
 

 Standart Oranlar \ Alt Sektörler 

Motorlu 
Taşıtlar 

ve 
Motosiklet 

Satışı 

Motorlu 
Taşıtlar 
Dışında 
Toptan 
Ticaret 

Motorlu 
Taşıtlar 
Dışında 

Perakende 
Ticaret 

A-  LİKİDİTE ORANLARI Q Q Q 
    1-Cari  Oran  (%) 132,6 140,1 141,1 

    2-Likidite (Asit Test)  Oranı  (%) 76,5 87,4 62,0 

    3-Nakit Oranı  (%) 20,0 22,3 15,3 

    4-Stoklar / Dönen Varlıklar Oranı  (%) 40,9 35,0 54,8 

    5-Stoklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 28,5 29,2 42,9 

    6-Stok Bağımlılık Oranı  (%) 181,1 203,8 132,7 

    7-Kısa Vadeli Alacaklar / Dönen Varlıklar Oranı  (%) 39,3 46,1 29,3 

    8-Kısa Vadeli Alacaklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 27,2 38,1 23,3 

       

B-  FİNANSAL YAPI ORANLARI    

    1-Yabancı Kaynaklar  Toplamı / Aktif Topl. Oranı    (%) 61,7 66,4 66,0 

    2-Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 38,3 33,6 34,0 

    3-Öz Kaynaklar / Yabancı Kaynaklar  Top. Oranı  (%) 68,1 56,9 64,5 

    4-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar /  Pasif Top. Oranı  (%) 54,2 60,5 59,9 

    5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  / Pasif  Top.Oranı  (%) 6,8 2,8 2,3 

    6-Uzun Vadeli Yab.Kaynaklar / Devamlı Sermaye Oranı  
(%) 15,1 9,6 5,7 

    7-Maddi Duran Varlıklar (Net) / Öz Kaynaklar Oranı  (%) 70,1 34,6 35,7 

    8-Maddi Duran Varlıkl.(Net) / Uzun Vad. Yab. Kaynaklar Or. 
(%) 431,0 270,6 316,1 

    9-Duran Varlıklar / Yabancı Kaynaklar Toplamı Oranı  (%) 55,3 24,3 34,1 

  10-Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar Oranı  (%) 83,4 52,2 55,3 

  11-Duran varlıklar / Devamlı Sermaye Oranı  (%) 66,4 42,9 47,0 

  12-Kısa Vad. Yabancı Kaynakl./ Yabancı Kaynakl. Top.Oranı  
(%) 90,1 94,8 96,3 

  13-Banka Kredileri / Aktif Toplamı Oranı  (%) 22,6 22,5 18,3 

  14-Kısa Vad. Banka Kredileri /Kısa Vad. Yabancı 
Kaynakl.Oranı  (%) 31,1 30,4 23,2 

  15-Banka Kredileri / Yabancı Kaynaklar Toplamı Oranı  (%) 35,6 32,6 28,0 

  16-Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 68,7 83,9 77,4 

  17-Maddi Duran Varlıklar (Net) / Aktif  Toplamı Oranı  (%) 24,9 10,6 14,0 

       

                                                 
5 Q; Sektördeki işletmelerin oranlarının ortalaması şeklinde hesaplanmaktadır. 
6 http://www2.tcmb.gov.tr/sektor/anamenu.htm, 25.12.2007. İlgili sayfadan derlenmiştir. 



 
 

281

C-  DEVİR HIZLARI    
    1-Stok  Devir Hızı  (Kez) 14,0 9,6 3,3 

    2-Alacak Devir Hızı  (Kez) 15,1 7,8 19,2 

    3-Çalışma Sermayesi Devir Hızı  (Kez) 4,6 2,7 2,0 

    4-Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı  (Kez) 9,4 9,1 4,1 

    5-Maddi Duran Varlık Devir Hızı  (Kez) 24,1 48,1 29,7 

    6-Duran Varlık Devir Hızı  (Kez) 16,2 29,3 15,2 

    7-Öz Kaynaklar Devir Hızı  (Kez) 9,6 8,7 5,5 

    8-Aktif Devir Hızı  (Kez) 3,0 2,2 1,5 

       

D-  KARLILIK ORANLARI    

    1-Kar ile Sermaye Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar    

        a)Net Kar (Zarar) / Öz Kaynaklar Oranı  (%) 10,8 13,7 11,1 

        b)Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Öz Kaynaklar Oranı  (%) 12,5 16,3 13,8 

        c)Faiz ve Vergi Öncesi Kar (Zarar) /Pasif T.Oranı 
(Ekonomik Rantabilite) (%) 8,1 8,8 7,7 

        d)Net Kar (Zarar) / Aktif Toplamı Oranı  (%) 3,7 3,8 2,9 

        e)Faaliyet Karı (Zararı) / Faaliyetin Gerçekleştirilmesinde 
Kul.Varlık Oranı (%) 6,4 7,8 5,9 

        f)Birikmeli (Kümülatif) Karlılık Oranı  (%) 3,0 2,9 2,7 

    2-Kar ile Satışlar  Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar    

        a)Faaliyet  Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı  (%) 2,4 4,4 4,9 

        b)Brüt Satış Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı  (%) 9,4 15,1 27,0 

        c)Net Kar (Zarar) / Net Satışlar oranı  (%) 1,3 2,0 2,1 

        d)Satılan Malın Maliyeti / Net Satışlar Oranı  (%) 90,6 84,9 73,0 

        e)Faaliyet Giderleri / Net Satışlar Oranı  (%) 6,8 10,6 21,3 

        f)Faiz Giderleri / Net Satışlar Oranı  (%) 1,4 2,5 2,9 

    3-Kar ile Finansal Yüküm.  Arasındaki İlişileri Gösteren 
Oranlar    

       1-Faiz Ödeme (Karşılama) Oranı    

          a)Faiz ve Vergi Öncesi  Kar (Zarar) / Faiz Giderleri 
Oranı  (%) 222,8 261,1 278,5 

          b)Net Kar (Zarar) ve Faiz Giderleri / Faiz Giderleri  Oranı  
(%) 205,6 230,9 238,9 
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EK 4. Ulusal Pazar Sektörler7 
 

ULUSAL PAZAR SEKTÖRLER (SPK-İMKB) 
 
İMALAT SANAYİİ8 
GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN 
DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ 
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA 
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ, BASIM VE YAYIN 
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ 
METAL ANA SANAYİ 
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM 
DİĞER İMALAT SANAYİİ 
 
ELEKTRİK, GAZ VE SU 
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 
 
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 
TOPTAN TİCARET 
PERAKENDE TİCARET 
LOKANTA VE OTELLER 
 
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 
ULAŞTIRMA 
HABERLEŞME 
 
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER 
TIBBİ VE DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ 
SPOR HİZMETLERİ 
 
MALİ KURULUŞLAR 
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI 
SİGORTA ŞİRKETLERİ 
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORİNG ŞİRKETLERİ 
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ 
GAYRİMENKUL YAT. ORT. 
MENKUL KIYMET YAT. ORT. 
ARACI KURUMLAR 
 
TEKNOLOJİ 
BİLİŞİM 
SAVUNMA 

 
                                                 
7 http://www.imkb.gov.tr/ 
8 Analize tabi tutulan sektördür. Diğer sektörler; işletme sayılarının azlığı, finansal tablolarının 
farklılığı ve standart finansal oranlarının farklılığı gibi nedenlerle analize dahil edilmemiştir. İmalat 
sektöründe faaliyet gösteren işletme sayısı, İMKB hisse senetleri piyasasında işlem gören toplam 
işletme sayısının yaklaşık yarısıdır. 
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EK 5. Analize Dahil Edilen ve Edilmeyen Sektörler9 
 

DAHİL EDİLEN ALT SEKTÖRLER (İMALAT) 
İşletme 
Sayısı 

GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN 22 

DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ 26 

ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA 2 

METAL ANA SANAYİ 13 

METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM 23 

DİĞER İMALAT SANAYİİ 3 

GENEL TOPLAM 89 

  

DAHİL EDİLMEYEN ALT SEKTÖRLER (İMALAT) 
İşletme 
Sayısı 

KAĞIT 14 

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 23 

TAŞ, TOPRAK, ÇİMENTO 27 

GENEL TOPLAM 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 http://www.imkb.gov.tr/ 
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EK 6. Analize Dahil Edilen İşletmeler10 
 
GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN  DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ 

ALYAG ALTINYAĞ  AKALT AKAL TEKSTİL  

AEFES ANADOLU EFES  ATEKS AKIN TEKSTİL  

BANVT BANVİT   AKIPD AKSU İPLİK  

DARDL DARDANEL   ALTIN ALTINYILDIZ  

ERSU ERSU GIDA  ARSAN ARSAN TEKSTİL  

FRIGO FRİGO PAK GIDA   BERDN BERDAN TEKSTİL  

KENT KENT GIDA   BISAS BISAŞ TEKSTİL  

KERVT KEREVİTAŞ GIDA   BOSSA BOSSA  

KNFRT KONFRUT GIDA   CEYLN CEYLAN GİYİM  

KRSTL KRİSTAL KOLA   CYTAS CEYTAŞ MADENCİLİK  

MERKO MERKO GIDA   DERIM DERİMOD  

PENGD PENGUEN GIDA   DESA DESA DERİ 

PETUN PINAR ET VE UN  EDIP EDİP İPLİK  

PINSU PINAR SU   GEDIZ GEDİZ İPLİK  

PNSUT PINAR SÜT   IDAS İDAŞ  

SELGD SELÇUK GIDA   KRTEK KARSU TEKSTİL  

SKPLC ŞEKER PİLİÇ  KORDS KORDSA 

TATKS TAT KONSERVE   LUKSK LÜKS KADİFE  

TBORG T.TUBORG   MNDRS MENDERES TEKSTİL 

TUKAS TUKAŞ   MEMSA MENSA MENSUCAT  

ULKER ÜLKER BİSKÜVİ  MTEKS METEMTEKS  

VANET VANET   SKTAS SÖKTAŞ  

TOPLAM 22 Adet  SONME SÖNMEZ FİLAMENT  

   VAKKO VAKKO TEKSTİL  

   YATAS YATAŞ  

   YUNSA YÜNSA  

   TOPLAM 26 Adet 
 
 
 

                                                 
10 http://www.imkb.gov.tr/ 
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EK 7. Analize Dahil Edilen İşletmelerin Devamı11 
 
ORMAN ÜRÜNLERİ VE 
MOBİLYA  

METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ 
YAPIM 

GENTS GENTAŞ   ALCAR ALARKO CARRIER  

KLBMO KELEBEK MOBİLYA   ASUZU ANADOLU ISUZU  

TOPLAM 2 Adet  ARCLK ARÇELİK  

   BEKO BEKO ELEKTRONİK  

METAL ANA SANAYİ  BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ  

BRSAN BORUSAN MANNESMANN  BSHEV BSH EV ALETLERİ  

BURCE BURÇELİK   DITAS DİTAŞ DOĞAN  

BURVA BURÇELİK VANA  EGEEN EGE ENDÜSTRİ  

CELHA ÇELİK HALAT   EMKEL EMEK ELEKTRİK  

CEMTS ÇEMTAŞ   EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ  

DMSAS DEMISAŞ DÖKÜM   FMIZP F-M İZMİT PİSTON  

DOKTS COMPONENTA DÖKTAŞ  FROTO FORD OTOSAN  

ERBOS ERBOSAN   GEREL GERSAN ELEKTRİK 

EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK  IHEVA İHLAS EV ALETLERİ  

FENIS FENİŞ ALÜMİNYUM   KARSN KARSAN OTOMOTİV 

IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK   KLMSN KLİMASAN KLİMA  

KRDMA KARDEMİR  MUTLU MUTLU AKÜ  

SARKY SARKUYSAN   OTKAR OTOKAR  

TOPLAM 13 Adet  PARSN PARSAN  

   TUDDF T.DEMİR DÖKÜM  

DİĞER İMALAT SANAYİİ  TOASO TOFAŞ OTO. FAB.  

ADEL ADEL KALEMCİLİK   UZEL UZEL MAKİNA  

GOLDS GOLDAS KUYUMCULUK  VESTL VESTEL  

SERVE SERVE KIRTASİYE   TOPLAM 23 Adet 

TOPLAM 3 Adet    

     

 GENEL TOPLAM 91 ADET 
 
 
 

                                                 
11 http://www.imkb.gov.tr/ 
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EK 7. 2008 Yılı Başı İtibariyle İMKB’de İşlem Gören Endeksler ve İşletme 
Sayıları12 
 

KOD ENDEKS ADI Şirket Sayısı 

XU100 İMKB ULUSAL-100 100 
XU050 İMKB ULUSAL-50 50 
XU030 İMKB ULUSAL-30 30 
XKURY İMKB KURUMSAL YÖNETİM 7 
XUTUM İMKB ULUSAL-TÜM 259 
XUSIN İMKB ULUSAL-SINAİ 154 
   XGIDA    GIDA, İCECEK 23 
   XTEKS    TEKSTİL, DERİ 26 
   XKAGT    ORMAN, KAĞIT, BASIM 16 
   XKMYA    KİMYA, PETROL, PLASTİK 22 
   XTAST    TAŞ, TOPRAK 24 
   XMANA    METAL ANA 13 
   XMESY    METAL EŞYA, MAKİNA 26 
XUHIZ İMKB ULUSAL - HİZMETLER 32 
   XELKT    ELEKTRİK 4 
   XULAS    ULAŞTIRMA 4 
   XTRZM    TURİZM 5 
   XTCRT    TİCARET 10 
   XILTM    İLETİŞİM 1 
   XSPOR    SPOR 4 
XUMAL İMKB ULUSAL - MALİ 63 
   XBANK    BANKA 17 
   XSGRT    SİGORTA 7 
   XFINK    FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 8 
   XHOLD    HOLDİNG VE YATIRIM 18 
   XGMYO    GAYRİMENKUL Y.O. 12 
XUTEK İMKB ULUSAL - TEKNOLOJİ 10 
   XBLSM    BİLİŞİM 9 
   XSVNM    SAVUNMA 1 
XYORT İMKB MENKUL KIYM.Y.O. 33 
XIKIU İMKB İKİNCİ ULUSAL   14 
XYEKO İMKB YENİ EKONOMİ 3 

                                                 
12 http://www.imkb.gov.tr/ 
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EK 8. Uygulamada Kullanılan Finansal Oranlar Seti 
 

1. Cari Oran                                 = Dönen Varlıklar 
KVYK 

 

2. Asit Test Oranı                        = Dönen Varlıklar-(Stoklar+GAAGid.) 
KVYK 

 

3. Nakit Oranı                              = Hazır Değerler+Menkul Kıymetler 
KVYK 

 

4. Finansal Kaldıraç Oranı           = KVYK+UVYK 
Aktif Toplamı 

 

5. Özkaynaklar/Aktif Toplamı       = Özkaynaklar 
Aktif Toplamı 

 

6. NİS/Aktif Toplamı                     = Net İşletme Sermayesi 
Aktif Toplamı 

 

7. Stok Devir Hızı                         = Satışların Maliyeti 
Ortalama Stoklar 

 

8. Ticari Alacak Devir Hızı           = Net Satışlar 
Ortalama Ticari Alacaklar 

 

9. NİS Devir Hızı                          = Net Satışlar 
Ortalama NİS 

 

10. Aktif Devir Hızı                         = Net Satışlar 
Ortalama Aktif 

 

11. Brüt Satış Karı/Net Satışlar     = Brüt Satış Karı (Zararı) 
Net Satışlar 

 

12. Faaliyet Karı/Net Satışlar         = Faaliyet Karı (Zararı) 
Net Satışlar 

 

13. Dönem Net Karı/Net Satış      = Dönem Net Karı (Zararı) 
Net Satışlar 

 

14. Özkaynak Karlılığı                   = Dönem Net Karı (Zararı) 
Özkaynaklar 

 

15. Aktif Karlılığı                            = Dönem Net Karı (Zararı) 
Aktif Toplamı 

 

16. Ekonomik Rantabilite Oranı     = FVÖK 
Aktif Toplamı 

 

17. Birikmiş Karlar/Aktif                 = Birikmiş Karlar 
Aktif Toplamı 

 

18. Fiyat / Kazanç Oranı               = Piyasa Değeri 
Dönem Net Karı (Zararı) 

 

19. Piyasa Değeri/Defter Değeri    = Piyasa Değeri 
Özkaynaklar 

 

20. FVÖK/Faiz                               = FVÖK 
Finansman Giderleri 
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EK 9. Dönemler İtibariyle İşletmelerin Genel Faktör Skorları 
 

Firmalar 2004:03 2004:06 2004:09 2004:12 2005:03 2005:06 2005:09 2005:12
ALYAG 14,198 -68,967 -92,177 -94,71 75,191 -24,359 -11,195 -11,682
AEFES 1,813 17,92 20,877 30,122 7,182 29,734 44,927 25,717 
BANVT -20,23 -4,623 -9,326 -7,41 -49,237 -12,321 -3,109 -0,801 

DARDL 159,999 -62,989 -77,156 -60,791 -88,157
-

123,145 
-

110,351 
-

122,763
ERSU -24,234 -24,137 -33,679 -6,851 -47,631 -29,517 -29,362 -1,489 
FRIGO 19,843 -27,784 -22,07 -22,898 -12,923 1,346 -14,286 -13,787
KENT -8,708 2,405 -5,715 7,835 35,368 26,193 40,316 14,308 
KERVT 97,635 -24,226 -31,034 1,391 -24,697 -10,263 -10,104 -5,775 
KNFRT -16,556 -51,61 -30,469 -52,954 -70,428 -93,227 -48,833 -37,366
KRSTL 27,643 30,209 35,65 85,54 49,14 24,117 14,986 41,282 
MERKO -11,866 -48,13 -55,639 -67,124 -93,808 -92,768 -82,633 -92,115
PENGD 1,651 -69,366 -38,374 -43,141 -42,729 -23,776 -26,058 -11,442
PETUN -1,058 -9,798 -3,817 -12,627 15,151 31,723 38,442 18,033 
PINSU -19,408 -12,332 -21,096 -29,337 -4,484 -3,255 2,743 2,438 
PNSUT 9,1 -17,346 -3,194 -2,718 15,314 19,93 25,115 28,499 
SELGD -53,204 -64,898 -46,501 -25,126 -34,055 -53,355 -43,925 -35,202
SKPLC -30,349 -39,998 -38,495 -38,413 -37,944 -19,008 26,618 0,458 
TATKS -33,231 -40,491 -57,394 -66,275 -33,285 -19,141 -25,123 -27,006
TBORG -47,898 -38,85 -60,364 -66,417 -52,997 -35,074 -44,582 -97,908
TUKAS -15,547 18,285 -11,629 0,888 -48,436 -36,664 -25,283 -6,936 
ULKER 21,454 4,886 6,898 8,902 7,344 20,716 17,668 13,868 
VANET -24,979 -4,748 -16,115 -5,104 6,119 5,733 -8,298 -0,348 
AKALT 25,306 -12,912 -6,054 -10,726 13,829 1,828 -13,868 -9,866 
ATEKS -5,208 4,999 2,936 -0,391 3,316 -7,239 -9,979 -7,774 
AKIPD -51,235 -37,3 -33,26 -17,711 -25,41 -45,146 -42,348 -40,345
ALTIN -45,79 -31,584 -19,519 -15,884 -3,899 -16,404 -6,017 -4,183 
ARSAN -23,599 -15,862 -28,357 -33,889 -25,333 -39,804 -39,095 -36,29 
BERDN 53,976 16,401 12,279 -12,279 -32,819 -8,666 -41,989 -51,94 
BISAS -28,434 -28,344 -36,813 -28,666 -45,927 -77,1 -94,549 -83,287
BOSSA -14,444 17,695 17,711 13,602 6,706 5,216 -1,201 11,778 
CEYLN -2,479 2,078 -1,606 0,517 6,893 10,34 12,807 1,741 
CYTAS 10,668 7,295 8,093 -0,044 5,851 4,798 -7,31 -4,427 
DERIM 11,767 20,015 -2,259 -2,771 33,212 23,82 19,638 18,05 
DESA -9,621 42,935 31,475 41,458 31,989 28,179 21,375 27,2 
EDIP -34,973 -26,483 -13,003 -14,355 -14,927 -16,545 -35,804 -35,546
GEDIZ -33,755 -37,31 -34,728 -39,839 69,267 -5,066 -64,002 -54,48 
IDAS -14,706 7,374 17,813 14,637 -17,975 -9,406 -3,224 -9,63 
KRTEK -19,089 -3,432 -11,266 -15,983 -12,492 -23,728 -32,562 -29,385
KORDS -11,334 5,05 2,446 7,371 5,109 16,489 14,757 19,73 
LUKSK 90,56 91,629 80,87 59,612 1,42 25,241 29,965 69,611 
MNDRS -50,186 -12,395 -2,832 15,828 17,658 -0,999 3,381 16,542 
MEMSA -56,58 -72,904 -72,938 -68,768 -46,441 -64,291 -56,654 -71,733
MTEKS -28,742 -11,712 -9,787 -32,943 -34,823 -31,758 -23,356 -25,302
SKTAS -12,118 4,051 5,042 1,535 -4,162 -6,135 3,487 -5,823 
SONME -20,392 32,251 67,825 41,409 18,701 2,605 29,125 35,982 
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VAKKO 19,325 47,861 32,284 31,23 22,605 20,111 25,099 26,322 
YATAS -9,119 6,56 -12,24 -11,314 -18,584 -21,28 -15,772 -14,472
YUNSA -18,252 55,908 -3,785 -2,307 -0,064 5,318 5,591 2,232 
BRSAN 2,433 7,757 9,34 12,26 -4,097 6,479 10,86 19,156 
BURCE -7,312 -1,66 -12,616 -16,064 -15,705 -0,016 -7,26 -14,436
BURVA -16,704 19,946 -6,24 -0,778 -9,558 -3,934 -11,534 -12,579
CELHA -3,509 8,905 7,869 11,303 6,871 20,231 18,816 15,309 
CEMTS 25,188 67,228 105,259 52,817 53,324 101,479 84,15 67,465 
DMSAS -19,632 -4,722 -1,837 -8,149 7,601 -1,359 3,661 2,774 
DOKTS -7,481 -0,427 7,975 2,624 -3,015 7,205 3,005 4,515 
ERBOS 13,856 3,345 9,239 2,417 -8,484 -25,806 -29,735 -25,043
EREGL 5,559 17,273 27,69 16,704 25,579 21,522 20,581 4,342 
FENIS 28,128 16,858 29,162 35,032 31,633 49,537 31,378 29,961 
IZMDC 12,462 32,648 34,896 29,489 22,286 3,008 10,164 4,239 
KRDMA 14,776 12,148 31,143 31,081 15,453 10,486 -0,472 -2,325 
KRDMB 14,023 12,088 31,046 29,865 15,384 10,676 -0,344 -2,08 
KRDMD 12,619 12,053 30,356 28,082 15,099 7,919 -2,821 -2,862 
SARKY -13,606 1,23 5,042 5,751 5,141 5,402 5,608 3,543 
ALCAR -5,638 22,824 23,588 26,288 18,636 25,868 19,464 27,854 
ASUZU 6,854 31,147 26,396 16,486 35,664 35,38 36,539 35,907 
ARCLK 18,111 17,181 17,101 15,619 11,002 19,284 20,725 13,229 
BEKO 27,621 1,114 -7,366 -0,544 -10,747 -18,658 -28,713 -20,534
BFREN 12,917 -4,526 31,689 22,556 18,835 47,678 49,289 16,233 
BSHEV 30,482 30,283 28,421 36,386 16,107 23,672 39,76 31,94 
DITAS -2,748 23,86 28,124 24,821 40,126 36,921 34,345 28,399 
EGEEN -19,671 11,011 13,74 2,954 14,53 5,068 -6,894 1,924 

EMKEL -56,457 
-

125,175
-

114,744 -88,138 -78,041 -27,021 -35,495 63,939 
EMNIS -39,012 -36,026 -32,525 -48,112 -22,426 -15,485 -22,963 -25,558
FMIZP 79,735 81,21 70,037 91,464 71,124 119,037 131,614 116,557
FROTO 51,088 36,179 37,348 38,719 62,016 61,036 75,571 60,332 
GEREL 69,156 52,715 64,253 88,644 62,2 4,224 7,953 15,546 
IHEVA 9,857 -7,877 -7,465 1,612 16,086 3,234 0,925 5,661 
KARSN 7,775 -0,903 9,97 4,875 -36,818 -51,646 -28,4 -36,85 
KLMSN -23,493 25,637 5,977 -2,577 2,545 6,735 12,478 3,421 
MUTLU -14,133 -3,644 -18,026 -10,744 -0,829 -17,634 -6,809 -0,41 
OTKAR 6,045 16,727 15,45 12,587 -8,933 4,698 9,59 5,445 
PARSN 5,01 16,1 15,426 10,085 5,647 14,003 18,103 13,558 
TUDDF -3,136 7,262 4,655 11,05 5,058 2,568 11,398 7,682 
TOASO 20,209 9,207 9,901 6,434 24,507 34,39 25,705 27,919 
UZEL 5,226 8,062 7,097 11,364 12,046 19,007 7,145 9,134 
VESTL 6,094 3,191 -3,613 -8,635 0,939 -7,325 -8,392 -6,324 
GENTS 30,065 50,525 63,033 43,589 45,716 49,877 50,886 57,347 
KLBMO -31,482 -76,34 -73,814 -77,324 -65,607 -54,088 -61,001 -76,012
ADEL -26,814 17,612 15,159 17,88 11,451 30,35 36,951 32,779 
GOLDS 1,116 39,141 37,438 48,282 34,178 44,142 29,677 43,133 
SERVE 6,806 13,556 24,918 19,836 33,776 37,857 39,33 31,087 
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EK 9. DEVAM 
 

Firmalar 2006:03 2006:06 2006:09 2006:12 2007:03 2007:06 2007:09
ALYAG -44,999 -12,37 -26,668 -28,347 -14,766 -33,288 -48,732 
AEFES -10,172 -0,054 17,631 19,383 9,757 11,112 19,302 
BANVT -16,747 34,369 -1,106 -0,539 -5,393 27,812 32,757 
DARDL -94,917 -146,48 -130,57 -129,85 -85,034 -68,637 -48,537 
ERSU 31,811 6,269 4,589 0,52 17,821 20,876 43,271 
FRIGO -30,439 -25,36 -28,023 -16,381 0,441 -18,367 -24,574 
KENT 12,508 14,535 31,682 21,449 16,009 11,386 13,828 
KERVT -5,779 -28,111 -33,229 -24,103 18,399 19,798 34,161 
KNFRT -19,879 -17,326 7,869 1,923 -6,113 1,737 -4,474 
KRSTL 42,817 35,056 19,097 38,476 61,804 38,864 39,287 
MERKO -10,51 12,142 -21,191 -12,236 -18,688 -1,518 2,22 
PENGD -4,676 -35,85 -50,142 -52,146 -8,182 -7,534 -10,842 
PETUN 35,812 4,467 29,764 31,413 24,314 19,775 19,853 
PINSU 14,176 -8,033 31,527 23,053 15,725 3,483 26,349 
PNSUT 5,252 6,584 10,886 9,76 28,979 16,429 15,692 
SELGD -72,675 -41,047 -41,531 -29,862 -101,7 -152,77 -143,56 
SKPLC -4,196 -18,971 -28,935 -25,761 5,504 32,778 43,501 
TATKS -21,02 -18,16 -25,461 -19,176 3,611 -1,464 -3,332 
TBORG -68,135 -33,834 -38,141 -76,149 -68,335 -46,977 -49,34 
TUKAS -46,07 -34,807 -28,627 -23,712 6,589 -12,83 -9,919 
ULKER 13,464 10,356 9,431 27,529 29,591 27,764 12,865 
VANET -13,412 -15,161 -3,151 -5,552 1,676 -7,2 -6,861 
AKALT 0,811 3,511 -24,371 -3,079 -13,145 16,563 11,911 
ATEKS -4,495 -14,108 -12,616 -12,267 -7,931 -15,616 -16,44 
AKIPD -57,484 -24,382 -29,012 -41,228 -33,586 -30,635 -24,652 
ALTIN -12,324 -18,309 -16,175 -14,975 -12,642 -16,14 -9,535 
ARSAN -34,291 -19,272 -20,955 -20,897 -12,288 -9,62 -22,335 
BERDN -64,13 -62,3 -75,992 -61,725 -71,694 -50,078 -57,239 
BISAS -69,464 -52,31 -69,291 -80,611 -54,922 -100,47 -106,87 
BOSSA -6,527 1,845 9,256 8,462 2,68 4,612 0,208 
CEYLN 14,705 15,404 11,913 3,979 21,988 10,116 2,1 
CYTAS 18,736 60,372 60,255 37,172 7,286 11,848 17,855 
DERIM 21,44 12,587 2,88 18,101 26,34 1,154 -2,134 
DESA 37,697 8,61 8,716 11,419 14,537 -0,483 -18,021 
EDIP -21,644 -38,867 -29,462 -38,372 -22,785 -21,123 -29,19 
GEDIZ -9,15 -15,615 -13,039 -11,338 -0,654 33,997 1,36 
IDAS -7,781 -11,96 -12,365 -6,569 -23,069 -33,659 -24,819 
KRTEK -12,471 -5,718 -4,274 -3,925 -0,743 1,725 10,567 
KORDS 12,533 5,226 11,685 -5,804 -1,335 -3,825 -8,775 
LUKSK -1,935 13,134 42,82 17,124 -48,029 1,795 18,408 
MNDRS 9,651 9,108 -0,941 6,053 3,037 -12,478 -14,501 
MEMSA -72,958 -74,452 -77,297 -81,925 -105,38 -83,002 -90,54 
MTEKS -48,497 -50,085 -51,828 -52,013 -56,566 -28,233 -22,313 
SKTAS -36,551 -4,066 1,596 0,939 1,656 4,736 0,71 
SONME 23,637 10,655 0,282 -13,554 15,065 35,771 47,492 
VAKKO 49,971 14,152 20,156 24,181 56,851 95,916 56,543 
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YATAS -11,174 -11,094 -3,532 -8,078 -11,615 -13,523 -14,076 
YUNSA -3,506 -1,16 7,657 5,328 -6,612 -6,691 -7,537 
BRSAN 10,979 8,882 6,744 5,625 -9,515 -0,252 -4,757 
BURCE -14,987 -16,539 -24,837 -22,608 -31,436 -20,664 -25,392 
BURVA -9,12 -30,467 -44,638 -40,955 -26,124 -15,678 -23,603 
CELHA 5,131 4,945 11,423 6,869 0,461 -0,765 5,487 
CEMTS 80,693 82,745 74,877 63,962 67,31 52,859 57,52 
DMSAS -8,3 -3,551 -3,295 -5,573 -9,471 -6,306 -5,031 
DOKTS 2,288 7,85 10,675 33,681 29,031 2,334 2,144 
ERBOS -19,803 -5,875 -7,46 11,908 49,165 33,299 20,66 
EREGL 4,23 12,144 17,851 18,727 12,945 13,427 6,222 
FENIS 31,775 22,9 43,366 45,342 56,921 37,029 30,861 
IZMDC 12,502 17,857 28,173 27,535 6,88 22,908 8,434 
KRDMA -13,41 6,109 20,048 26,838 26,819 24,747 14,969 
KRDMB -13,425 6,109 20,224 27,199 26,901 24,72 14,969 
KRDMD -13,864 2,912 16,796 23,54 24,72 22,654 13,247 
SARKY 27,392 13,201 3,844 1,501 -2,601 10,428 6,496 
ALCAR 18,261 13,929 18,764 25,33 19,607 11,593 15,163 
ASUZU 26,493 21,064 19,356 18,854 5,298 15,155 19,338 
ARCLK 13,681 3,183 7,856 -3,95 6,481 -6,512 -7,315 
BEKO -10,487 -12,916 -31,157 -33,262 -14,964 -14,713 -37,304 
BFREN 16,927 49,727 44,865 69,62 48,461 25,896 55,311 
BSHEV 25,609 27,256 26,245 28,308 4,709 -0,641 5,202 
DITAS 16,759 15,508 29,186 14,665 9,287 1,2 3,758 
EGEEN 69,091 20,075 22,129 18,895 4,244 -3,64 -4,249 
EMKEL 44,29 -7,268 -64,426 -66,927 -78,574 -48,82 -37,517 
EMNIS 5,791 -12,412 -10,961 -16,907 -30,378 -27,207 -35,147 
FMIZP 84,79 131,693 161,584 173,094 102,465 95,906 114,939
FROTO 53,801 53,623 40,93 47,583 24,885 46,73 34,679 
GEREL 25,865 26,918 21,331 16,846 72,012 20,463 32,854 
IHEVA 13,453 -6,659 -8,18 -1,991 4,927 -1,344 14,097 
KARSN -18,122 -10,661 -18,142 -22,029 -25,711 -2,022 -6,179 
KLMSN 10,092 22,092 17,369 2,586 7,911 14,071 9,487 
MUTLU 8,094 -2,76 0,897 4,658 4,251 -1,57 -3,738 
OTKAR 20,471 21,618 35,116 27,164 1,023 -6,917 2,528 
PARSN 12,598 7,741 12,916 11,175 16,268 9,079 0,814 
TUDDF 4,385 -1,176 1,171 2,586 -5,088 -14,9 -10,288 
TOASO 26,153 17,287 18,17 16,249 8,422 7,246 5,83 
UZEL 9,153 6,402 6,269 -5,485 -18,97 -14,326 -26,307 
VESTL -6,214 -2,666 -8,264 -7,99 -23 -20,874 -18,138 
GENTS 71,558 39,508 48,559 60,079 51,107 68,204 60,281 
KLBMO -126,66 -73,927 -64,198 -64,265 -62,341 -73,663 -25,082 
ADEL 24,796 29,917 36,718 51,557 16,088 20,674 15,439 
GOLDS 34,205 22,569 -16,401 -11,126 -4,531 7,788 21,915 
SERVE 36,078 31,994 36,74 14,999 35,655 18,512 26,317 
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EK 10. Faktör Skorlarına Göre Dereceleme 
Faktör Skorlarına Göre Dereceleme (2004:3=1)* 

Firmalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam Grup Kodu
ALYAG 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
AEFES 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 13 1 
BANVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 
DARDL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ERSU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0 
FRIGO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 
KENT 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 
KERVT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 0 
KNFRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 
KRSTL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
MERKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 
PENGD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
PETUN 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 
PINSU 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 
PNSUT 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 
SELGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SKPLC 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 0 
TATKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
TBORG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TUKAS 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 
ULKER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
VANET 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 
AKALT 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 7 0 
ATEKS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
AKIPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ALTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BERDN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
BISAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BOSSA 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12 1 
CEYLN 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 
CYTAS 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 1 
DERIM 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 1 
DESA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 1 
EDIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GEDIZ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 
IDAS 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
KRTEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 
KORDS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 1 
LUKSK 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13 1 
MNDRS 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8 1 
MEMSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MTEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SKTAS 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9 1 
SONME 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 1 
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VAKKO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
YATAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
YUNSA 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 0 
BRSAN 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 1 
BURCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BURVA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
CELHA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 1 
CEMTS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
DMSAS 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
DOKTS 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 
ERBOS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 1 
EREGL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
FENIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
IZMDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
KRDM 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 1 
SARKY 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 1 
ALCAR 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 
ASUZU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
ARCLK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 1 
BEKO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
BFREN 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 
BSHEV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 1 
DITAS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 
EGEEN 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11 1 
EMKEL 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
EMNIS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
FMIZP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
FROTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
GEREL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
IHEVA 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 9 1 
KARSN 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
KLMSN 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 
MUTLU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 0 
OTKAR 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 1 
PARSN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
TUDDF 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 10 1 
TOASO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
UZEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11 1 
VESTL 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
GENTS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
KLBMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADEL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 
GOLDS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 12 1 
SERVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 

* Her dönemin önce genel faktör skorları hesaplanmış, bu faktör skorlarına 
göre işletmelerin aldığı (-) değerler ve(+) değerlerden çok olanına göre (-) 
değeri çok olan işletmelerin derecesi düşük, (+) değeri çok olan işletmelerin de 
derecesi yüksektir. Derecesi düşük olanlar 0, yüksek olanlar 1 ile ifade 
edilmiştir. 
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EK 11. Ortalama Sınır Değerleri 
 
 
 

Finansal Rasyolar Başarısız Alt 
Sınır   Başarılı Üst 

Sınır 
Cari Oran < 1.26 1.27 < x < 2.04 2.05 > 
Asit Test Oranı < 0.65 0.66 < x < 1.30 1.31 > 
Nakit Oranı < 0.05 0.06 < x < 0.22 0.23 > 
Finansal Kaldıraç Oranı 050 > 0.35 < x < 0.49 < 0.34 
NİS/Aktif < 0.59 0.60 < x < 1.58 1.59 > 
Stok Devir Hızı < 3.48 3.49 < x < 5.34 5.35 > 
Brüt Satış Karı/Net Satış  < 0.09 0.10 < x < 0.17 0.18 > 
Faaliyet Karı/Net Satış < -0.07 -0.06 < x < 0.05 0.06 > 
Dönem Net Karı/Net Satış < -0.15 -0.14 < x < 0.03 0.04 > 
Aktif Karlılığı < -0.09 -0.08 < x < 0.04 0.05 > 
Ekonomik Rantabilite Oranı < -0.04 -0.03 < x < 0.07 0.08 > 
Piyasa Değeri/Defter Değeri < 0.81 0.82 < x < 1.21 1.22 > 
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EK 12. Ortalama Sınır Değerler 
 
 

Ortalama 

  
Başarısız Başarılı 
  Değer   Değer 

Cari Oran 
Ortalama 1,46 Ortalama 2,64 
Alt Sınır 1,26 Alt Sınır 2,05 
Üst Sınır 1,67 Üst Sınır 3,24 

Asit Test 
Oranı 

Ortalama 0,81 Ortalama 1,78 
Alt Sınır 0,65 Alt Sınır 1,31 
Üst Sınır 0,97 Üst Sınır 2,26 

Nakit Oranı 
Ortalama 0,14 Ortalama 0,53 
Alt Sınır 0,05 Alt Sınır 0,23 
Üst Sınır 0,23 Üst Sınır 0,82 

Finansal 
Kaldıraç Oranı

Ortalama 0,56 Ortalama 0,38 
Alt Sınır 0,50 Alt Sınır 0,34 
Üst Sınır 0,63 Üst Sınır 0,43 

NİS/Aktif 
Ortalama 1,52 Ortalama 2,03 
Alt Sınır 0,59 Alt Sınır 1,59 
Üst Sınır 2,45 Üst Sınır 2,47 

Stok Devir 
Hızı 

Ortalama 5,11 Ortalama 6,76 
Alt Sınır 3,48 Alt Sınır 5,35 
Üst Sınır 6,73 Üst Sınır 8,17 

Brüt Satış 
Karı/Net Satış

Ortalama 0,13 Ortalama 0,22 
Alt Sınır 0,09 Alt Sınır 0,18 
Üst Sınır 0,17 Üst Sınır 0,25 

Faaliyet 
Karı/Net Satış

Ortalama -0,04 Ortalama 0,08 
Alt Sınır -0,07 Alt Sınır 0,06 
Üst Sınır -0,01 Üst Sınır 0,10 

Dönem Net 
Karı/Net Satış

Ortalama -0,09 Ortalama 0,06 
Alt Sınır -0,15 Alt Sınır 0,04 
Üst Sınır -0,03 Üst Sınır 0,08 

Aktif Karlılığı 
Ortalama -0,06 Ortalama 0,07 
Alt Sınır -0,09 Alt Sınır 0,05 
Üst Sınır -0,02 Üst Sınır 0,09 

Ekonomik 
Rantabilite 

Oranı 

Ortalama -0,01 Ortalama 0,10 
Alt Sınır -0,04 Alt Sınır 0,08 
Üst Sınır 0,03 Üst Sınır 0,13 

Piyasa 
Değeri/Defter 

Değeri 

Ortalama 1,46 Ortalama 1,79 
Alt Sınır 0,81 Alt Sınır 1,22 
Üst Sınır 2,10 Üst Sınır 2,36 
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EK 13. 2006 Yılı Sınır Değerleri 

 
 

2006 

  
Başarısız Başarılı 
  Değer   Değer 

Cari Oran 
Ortalama 1,36 Ortalama 2,57 
Alt Sınır 1,18 Alt Sınır 2,05 
Üst Sınır 1,53 Üst Sınır 3,09 

Asit Test 
Oranı 

Ortalama 0,76 Ortalama 1,75 
Alt Sınır 0,63 Alt Sınır 1,32 
Üst Sınır 0,88 Üst Sınır 2,19 

Nakit Oranı 
Ortalama 0,09 Ortalama 0,42 
Alt Sınır 0,04 Alt Sınır 0,20 
Üst Sınır 0,13 Üst Sınır 0,65 

Finansal 
Kaldıraç 

Oranı 

Ortalama 0,58 Ortalama 0,40 
Alt Sınır 0,52 Alt Sınır 0,35 
Üst Sınır 0,65 Üst Sınır 0,45 

NİS/Aktif 
Ortalama 0,10 Ortalama 0,28 
Alt Sınır 0,05 Alt Sınır 0,23 
Üst Sınır 0,15 Üst Sınır 0,32 

Stok Devir 
Hızı 

Ortalama 5,97 Ortalama 7,03 
Alt Sınır 3,67 Alt Sınır 5,41 
Üst Sınır 8,26 Üst Sınır 8,64 

Brüt Satış 
Karı/Net 

Satış 

Ortalama 0,14 Ortalama 0,23 
Alt Sınır 0,11 Alt Sınır 0,19 
Üst Sınır 0,18 Üst Sınır 0,26 

Faaliyet 
Karı/Net 

Satış 

Ortalama -0,02 Ortalama 0,08 
Alt Sınır -0,05 Alt Sınır 0,07 
Üst Sınır 0,02 Üst Sınır 0,10 

Dönem Net 
Karı/Net 

Satış 

Ortalama -0,08 Ortalama 0,07 
Alt Sınır -0,13 Alt Sınır 0,05 
Üst Sınır -0,03 Üst Sınır 0,09 

Aktif Karlılığı 
Ortalama -0,06 Ortalama 0,08 
Alt Sınır -0,09 Alt Sınır 0,06 
Üst Sınır -0,03 Üst Sınır 0,10 

Ekonomik 
Rantabilite 

Oranı 

Ortalama 0,01 Ortalama 0,12 
Alt Sınır -0,02 Alt Sınır 0,10 
Üst Sınır 0,03 Üst Sınır 0,14 

Piyasa 
Değeri/Defter 

Değeri 

Ortalama 1,26 Ortalama 1,87 
Alt Sınır 1,00 Alt Sınır 1,27 
Üst Sınır 1,53 Üst Sınır 2,48 
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EK 14. 2005 Yılı Sınır Değerleri 

 
 

2005 

  
Başarısız Başarılı 

  Değer   Değer 

Cari Oran 
Ortalama 1,38 Ortalama 2,68 
Alt Sınır 1,22 Alt Sınır 2,04 
Üst Sınır 1,54 Üst Sınır 3,31 

Asit Test 
Oranı 

Ortalama 0,75 Ortalama 1,81 
Alt Sınır 0,63 Alt Sınır 1,33 
Üst Sınır 0,88 Üst Sınır 2,29 

Nakit Oranı 
Ortalama 0,11 Ortalama 0,54 
Alt Sınır 0,05 Alt Sınır 0,30 
Üst Sınır 0,18 Üst Sınır 0,78 

Finansal 
Kaldıraç Oranı

Ortalama 0,57 Ortalama 0,38 
Alt Sınır 0,50 Alt Sınır 0,33 
Üst Sınır 0,63 Üst Sınır 0,42 

NİS/Aktif 
Ortalama 0,10 Ortalama 0,26 
Alt Sınır 0,05 Alt Sınır 0,21 
Üst Sınır 0,15 Üst Sınır 0,31 

Stok Devir 
Hızı 

Ortalama 5,13 Ortalama 6,94 
Alt Sınır 3,67 Alt Sınır 5,59 
Üst Sınır 6,60 Üst Sınır 8,29 

Brüt Satış 
Karı/Net Satış

Ortalama 0,11 Ortalama 0,20 
Alt Sınır 0,07 Alt Sınır 0,17 
Üst Sınır 0,16 Üst Sınır 0,24 

Faaliyet 
Karı/Net Satış

Ortalama -0,07 Ortalama 0,06 
Alt Sınır -0,10 Alt Sınır 0,04 
Üst Sınır -0,03 Üst Sınır 0,08 

Dönem Net 
Karı/Net Satış

Ortalama -0,11 Ortalama 0,05 
Alt Sınır -0,17 Alt Sınır 0,03 
Üst Sınır -0,04 Üst Sınır 0,06 

Aktif Karlılığı 
Ortalama -0,06 Ortalama 0,05 
Alt Sınır -0,10 Alt Sınır 0,04 
Üst Sınır -0,02 Üst Sınır 0,07 

Ekonomik 
Rantabilite 

Oranı 

Ortalama -0,03 Ortalama 0,08 
Alt Sınır -0,06 Alt Sınır 0,06 
Üst Sınır 0,01 Üst Sınır 0,10 

Piyasa 
Değeri/Defter 

Değeri 

Ortalama 2,00 Ortalama 2,15 
Alt Sınır 0,64 Alt Sınır 1,30 
Üst Sınır 3,37 Üst Sınır 2,99 
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EK 15. 2004 Yılı Sınır Değerleri 

 
2004 

  
Başarısız Başarılı 
  Değer   Değer 

Cari Oran 
Ortalama 1,66 Ortalama 2,68 
Alt Sınır 1,37 Alt Sınır 2,06 
Üst Sınır 1,95 Üst Sınır 3,30 

Asit Test 
Oranı 

Ortalama 0,92 Ortalama 1,79 
Alt Sınır 0,70 Alt Sınır 1,27 
Üst Sınır 1,15 Üst Sınır 2,31 

Nakit Oranı 
Ortalama 0,22 Ortalama 0,62 
Alt Sınır 0,08 Alt Sınır 0,20 
Üst Sınır 0,37 Üst Sınır 1,03 

Finansal 
Kaldıraç 

Oranı 

Ortalama 0,54 Ortalama 0,37 
Alt Sınır 0,47 Alt Sınır 0,33 
Üst Sınır 0,61 Üst Sınır 0,42 

NİS/Aktif 
Ortalama 4,35 Ortalama 5,56 
Alt Sınır 1,67 Alt Sınır 4,34 
Üst Sınır 7,03 Üst Sınır 6,78 

Stok Devir 
Hızı 

Ortalama 4,22 Ortalama 6,32 
Alt Sınır 3,11 Alt Sınır 5,04 
Üst Sınır 5,34 Üst Sınır 7,60 

Brüt Satış 
Karı/Net Satış

Ortalama 0,14 Ortalama 0,22 
Alt Sınır 0,10 Alt Sınır 0,19 
Üst Sınır 0,19 Üst Sınır 0,26 

Faaliyet 
Karı/Net Satış

Ortalama -0,03 Ortalama 0,09 
Alt Sınır -0,07 Alt Sınır 0,07 
Üst Sınır 0,00 Üst Sınır 0,11 

Dönem Net 
Karı/Net Satış

Ortalama -0,07 Ortalama 0,06 
Alt Sınır -0,13 Alt Sınır 0,04 
Üst Sınır -0,01 Üst Sınır 0,08 

Aktif Karlılığı 
Ortalama -0,05 Ortalama 0,07 
Alt Sınır -0,09 Alt Sınır 0,05 
Üst Sınır -0,01 Üst Sınır 0,09 

Ekonomik 
Rantabilite 

Oranı 

Ortalama 0,00 Ortalama 0,11 
Alt Sınır -0,04 Alt Sınır 0,09 
Üst Sınır 0,04 Üst Sınır 0,14 

Piyasa 
Değeri/Defter 

Değeri 

Ortalama 1,10 Ortalama 1,35 
Alt Sınır 0,80 Alt Sınır 1,08 
Üst Sınır 1,40 Üst Sınır 1,62 
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ÖZET 

ALTAY, Adem; İşletmelerde Riske Yönelik Denetim ve Raporlanması, 
Doktora Tezi, Ankara, 2008.  

Günümüzde işletmelerin faaliyet alanlarının genişlemesi ve ürün 

çeşitlerinin çoğalması nedeniyle karşılaşabilecekleri riskler çok fazla oranda 

artmıştır. Dünyada yaşanan global krizler ve rekabet koşulları, işletmeleri ve 

piyasaları birtakım önlemler almaya zorlamıştır. Bunda, özellikle 2000’li 

yıllarda gelişmiş ülkelerde yaşanan işletme skandallarındaki muhasebe hata 

ve hilelerinin de önemli etkileri olmuştur. Son yıllarda işletmelerin şeffaf bir 

şekilde raporlama yapmalarını sağlayabilmek ve bilgi alıcılarını doğru 

bilgilendirmek için, işletme çapında risk yönetimi ve riske yönelik denetim 

yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu nedenle tezin amacı, riske yönelik denetim yapılma gerekliliğini 

ortaya koymak ve bunun nasıl yapılacağı konusunda açıklamalar yapmaktır. 

Riske yönelik denetim işletmenin sadece geçmişinin değil, geleceğine yönelik 

bilgilerinin (risk ve belirsizliklerinin) de sürekli bir biçimde denetimidir. Riske 

yönelik denetim için işletmenin çevresinin, faaliyette bulunduğu sektörün ve 

işletme faaliyetlerinin topluca analiz edilmesi gerekmektedir. Bunu 

yapabilmek için bir bağımsız dış denetçinin, sadece muhasebe bilmesi yeterli 

değildir. Denetçinin, muhasebe bilgilerinin yanı sıra işletmenin diğer 

fonksiyonlarına ilişkin bilgilerine, bilgi teknolojilerine, işletmenin faaliyette 

bulunduğu sektörün ve ülkenin yapısı ile ilgili konulara da hakim olması 

gerekmektedir. 

 Çalışmada öncelikle, muhasebe denetiminin fonksiyonları, finansal 

bilginin önemi ve geleneksel muhasebe denetiminin özellikleri üzerinde 

durulmuştur. Daha sonra, riske yönelik denetim yapılabilmesi için bilinmesi 

gereken işletme riskleri geniş bir şekilde açıklanmıştır. Risk ve belirsizlik 

kavramı, risk çeşitleri ve risk yönetimi uygulamaları ayrıntılı bir şekilde 

incelenmiş ve riskler tez açısından yeniden sınıflandırılmıştır. 
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 Çalışma kapsamında ayrıca, riske yönelik denetimin özellikleri ve 

geleneksel denetimden farklılıkları, ülkemizde ve dünyada risk raporlaması 

ve denetimi hakkındaki mevzuat ve uygulamalar açıklanmıştır. 

 Çalışmanın son kısmında, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsasında işlem gören ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 

risklilik analizine ilişkin uygulama yapılmıştır. Analizde 89 adet işletmenin 

2003-2007 yıllarındaki 15 ara dönemine ait 20 farklı finansal oran 

kullanılmıştır. Uygulamada Edward I. ALTMAN tarafından ilk kez 1968 yılında 

uygulanmış ve sonraki yıllarda da birçok çalışmada kullanılmış olan çoklu 

regresyon analizi baz alınmıştır. Temel amaç, imalat sektöründeki 

işletmelerin durumunu belirlemek ve bir erken uyarı sistemi geliştirebilmektir. 

Bu amaca ulaşabilmek için oluşturulan verilere, faktör analizi ve diskriminant 

analizi yöntemleri uygulanmıştır. Uygulama sonucunda işletmelerin risk 

derecelemesi yapılmış ve yeni bir işletme hakkında denetçinin fikir sahibi 

olabilmesi için fonksiyon geliştirilmiştir. 

 Bu tez sonucunda, işletmelerin ve ekonominin gelişmesiyle risk 

çeşitlerinin de artacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, işletmelerin risklerle 

yaşamayı öğrenmesi ve riskten korunma yöntemlerini daima geliştirmesi 

gerekir. Bunun için, her işletmenin risk yönetim merkezi oluşturması, iyi bir iç 

kontrol istemi kurması, yeterli ve kaliteli bir şekilde iç ve dış denetim 

yapılmasını sağlaması gerekmektedir. İşletmelerin; üretim, pazarlama, insan 

kaynakları, finansman, bilgi teknolojileri gibi alanlarda karşılaşabileceği 

riskleri tespit edip, gerekli önlemleri alması ve bu risklerle, alınan önlemleri 

faaliyet raporu ile kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. 

İşletmelerin bilgilerinin ve geleceğine ilişkin risklerinin şeffaf bir şekilde 

kamuoyuna sunulabilmesi için, bu verilerin bağımsız dış denetçiler tarafından 

denetlenmesi zorunluluktur. Sonuçta, işletmelerin sunacağı faaliyet 

raporlarında yer alan bilgilerin güvenilirliğinin, geleneksel denetimle değil de 

ancak riske yönelik denetimle yeterli ve etkili bir şekilde denetlenebileceği 

ortaya çıkmıştır. Gelecek yıllarda dünyada, riske yönelik denetim 

uygulamaları hızla yayılacaktır. 
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ABSTRACT 

ALTAY, Adem; Risk-Based Auditing of Business Enterprises and Its 
Reporting,  Ph. D. Thesis, Ankara, 2008. 

Due to the broadened activity areas and increased variety of products, 

the risks the firms encounter have dramatically increased. The global crises 

experienced in the world and severe competitive conditions prevailing have 

compelled companies and markets to take some measures. Accounting 

scandals and frauds which broke out in developed countries in the 2000s in 

particular contributed to this. In recent years it has become inevitable to 

conduct risk management and auditing in companies in order for them to 

perform a transparent reporting and inform those who require it.  

This study aims to demonstrate the necessity of conducting an audit 

with respect to risks and give explanations with regard to how this can be 

realized. An audit of risks is auditing continuously not only the past of a 

company but also the information (risks and uncertainties) regarding its 

future. To audit a company for risks, it is necessary to analyze the 

environment of the company, the sector in which it is operating and its 

activities altogether. And to be able to accomplish this, an independent 

external auditor needs to know more than accounting. The auditor should 

also be knowledgeable about, the information associated with business 

functions other than accounting; information technologies, and the relevant 

subjects concerned with the sector in which the company is operating and 

the conditions of the country.  

The study particularly dwells on the functions of accounting audit, the 

importance of the financial information and the characteristics of conventional 

accounting audit. Then, management risks required to be known in order to 

be able to conduct an audit the company for risks are explained in detail. 

Concepts of risk and uncertainty, types of risks and risk management 

applications are also explained in detail, risks being reclassified form the 

stand point of our dissertation. 
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Moreover, the characteristics of auditing with regard to risk and their 

difference from traditional ones, legislation and applications about risk 

reporting and auditing in our country and the world are covered. 

In the final section of the study, there is an application regarding risk 

analysis of companies operating in manufacturing sector whose shares are 

traded in the Istanbul Stock Exchange. The analysis covers 20 different 

financial ratios belonging to 15 periods of 89 firms during 2003-2007. The 

application is based on multiple regression analysis which was first utilized by 

Edward I. ALTMAN in 1968 and then used in various studies in subsequent 

years. The main objective is to determine the situation of the companies in 

manufacturing sector and develop an advance warning system. To this end, 

factor analysis and discriminant analysis methods have been applied to the 

data obtained. As a result of the application, risk grading of companies has 

been made and a function has been developed for the use of the auditor to 

have an opinion about a new company.  

What is inferred from this study is that types of risks will increase as 

companies and economy develop. Therefore, companies need to learn to 

survive risks and to continuously develop methods to protect themselves 

from risks. To this end, each company has to form a risk management 

center, establish a sound internal control system and make it possible to 

conduct a qualified audit both internally and externally. Companies need to 

find out possible risks in production, marketing, human resources, finance 

and information technologies, take necessary precautions against them and 

announce these risks and the precautions to the public through annual 

report.  

In order for companies to transparently announce the data about 

themselves and their future risks, it is an obligation that the data be audited 

by independent external auditors. In conclusion, it has been observed that 

the reliability of the data given in the annual reports to be presented by 

companies can be sufficiently and effectively audited not through traditional 
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auditing but through auditing for risks. In the coming years, the practice of 

auditing for risks will rapidly increase worldwide. 

Key Words 
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2. Risk Reporting 

3. Risk Management 

4. Audit Risk 

5. International Standards on Auditing 
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