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ABSTRACT
Due to the pace of globalization, ﬁrms’ capital requirements
have extended beyond domestic capital markets. In this respect,
the signiﬁcance of ﬁnancial reporting and thereby the quality
of accounting information disseminated to decision makers has
increased. Besides the credit crisis of 2007, the deﬁciencies in
ﬁnancial reporting has highlighted the importance of the link
between ﬁnancial reporting and good corporate governance.
This study focuses on timeliness in ﬁnancial reporting, an
aspect of good corporate governance. Users of ﬁnancial statements
need information before it loses its predictive value. Accordingly,
the more time passes between year-end and disclosure, the
information becomes less valuable and less relevant.
In this study, a total of 78 companies from ISE, 36 of
which are from the ﬁnance sector and the remaining 42 from
the manufacturing sector have been examined with respect to
timeliness. In order to conduct the study, the independent audit
report dates of each company has been obtained via their annual
reports between years 2005-2009. Consequently, the average
number of disclosure days in the ﬁnance and manufacturing
companies has been compared.
*
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TÜRKİYE’de
FİNANSAL
RAPORLAMANIN
ZAMANLILIĞI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
ÖZET
Küreselleşme sürecinde, şirketlerin sermaye talepleri iç
piyasaların ötesine çıkmıştır. Bu bağlamda ﬁnansal raporlamanın ,
dolayısıyla karar vericilere ulaştırılan ﬁnansal bilginin kalitesinin
önemi artmıştır. 2007’de ABD’de patlak veren kredi krizi de
ﬁnansal raporlamadaki eksiklikle rin yanısıra ﬁnansal raporlama
ve iyi kurumsal yönetim arasındaki bağın önemini ortaya
çıkarmıştır.
Bu çalışmada iyi kurumsal yönetimin zamanlılık yönü ele
alınmıştır. Finansal tablo kullanıcıları, tablolarlara, öngörü
değerlerini yitirmeden ihtiyaç duymaktadırlar. Zira yıl sonu ndan
ﬁnansal tabloların ilan edilme tarihleri ne dek ne kadar cok zaman
geçerse, ﬁnansal tablolar değerini ve anlamını o kadar yitirir.
Çalışmamızda, İMKB 100’den toplam 48 şirket ﬁnansal
raporlamalarının zamanlılığı açısından ele alınmıştır; bunların
36’sı mali sektörden, kalan 42’si imalat sektöründendir. Bu
şirketleri 2005-2009 yılları arasındaki faaliyet raporlarından
bağımsız denetim raporlarının tarihlerine ulaşılmıştır. Sonuç
olarak, mali ve imalat sektöründeki şirketlerin ortalama açıklama
günleri karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zamanlılık, Finansal Raporlama,
Kurumsal Yönetim, Bağımsız Denetim Raporu
JEL Kodları: M40, M41, M48

1. INTRODUCTION
Corporate governance is the formal mechanism of direction,
supervision, and control put in place within a company in order to
monitor the decisions and actions of its senior managers and ensure
these are compatible and consistent with the speciﬁc interest of
shareholders and the various other interests of stakeholders who
contribute to the operations of the company. Financial reports are
an integral part of coporate governance as they contain a set of
audited ﬁnancial statements to shareholders. Undoubtedly one of
the most important elements of modern corporate governance is
the external audit function. The auditor has the role of verifying
the quality of the accounting numbers reported by corporate
management and the board of directors in ﬁnancial statements to
shareholders. The intention is to protect shareholders directly, and
other stakeholders indirectly, from sub-standard accounting by
senior managers. Such protection is aimed at giving shareholders
and others conﬁdence to use the ﬁnancial statements in their
various decisions. In turn, this conﬁdence is expected to feed into
capital markets and assist in their efﬁcient operation and stability.
(Lee 2006)
Capital Markets Board of Turkey (CMB) has issued the
Corporate Governance Principles of Turkey in 2003. The
Principles consist of four main sections namely;
• shareholders,
• disclosure and transparency,
• stakeholders
• board of directors.
The ﬁrst section discusses the Principles on shareholders’
rights and their equal treatment. Matters such as keeping records
of shareholders and the free transfer and sales of shares are also
discussed hereunder.
The second section discusses the Principles regarding
disclosure and transparency issues. Within this scope, Principles
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for establishment of information policies in companies with
respect to shareholders and the adherence of companies to these
policies are discussed.
The third section includes the Principles to regulate the
relationship between the company and stakeholders.
The fourth section includes Principles concerning functions,
duties, obligations, operations and structure of the board of
directors; remuneration thereof, as well as the committees to be
established to support the board operations and the executives.
(CMB 2003)
One year later, in 2004, OECD has issued Principles of
Corporate Governance. The Principles are intended to assist
OECD and non-OECD governments in their efforts to evaluate
and improve the legal, institutional and regulatory framework for
corporate governance in their countries, and to provide guidance
and suggestions for stock exchanges, investors, corporations, and
other parties that have a role in the process of developing good
corporate governance. The Principles focus on publicly traded
companies, both ﬁnancial and non-ﬁnancial. The Principles
presented in the ﬁrst part of the document cover the following
areas:
• ensuring the basis for an effective corporate governance
framework;
The corporate governance framework should promote
transparent and efﬁcient markets, be consistent with the rule of
law and clearly articulate the division of responsibilities among
different supervisory, regulatory and enforcement authorities.
• the rights of shareholders and key ownership functions;
The corporate governance framework should protect and
facilitate the exercise of shareholders’ rights.
• the equitable treatment of shareholders;
The corporate governance framework should ensure the
equitable treatment of all shareholders, including minority and

foreign shareholders. All shareholders should have the opportunity
to obtain effective redress for violation of their rights.
• the role of stakeholders;
The corporate governance framework should recognize the
rights of stakeholders established by law or through mutual
agreements and encourage active co-operation between
corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the
sustainability of ﬁnancially sound enterprises.
• disclosure and transparency; and
The corporate governance framework should ensure that timely
and accurate disclosure is made on all material matters regarding
the corporation, including the ﬁnancial situation, performance,
ownership, and governance of the company.
• the responsibilities of the board.
The corporate governance framework should ensure the
strategic guidance of the company, the effective monitoring of
management by the board, and the board’s accountability to the
company and the shareholders.
In the second part of the document, the Principles are
supplemented by annotations that contain commentary on the
Principles and are intended to help readers understand their
rationale. (OECD 2004)
Transparency is a signiﬁcant aspect of corporate governance
and ﬁnancial reporting. It includes the following eight concepts:
accuracy, consistency, appropriateness, completeness, timeliness,
convienience, clarity, and governance and enforcement. (McGee
and Tarangelo 2008) In this paper we focus on the aspect of
timeliness.
Shareholders and other stakeholders need information while it
is still fresh and the more time that passes between year-end and
disclosure, the more stale the information becomes and the less
value it has. (McGee and Yuan 2008)
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Timely reporting contributes to the prompt and efﬁcient
performance of stock markets in their pricing and evaluation
functions. Timely reporting helps to mitigate (or reduce the level
of ) insider trading, leaks and rumors in the market. (Ansah 2000)
2. TIMELINESS of FINANCIAL REPORTING
CMB of Turkey deﬁnes disclosure and transparency princple
as to provide shareholders and investors accurate, comprehensible
and easy-to-analyse information which is also accessible at a low
cost and in a timely manner. (CMB 2003)
According to OECD, channels for disseminating information
should provide for equal, timely and cost-efﬁcient access to
relevant information by users. Channels for the dissemination of
information can be as important as the content of the information
itself. The Internet and other information technologies also
provide the opportunity for improving information dissemination.
A number of countries have introduced provisions for
ongoing disclosure (often prescribed by law or by listing rules)
which includes periodic disclosure and continuous or current
disclosure which must be provided on an ad hoc basis. With
respect to continuous/current disclosure, good practice is to call
for “immediate” disclosure of material developments, whether
this means “as soon as possible” or is deﬁned as a prescribed
maximum number of speciﬁed days. (OECD 2004)
In both CMB of Turkey and OECD corporate governance
principles, while explaining the principle of disclosure and
transparency, they emphasize the importance of timeliness of
ﬁnancial information.
Timeliness is also acknowledged by the IFRS in explaining
the qualitative characteristics of ﬁnancial statements. According
to IFRS, if there is undue delay in the reporting of information
it may lose its relevance. Management may need to balance the
relative merits of timely reporting and the provisions or reliable
information. (IFRS 2003)

Information is relevant to a decision if it makes a difference
to the decision-makers if his/her ability to predict events or to
conﬁrm or correct expectations. Relevent information will reduce
the decision makers’s assessment of the uncertainity of the
outcome of a decision even though it may not change the decision
itself. Information is relevant if it provides knowledge concerning
past events (feedback value) or future events (prediction value)
and if it is timely. (Wiley GAAP 2010)
The main regulatory authority regarding corporate ﬁnancial
reporting in Turkey is the CMB. According to the legislation of
CMB, article number 48; companies listed in the stock exchange
must disclose their balance sheet, income statement and external
audit report in 10 weeks after the year-end. The companies that
are obliged to disclose consolidated ﬁnancial statements, must
disclose their statements within 14 weeks after the year-end.
(SPK Mevzuatı) In addition, the listed companies in Turkey are
obliged to prepare their ﬁnancial statements in accordance with
the IFRS since 2005.
The European Parliament and the Council of European Union
issued a directive about the harmonization of transparency
requirements. Efﬁcient, transparent and integrated securities
markets contribute to a genuine single market in the Community
and foster growth and job creation by better allocation of capital
and by reducing costs. The disclosure of accurate, comprehensive
and timely information about security issuers builds sustained
investor conﬁdence and allows an informed assessment of their
business performance and assets. This enhances both investor
protection and market efﬁciency. (EU 2004) According to article
4, paragraph 1; the issuer shall make public its annual ﬁnancial
report at the latest four months after the end of each ﬁnancial year
and shall ensure that it remains publicly available for at least ﬁve
years. (EU 2004)
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Accounting information is timely when it is available to
decision makers before it loses its ability to inﬂuence decisions.
Timeliness is an ingredient of relevance. If information is not
available when it is needed, it lacks relevance and it’s not useful.
Timeliness alone cannot make information relevant, but a lack
of timeliness reduces its potential relevance. However, a gain
in relevance resulting from increased timeliness may involve
a sacriﬁce of other desirable qualitative characteristics (e.g,
reliability). The SEC has deﬁned timeliness, requiring that each
large company under jurisdiction ﬁle a Form 10-K annual report
within 60 days of its ﬁscal year-end. (Nikolai, Bazley, Jones, 2009)
Furthermore in APB Statement No.4, the Accounting Principles
Board (1970) mentioned timeliness as one of the qualitative
objectives of ﬁnancial reporting disclosure. This statement
was later superseded, however the FASB still addressed to the
importance of timeliness in its Concepts Statement No. 2.
McGee, in most of his studies about timeliness of ﬁnancial
reporting, stated that timeliness of ﬁnancial reporting is one of the
attributes of good corporate governance identiﬁed by OECD and
World Bank. (McGee andYuan 2008)
3. LITERATURE REVIEW
Soltani (2002), in his study about timeliness of corporate and
audit reports of French companies, calculated the timeliness as
the report delay by counting the number of days between ﬁscal
year-end and audit report date of French listed companies from
1986 to 1995. At the end of the study, he came up with several
conclusions. First one is that it was shown that audit qualiﬁcations
were associated with longer audit delay, since the change in
average delay of unqualiﬁed audit reports is signiﬁcantly higher
than that of qualiﬁed reports. Second one is that larger ﬁrms tend
to release their ﬁnancial reports earlier than smaller companies
may be related to their access to ﬁnancial resources and the

greater inﬂuence of foreign investors and market regulatory
bodies on the groups. The results obtained may have implications
for regulatory action with regard to the reduction in the reporting
delay of companies, as the audit report is an integral part of the
annual report to the shareholders. (Soltani 2002)
Wang and Song (2006) conducted a study about the timeliness
of annual reports of Chinese listed companies from 1993 to 2003.
Their conclusion is that there is clear evidence that ﬁrms with
good news tend to release their reports much earlier than those
with bad news. The difference in reporting lag ranges from 2–37
days, which is signiﬁcant compared with the average reporting
lag of between 85–100 days. In addition, it is found that the
reporting lag is shortened by almost 2 days per annum during the
data period. (Wang and Song 2006)
Doğan, Coşkun and Çelik (2007), issued an article named “Is
Timing of Financial Reporting Related to Firm Performance? –
An Examination on ISE Listed Companies.” They conducted the
study for the year of 2005 and for 249 listed companies in ISE.
They concluded that companies are in tendency to disclose good
news to the public as early as they can, but to disclose bad news
to the public as late as they can. In addition to these, disclosure
times of companies are inﬂuenced by previous habits when other
conditions are ﬁxed. Previous habits of companies are based on
their structure regarding ﬁnancial reporting. It was determined
that early disclosure times are not related to sectors in which
companies show activity, but size of companies affects this.
(Doğan, Coşkun and Çelik 2007)
In their study Conover, Miller, and Szakmary (2008) examined
ﬁnancial reporting lags, the incidence of late ﬁling, and the
relationship between reporting lags, ﬁrm performance and the
degree of capital market scrutiny for 22 countries over a elevenyear period. They concluded that there is a highly signiﬁcant and
robust negative relationship between ROE and reporting days in
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common law countries; in contrast, there is no evidence of any
uniformly or even predominantly negative relation between these
variables in code law countries. (Conover, Miller, and Szakmary
2008)
Nevertheless, Annaert, DeCeuster, Polﬂiet and Campenhout
(2002) found contradicting resultes for Belgian companies.
Furthermore Han and Wang (1998) found that petroleum reﬁning
companies delayed reporting extraordinarily high proﬁts during
the gulf crisis of the 1990s. Rees and Giner (2001) also found
that companies in France, Germany and UK tended to report bad
news sooner than good news. A study by Basu (1997) and Gigler
and Hemmer (2001) claimed that disclosing bad news earlier than
good news is related with conservatism. (McGee and Yuan 2008)
Ezat and El-Masry (2008) investigated the CIR timeliness
items that become important items to the different stakeholders to
make a rationale decision and the relationship between corporate
governance and CIR timeliness to discover the potential effect
of the application of corporate governance in the Egyptian
environment on CIR timeliness. They found that company
size, liquidity, ownership structure, service activity type, board
composition and board size are positively signiﬁcant and
associated with CIR timeliness. (Ezat and El-Masry 2008)
Owusu-Ansah and Leventis (2006) concluded in their study
about Timeliness of Corporate Annual Financial Reporting in
Greece that 92% of the companies took less than the maximum
time allowed after their ﬁnancial year-end to release their audited
ﬁnancial statements. Five per cent of the companies exceeded the
regulatory deadline (161st day after a company’s ﬁnancial yearend). The remaining 3% reported on the 161st day. The construction
companies, companies whose audit reports were qualiﬁed (audit
reports contained auditors’ remarks) and companies that had a
greater proportion of their equity capital directly or indirectly held
by insiders (i.e. top management and directors) do not promptly

release their audited ﬁnancial statements to the public after their
ﬁnancial year-end. (Owusu-Ansah and Leventis 2006)
McGee (2006), in his study named “Corporate Governance
in Russia: A Case Study of Timeliness of Financial Reporting in
the Telecom Industry”, calculated the timeliness by counting the
number of days it takes companies to receive an audit opinion.
He concluded that Russian companies take longer to report
ﬁnancial results than do non-Russian companies. Larger Russian
companies take less time to report their ﬁnancial condition than do
small Russian ﬁrms, but the difference is not signiﬁcant. The same
was true for the non-Russian companies included in the sample.
Companies using Russian Accounting Standards took signiﬁcantly
less time to report ﬁnancial results than did companies using
either International Financial Reporting Standards (IFRS) or US
generally accepted accounting principles (GAAP). Companies
using IFRS took signiﬁcantly longer to report ﬁnancial results
than did companies using US GAAP. The dominant auditor in the
Russian telecommunications industry did not complete audits in
signiﬁcantly less time than did nondominant auditors. Although
Russian companies take far less time to issue ﬁnancial statements
now than they did a few years ago, it is premature to deﬁnitively
conclude that the improvement is signiﬁcant due to the limited
data set. (McGee 2006)
McGee (2007) conducted a similar study as above study for
Russia but this time for energy sector companies. He used the
same methodology as above study. He concluded that Russian
companies take more than two months longer to issue their
ﬁnancial statements than do non-Russian companies, which
makes their shares less desirable in the international marketplace.
The information is not as fresh if its release is delayed by 133.1
days, which is the average delay. That is nearly 98 percent longer
than it takes non-Russian companies to issue their ﬁnancial
statements, 67.3 days compared to 133.1 days. Although Russian
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energy companies need to make an effort to be more timely in
their ﬁnancial reporting, the fact that they are not as quick to
report ﬁnancial results as their non-Russian competitors is not
necessarily fatal. (McGee 2007)
In 2007, Abdelsalam and Street conducted a research about
the timeliness of corporate internet reporting (CIR) by U.K.
listed companies and they concluded that U.K. listed companies
perform poorly in supplying information regarding the freshness
of data provided on corporate websites and providing quarterly
ﬁnancial data. These ﬁndings are troubling as the EU recommends
the disclosure of quarterly data to promote transparency. U.K.
companies, therefore, need to more fully embrace the power of
the Internet to not only provide ﬁnancial data but also to provide
investors with the most current and up-to-date information
possible. (Abdelsalam and Street 2007)
McGee and Yuan, (2008) conducted a study about the timeliness
of China. Their study determined that Chinese companies take
signiﬁcantly longer to issue their ﬁnancial statements than do nonChinese companies. Thus, Chinese ﬁnancial statements are less
timely than the ﬁnancial statements of non-Chinese companies in
developed market economies. Since timeliness is an attribute of
good corporate governance (OECD, 1998), it is also reasonable
to conclude that the corporate governance in Chinese companies
is not yet on the same level with that of companies in OECD
countries, at least not as far as the timeliness of ﬁnancial reporting
is concerned. (McGee and Yuan 2008)
McGee and Igoe (2008) conducted another study about
timeliness of old and new EU members. They found that companies
in the new EU member states issue their ﬁnancial information in
a fashion that is just as timely as that of companies in the old
EU. The results of this study differ from studies of Russia that
used the same methodology, which indicates that Russia, and
perhaps other former Soviet republics that are not EU members,

are not doing as well in the areas of transparency and corporate
governance. One reason for the better performance of the new EU
companies is probably because the EU now requires the use of
IFRS in ﬁnancial statements. Russia and the other former Soviet
republics that are not EU members do not face similar pressure
to adopt IFRS and thus feel less pressure to report their ﬁnancial
information in a timely manner. (McGee and Igoe 2008)
In 2010, Khasharmeh and Aljifri examined empirically the
determinants of audit delay in two developing countries, the
UAE and Bahrain in their study named the Timeliness of Annual
Reports in Bahrain and the United Arab Emirates: An Empirical
Comparative Study. This study concludes that four variables
(proﬁtability, debt ratio, sector type, and dividends payout ratio)
examined in Bahrain appear to have a strong inﬂuence on the
timeliness of annual reports. This study also concludes that the
audit delay in the banking sector is less than in other sectors because
it is the most regulated sector. However, it is found that there is no
signiﬁcant difference in audit delay between the banking sector
and the service and industrial sectors. The ﬁndings of this study
seem to indicate differences between the two countries. Given
that the two countries share similar social, political and economic
environments, the source of such differences is probably the
considerable range and differences in the means that exist in the
variables used in this study. This indicates that the UAE has a wide
variety of ﬁrm size compared to that in Bahrain and consequently
this variable can have an effect on the level of proﬁtability and
dividends payout ratio in the two countries. (Khasharmeh and
Aljifri 2010)
4. METHODOLOGY AND FINDINGS
In this study, we ﬁrstly examined whether the average
days of reporting in the ﬁnancial sector is less than that of the
manufacturing sector. In this respect, we ﬁrstly calculated the
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number of days between the year-end and the audit report date, for
both ﬁnancial and manufacturing companies in the ISE between
years 2005-2009. This study utilizes a sample of 78 companies.
The sample companies are all listed in the ISE.
Within our sample of 78 companies, 36 are from the ﬁnance
sector whereas the remaining 42 are from the manufacturing
sector. The independent audit report date of each company has
been obtained from their ﬁnancial reports. Then, timeliness has
been determined by counting the number of days elapsed between
the year-end and the audit report date.
Our null hypothesis is that the mean of ﬁnance sector is equal
to that of manufacturing sector. Alternative hypothesis is that
the mean of ﬁnance sector is less than that of manufacturing
sector. Our assumption has been driven by the fact that users of
ﬁnancial statements in the ﬁnance sector require more up to date
information. Besides, the ﬁnance sector is more regulated.
H0 : μf = μm
H1: μf < μm
Table 1 shows the number of companies from the ﬁnance
and the manufacturing sector for ﬁve years. For most of the
companies, we obtained the annual reports for ﬁve years, but for
some of them only for two or three years.
Table 1 - Data Collected by Secto
Sector
Finance
Manufacturing
Total

Number of
Companies
36
42

Number of Years
Included
167
202

78

369

In Table 2, the shortest and the longest days of dislocure can
be observed together with the means (in terms of days) of the

two samples and the standard deviations. The means of the two
samples seemed to be slightly different from each other. In the
rest of the study, we tried to determine whether the difference is
coincidental or meaningful.
Table 2 - Range and Average Days
Average
Range of
Sector
Number of
Days
Days
Finance
33 - 120
75.27
Manufacturing
29 - 114
77.18

Standard
Deviation
18.96
22.36

We used the z score for testing the equality of two means. We
have estimated our test statistic to be equal to 0.8736 which is less
than the 1% signiﬁcance of the standard normal distribution.
Hence, we cannot reject the null hypothesis that the two means
are equal. Thus, we have concluded that the mean of ﬁnance
sector is not different than the mean of manufacturing sector.
Secondly, we analyzed the time series for both sectors in
order to ﬁnd out whether there is a tendency to make earlier
announcements driven by the CMB (2003) and OECD (2004)
corporate governance requirements.
In Table 3 and Table 4, the distribution of means between the
years 2005-2009 can be observed for ﬁnance and manufacturing
sectors respectively.
Table 3 - Data Arranged by Year – Finance Sector Companies
Year
Sample Size
Mean (Days)
2005
32
71.88
2006
34
82.09
2007
36
75.72
2008
36
76.17
2009
29
69.34
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Table 4 - Data Arranged by Year – Manufacturing Sector
Companies
Year
Sample Size
Mean (Days)
2005
40
77.83
2006
42
80.21
2007
42
77.90
2008
42
77.10
2009
36
72.17
Using the data from the above tables, we constructed time
series charts for both sectors in order to illustrate the trend in
disclosure days throughout the selected years. Similar to the
results obtained by z score test, we couldn’t observe a difference
between the sectors regarding the trend in disclosure days. The
longest disclosure days occured in 2006 statements whereas the
shortest ones occured in 2009 statements in both sectors. This can
be seen in Charts 3 and 4 respectively.
Chart 3 - Time Series – Finance Sector
Series1
85
NUMBER OF DAYS
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Chart 4 - Time Series – Manufacturing Sector
Series1
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The last thing we planned to analyse in this study was to
compare the means of Turkish listed companies with that of
the EU listed companies referring to the study by McGee and
Igoe (2008). Since we couldn’t obtain the standard deviation of
EU companies, we couldn’t compute the z score to compare the
means of the two samples. Hence, we computed the percentage
of the usage of time allowed by each samples’ regulatory bodies.
In Turkey, CMB allows maximum 14 weeks (98 days) where
as EU Transparency Directive 2004/109/EC allows maximum 4
months (120 days) to disclose the audited ﬁnancial statements.
Table 5 – Timeliness as a Percentage Maximum Days Allowed
Average Number
of Days

Percentage

Turkey

76.31

77.87%

Old EU members

85.60*

71.33%

New EU members

84.70*

70.58%

Countries

* Source: McGee and Igoe (2008)
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At ﬁrst sight, the average number of days for Turkish listed
companies seems to be shorter than the EU companies. However,
when the percentage of time used within the days allowed is
considered (see Table 5), it’s observed that old and new EU
member companies both report earlier than Turkish companies.
5. CONCLUSION
There are basicly three outcomes of our study. The ﬁrst one
is that the average disclosure days of the ﬁnance sector and the
manufacturing sectors are not different from each other. On the
contrary, we had expected that the ﬁnance sector to disclose its
ﬁnancial statements earlier than the manufacturing sector since
it’s more regulated. However, the reasons behind this can be
investigated in a further study.
Secondly, we compared the trend in timeliness for both sectors
in the sample years. As explained in the previous section, this is
also aligned in the ﬁnance and manufacturing sectors. The longest
disclosure days occured in 2006 statements whereas the shortest
ones occured in 2009 statements in both sectors. Conseqeuntly, the
attitudes of the ﬁnance and the manufacturing sector companies
with respect to timeliness of ﬁnancial reporting are not different
from each other in our ﬁndings.
Finally, we attempted to compare the timeliness of our sample
companies with that of EU member companies. Yet, we couldn’t
conduct the z score test due to lack of standard deviations of EU
companies’ disclosure days. Hence, we computed the percentage
of the usage of time allowed by each samples’ regulatory bodies.
Although this conclusion is not supported statistically, it shows
that old and new EU member companies tend to disclose their
ﬁnancial reports earlier than Turkish companies.
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ABSTRACT
The process of achieving global accounting harmonization faces
several obstacles. The obstacles to accounting harmonization are
often related to environmental factors. In this study, we investigate
the environmental obstacles associated with the adoption of
IFRSs in the Arab world, taking Jordan as a case study. Via a
questionnaire4**** we received responses from 102 preparers and
users of ﬁnancial statements in Jordan. We also conducted seven
interviews with key players, mainly from enforcement bodies.
We ﬁnd, in general, that environmental factors indeed impede
the successful adoption and application of IFRSs in Jordan. The
educational setting and the business environment cause most
difﬁculties. To a lesser extent, factors relating to the content
of IFRSs, the regulatory environment, the organization of the
accounting profession, international inﬂuences and the cultural
context also cause problems. Jordan, and by extension, other
countries in the Arab world, were not sufﬁciently prepared to adopt
*
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and apply IFRSs. We conclude that both internal and external
initiatives are needed to facilitate the process of IFRSs adoption
and application. Within Jordan, steps must be taken to adapt or
improve some of the environmental conditions. Externally, the
IASB needs to consider the special needs of developing countries
including Arab ones.
Key Words: IFRSs; Accounting harmonization; Arab world;
Environmental factors.
JEL Classiﬁcation: M41, O53

ARAP DÜNYASINDA ULUSLARARASI FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARININ UYUMLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ ÇEVRESEL ENGELLER: ÜRDÜN
ÖRNEĞİ
ÖZET
Muhasebenin küresel anlamda uyumlaştırılması sürecinde bazı
engeller ile karşılaşılmaktadır. Muhasebenin adaptasyonunun
önündeki engeller genellikle çevresel faktörler ile ilgilidir.
Bu çalışmada Arap dünyasında UFRS’lerin adaptasyonu ile
ilgili çevresel engeller örnek olay çalışması olarak Ürdün esas
alınarak araştırılmıştır. Anket yoluyla Ürdün’deki ﬁnansal tablo
hazırlayıcı ve kullanıcılarının 102’sinden cevap alınmıştır.
Ayrıca başlıca uygulama organlarındaki kilit mevkideki yedi
şahıs ile mülakat yapılmıştır. Genel olarak Ürdün’de çevresel
faktörlerin UFRS’lerin başarılı bir şekilde uygulanmasını ve
adaptasyonunu önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiştir. Eğitim
ortamı ve iş çevresi önemli zorluklara neden olmaktadır. Daha
dar bir kapsamda, UFRS’lerin içeriği ile ilgili düzenleyici
çevre, muhasebe mesleğinin örgütü, uluslar arası etkiler ve
kültürel bağlam gibi faktörler de problemlere neden olmaktadır.

Ürdün, daha geniş kapsamda, Arap dünyasındaki diğer ülkeler,
UFRS’leri kabul etmeye ve uygulamaya yeterince hazır değildir.
Sonuç olarak, IFRS’lerin benimsenmesi ve uygulanması sürecini
kolaylaştırmak için hem iç hem de dış girişimlere ihtiyaç
bulunmaktadır. İçsel anlamda Ürdün’de çevre koşullarının uyumu
ve geliştirilmesine yönelik bazı adımların atılması gerekmektedir.
Dışsal anlamda ise, IASB’ın Arap ülkeleri de dahil olmak
üzere, gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurması gerekmektedir.
Key Words: UFRS’ler, Muhasebe Uyumlaştırılması, Arap
Dünyası, Çevresel Faktörler
JEL Sınıﬂandırması: M4, O53
1. INTRODUCTION
In the last few decades, calls for accounting harmonization
have increased as a response to economic globalization.
Considerable efforts towards accounting harmonization have
been exerted by the International Accounting Standards Board
(IASB). The IASB has developed a high quality set of accounting
standards that can be applied internationally. The efforts of the
IASB and its predecessor, the International Accounting Standards
Committee (IASC), culminated in the publication of International
Accounting Standards and International Financial Reporting
Standards (hereafter both abbreviated as IFRSs).
The IASB has succeeded in achieving the wide use of its
standards. Today, a large number of countries have adopted
IFRSs, in full or partly. Moreover, the majority of the international
stock exchanges accept ﬁnancial statements prepared according
to IFRSs. While the widespread international use of IFRSs has
been interpreted by some as the achievement of accounting
harmonization, others claim that there is only an international
consensus on the rules used. The accounting literature
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distinguishes between two types of accounting harmonization:
standards harmonization and practice harmonization. The mere
adoption of one set of accounting standards internationally does
not necessarily result in consistent ﬁnancial reporting across
countries. The practical application of IFRSs has revealed that
achieving the objective of accounting harmonization is difﬁcult,
if not elusive. Many obstacles may impede the possibility of
achieving accounting harmonization, especially in the developing
countries. While these obstacles are multi-rooted, environmental
factors form the core.
Environmental factors are inﬂuential factors in deﬁning the
features of accounting systems. Adhikari and Tondkar (1992)
argue that accounting reporting and disclosure standards and
practices do not develop in a vacuum but reﬂect the particular
environment in which they are developed. Environmental factors
vary between the developed and the developing countries. IFRSs
are rooted in the environment of the developed countries and as
such, they have been inﬂuenced by their environmental factors.
Existing environmental factors in the developing countries may
impede the possibility of applying IFRSs appropriately, and thus
hold back accounting harmonization.
In this study, we investigate if and which environmental factors
are obstacles to a successful adoption and application of IFRSs in
the Arab countries. These countries have environmental factors
that differentiate them not only from developed countries but also
from other developing countries.
We will focus our research on one single Arab country, in order
to get a full and in-depth understanding of the obstacles that stem
from the local environment. We use Jordan as our case study.
Amongst the Arab countries, Jordan was one of early adopters
of IFRSs. This implies that Jordanian preparers and users already
have long experience with applying IFRSs, and thus can offer us
good insights into the obstacles they are experiencing.

The rest of this study is organized as follows. In the next
section, we explore the previous studies addressing the effects of
environmental factors on the adoption and application of IFRSs
in order to ﬁgure out and discuss the potential environmental
obstacles. In the third section, we explain the methodology used
in our research. In section four, we present and discuss the results
of our research. In the ﬁnal section, we draw conclusions.
2. POTENTIAL ENVIRONMENTAL OBSTACLES
HINDERING THE SUCCESSFUL ADOPTION AND
APPLICATION OF IFRSS
Researchers do not unanimously agree with the assumption
that international uniformity of standards results in consistent
ﬁnancial reporting across countries (e.g. Schultz Jr. and Lopez
2001; Chen et al. 2002; Rahman et al. 2002; Lin and Paananen
2005; Tsakumis 2007; Joshi et al. 2008; and Al-Shammari et al.
2008). It does not sufﬁce to use one set of accounting standards
to achieve accounting harmonization. The standards must also be
applied consistently. They must be understood, interpreted, and
used in a uniﬁed manner. Chen et al. (2002) deﬁne accounting
harmonization as (1) the harmonization of accounting standards
and (2) the harmonization of accounting practices. The adoption
of one set of accounting standards internationally means that
standards harmonization is achieved. It does not mean that
harmonization of practice is achieved.
According to Mir and Rahaman (2005), the most problematic
aspect of the adoption of the international standards relates to the
process of adoption rather than to the content of the individual
accounting standards or to the decision to adopt. In the same
context, Barth et al. (2008) argue that the effects of features of the
ﬁnancial reporting framework other than the standards themselves
could eliminate any improvement in accounting quality arising
from higher quality accounting standards. Ball et al. (2003),
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Ashraf and Ghani (2005), Daske (2006), Lopes and Viana (2007),
and Fornaciari and Pesci (2008) ﬁnd that the mere adoption of
IFRSs does not achieve the desired improvement of the quality of
accounting information.
The accounting literature presents a series of obstacles and
limitations that may impede the adoption and application of
IFRSs. In this section, we give an overview of these obstacles.
The discussion refers to several environmental obstacles. We will
focus on the environmental factors of the Arab countries in general
and Jordan in particular. We will also consider the initiatives that
are suggested to overcome the obstacles.
2.1. Economic Environment
The availability of an appropriate economic environment is
a prerequisite for the success of the adoption and application of
IFRSs. Important economic structure reforms should accompany
the adoption of IFRSs. Irvine (2008) noted that economic structure
reforms have been made by the government of the United Arab
Emirates (UAE) prior to and following its adoption of IFRSs.
IFRSs have been issued to eliminate international accounting
differences and accordingly to enhance economic globalization.
In order to participate in this global trend, countries should
enhance the role of the private sector and achieve progress
towards economic openness. Chamisa (2000) concludes that
IFRSs are largely irrelevant to countries where the public sector
dominates the economy and where capital markets do not exist.
Ball et al. (2003) argue that a worldwide economic integration
is required to realize the complete comparability of ﬁnancial
statements prepared and reported following IFRSs. In order to
participate in the global economy, countries should enhance the
role of the private sector in the economy and make progress
towards economic liberalization and the access of foreign capital
and companies.

2.2. Legal Environment
In most countries, the ﬁnancial reporting framework is based on
the requirements of related laws such as company law. Conﬂicts
between the local laws and regulations and the requirements of
IFRSs may constitute an important obstacle to the adoption and
implementation of IFRSs. Samaha and Stapleton (2008) ﬁnd that
the level of compliance with international standards in Egypt is
affected by the conﬂict between local laws and these standards. In
order to achieve the desired goal of convergence with IFRSs and
comparability of ﬁnancial statements, many studies emphasize the
importance of compatibility between the requirements of IFRSs
and the local laws (e.g. Ampofo and Sellani 2005; Stille 2004;
Spathis and Geograkopoulou 2007; Callao et al. 2007; Chen et al.
2002; Irvine 2008; and Larson and Street 2004).
It is essential to review and examine the IFRSs thoroughly
before adopting them. All costs and beneﬁts must be weighed
carefully before imposing stricter requirements on companies
(Auger and Lander 2008). Any new or revised legislation should
be carefully reviewed before it is put into practice. In the US, for
example, the SEC reviews all proposals and pronouncements of the
Financial Accounting Standards Board (FASB) before supporting
them. The acceptance of IFRSs in many other countries is subject
to detailed scrutiny (Dye and Sunder 2001).
Legislators should consult other stakeholders or specialists
(e.g. professional bodies, academics, and chambers of commerce
and industry) before adopting the standards. The absence of the
contribution of such parties in the decision to adopt IFRSs may
create an obstacle. In Bangladesh, for example, the government
decided to adopt IFRSs in a hurried, undemocratic fashion and
with very little consultation with various interested parties.
Mir and Rahaman (2005) observed that interested groups were
experiencing dissension, confusion and communication problems
after the adoption of IFRSs. They believe modiﬁcations to either

MÖDAV 2011/1

ENVIRONMENTAL OBSTACLES ASSOCIATED WITH THE ADOPTION OF
IFRSS IN THE ARAB WORLD: EVIDENCE FROM JORDAN

29

MÖDAV 2011/1
30

Muiz Alia
Joël Branson

IFRSs or to company law in the developing countries may be
required for an effective implementation of IFRSs.
In summary, adequate legal backing is very important in order to
adopt and apply IFRSs appropriately. The legislative and judicial
authorities must be effective. Laws and regulations concerning
IFRSs should be issued after consultation with the various
interested parties. These laws and regulations must be responsive
to the modiﬁcations in IFRSs and must be understandable.
2.3. Enforcement
While enforcement is part of the legal environment, we
consider it separately because it is crucial for a successful adoption
and application of IFRSs. Many studies assert the importance
of an appropriate regulation infrastructure and enforcement
mechanism for the adoption and application of IFRSs. In the
absence of effective enforcement mechanisms, it is unlikely
that a high degree of compliance with IFRSs will be achieved
(Garcia-Benau and Zorio 2004; Ashraf and Ghani 2005; Zeff
2007; Bradshaw and Miller 2008; and Chand and Patel 2008).
Rahman et al. (2002) claim that the effectiveness of enforcement
is not less important than the standards themselves in inﬂuencing
the harmonization of accounting practice. Chen et al. (2002) and
Lopes and Viana (2007) ﬁnd that the objectives of harmonization
were not achieved in China and Portugal respectively following
the transition to IFRSs. Both of them relate that to the need
for adequate enforcement mechanisms. Al-Akra et al. (2009)
describe accounting standards and the mechanisms used to
implement and enforce them as complementary components of an
accounting regulatory environment. They add that enforcement
could be achieved using a combination of preventive (ex ante)
and repressive (ex post) measures.
Barth et al. (2008) declare that developing countries lack the
infrastructure to enforce the application of international standards.

If enforcement of accounting standards is lax, their application will
not result in higher accounting quality. Al-Shammari (2005), AlShammari et al. (2007) and Al-Shammari et al. (2008) reveal that
one of the reasons behind non-compliance with the requirements
of the standards is the inadequate mechanisms used by the
enforcement bodies in the GCC states for monitoring compliance.
They attribute this to (1) the lack of professional training, (2) the
insufﬁciency of salaries to attract highly qualiﬁed accountants,
and (3) the lack of commitment from the government. Ensuring
an effective enforcement mechanism requires the existence
of a strong, well-funded, well-staffed, and legally supported
enforcement body. According to Zeff (2007), in countries where
the regulator is stronger and more forceful, companies are less
willing to depart from IFRSs. He adds that regulation bodies must
be supported with authority and large budgets to ensure a rigorous
enforcement mechanism.
In the same context, Abd-Elsalam and Weetman (2007)
and Samaha and Stapleton (2008) ﬁnd that the mandatory
requirements are more likely to be complied with than the
non-mandatory regulations. They assert the importance of
government’s intervention in developing countries to ensure
higher reliability of ﬁnancial reports. Tyrrall et al. (2007) also
believe that enforcement has to come from the government if the
equity market is insufﬁciently developed.
Partial and selective adoption of IFRSs by a country may limit
their successful implementation. Expanding the scope of adoption
of IFRSs to include all types of companies strengthens the
presence of the standards in the ﬁnancial reporting environment.
Dahawy et al. (2002) suggest that the selective implementation of
IFRSs in Egypt presents a signiﬁcant barrier to the objective of
obtaining accounting harmonization.
It is important to impose adequate sanctions for a company
or its external auditor in the case of non-compliance with IFRSs.
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Sanctions increase a company’s commitment to the requirements
of the standards, and thus, they contribute to the successful
application of IFRSs. Ball et al. (2000) argue that much accounting
practice is not covered by rules, for reasons that include: practice
is more detailed than rules; rules lag innovations in practice; and
companies do not invariably follow the rules. The extent to which
accounting practice is determined by formal standards varies
internationally, and the incentive to follow accounting standards
depends on penalties under different enforcement institutions.
Abd-Elsalam and Weetman (2007) ﬁnd that penalties for noncompliance were not fully applied in the ﬁrst year of adoption of
IFRSs in Egypt. They observe that the effectiveness of ﬁnancial
disclosure regulation in a country is a function of regulatory
requirements and the degree of enforcement.
In summary, the successful adoption and the application
of IFRSs require an appropriate regulatory infrastructure that
includes effective enforcement bodies. To be effective, these
bodies need qualiﬁed staff, sufﬁcient funding, legal backing, and
the possibility to impose adequate sanctions.
2.4. Business Environment
In this study, the concept of business environment refers
to the characteristics of ﬁrms, the readiness of companies to
apply IFRSs and to bear the associated cost, the capital market
development and the type of ﬁnancing system. We also consider
the extent to which companies are affected by Islamic culture and
the prevailing culture of investment.
Obviously, the level of harmonization is determined by a
company’s level of implementation. The readiness of companies
to apply IFRSs is an important issue. Companies need to revise
their reporting policies and practices after the introduction
of IFRSs and train their staff (Stille 2004 and Cascini 2008).
Readiness implies the employment of a sufﬁcient number of

qualiﬁed accountants and the capability to modify the ﬁnancial
reporting towards IFRSs. According to Lundqvist et al. (2008),
the implementation of IFRSs is affected by a lack of resources
such as time and numbers of accountants.
Companies have to bear the cost associated with the introduction
of IFRSs. This cost varies depending on the degree of similarity
between the ﬁrm’s domestic accounting standards and IFRSs
(Harris and Muller 1999). Spathis and Geograkopoulou (2007),
Tyrrall et al. (2007) and Cascini (2008) ﬁnd that the adoption and
application of IFRSs is a costly process. The training of personnel,
the changes in software systems, the purchase of new accounting
literature, and the need for consulting services are examples of
costs associated with the application of IFRSs.
Rahman et al. (2002) believe that attempts to harmonize
accounting practices through regulatory harmonization without
making provision for varying characteristics of ﬁrms are likely
to be unsuccessful. The characteristics of ﬁrms in terms of
ownership dispersion, management form, leverage, and level
of organizational decentralization are inﬂuential factors in the
application of IFRSs. This claim is conﬁrmed by many studies
(e.g. Ball et al. 2003; Al-Akra et al. 2009; and Elsayed and
Hoque 2010). Omran et al. (2008) indicate that a majority of
Arab companies are either government or family-owned. Naser
et al. (2006) conclude that Qatar lacks pressure groups similar to
those operating in the developed countries given that institutional
investors as well as majority shareholders are concentrated within
a few families. These groups exert pressure on companies and
force them to disclose information that serves their own speciﬁc
interests.
The degree of development and activity of ﬁnancial markets is
also an inﬂuential factor. The more regulated these markets are, the
more sophisticated the ﬁnancial reporting framework is. Roudaki
(2008) states that the role of stock markets in the development
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of accounting and auditing standards is essential. Stock markets
play an important role in persuading companies to use accounting
standards effectively and enhancing their ﬁnancial reporting
frameworks for more disclosure, uniformity and comparability.
Larson and Street (2004) conclude that one of the most common
impediments to convergence with IFRSs in European countries is
the small national capital markets. Omran et al. (2008) indicate
that the stock markets in the Arab world are still in a rudimentary
stage. Accordingly, the policies and regulations of the Amman
Stock Exchange (ASE) may create obstacles that hinder the
adoption and application of IFRSs in JordanThe prevailing type
of ﬁnancing, debt versus equity, affects the degree of ﬁnancial
disclosure and accordingly the adoption of IFRSs. In an equitybased ﬁnancing system, IFRSs are more relevant as the need for
accounting information increases with the increase in reliance on
equity ﬁnancing. According to Tyrrall et al. (2007), the source
of the external funding of companies determines the relevancy
of IFRSs. They state that the continuing predominance of bankbased ﬁnance in Kazakhstan weakens the relevance of IFRSs.
In the Arab countries, Islam has a major impact on life and
culture. The last few decades have witnessed the spread of Islamic
banks, and recently, of Islamic insurance companies. They were
successful in attracting Muslim Jordanians due to their adherence
to Islamic values prohibiting interest on loans (Al-Akra et al.
2009).
Hussain et al. (2002) claim that IFRSs do not pay any attention
to Islamic law, the Shari’a. As a result, the Shari’a and IFRSs
cannot be combined easily. Several studies indicate that conﬂicts
exist between Islam and IFRSs (e.g. Hamid et al. 1993; Clarke
et al. 1996; Pomeranz 1997; Hussain et al. 2002; Ratmono and
Mas’ud 2005; Kamla et al. 2006; Kamla 2007; Rodrigues and
Craig 2007; and Lubetsky 2010). These conﬂicts may impede
the successful adoption and application of IFRSs by Islamic

countries.
The extent to which investors base their decisions on
information contained in the published corporate ﬁnancial
statements may affect the success of the adoption of IFRSs. In
countries where investment decisions mainly rely on corporate
ﬁnancial statements, the need for a high quality ﬁnancial reporting
framework increases, and consequently, adoption of IFRSs will
be more useful.
2.5. Professional Environment
The status of the accounting profession and the degree of
its development play a role in the success of the adoption and
application of IFRSs. The development of the profession depends
on the quality of the professional accounting bodies and the
regulation. In countries where the accounting profession is wellregulated, the success of the adoption of IFRSs is more consistent.
The inadequateness of the accounting profession in developing
countries impedes the introduction and implementation of highquality accounting standards (Perramon and Amat 2006). Roudaki
(2008) conﬁrms the unavailability of a powerful accounting
profession in developing countries.
Professional bodies are one of the main players in international
accounting harmonization. Ideally, they participate actively
in the process of regulation of the profession and in standards
setting, so that accountants are adequately qualiﬁed and so that
accountants’ rights in terms of welfare are preserved. To achieve
this, professional bodies must be well-funded, well-administered
and supported by legal dispositions. Weakness of the professional
bodies reduces the possibility of adopting IFRSs successfully.
Joshi et al. (2008) assert the role of these bodies in enforcing the
accounting standards.
Lack of familiarity with IFRSs is often perceived as an
obstacle to their successful adoption. For example, McGee and

MÖDAV 2011/1

ENVIRONMENTAL OBSTACLES ASSOCIATED WITH THE ADOPTION OF
IFRSS IN THE ARAB WORLD: EVIDENCE FROM JORDAN

35

MÖDAV 2011/1
36

Muiz Alia
Joël Branson

Preobragenskaya (2004) state that many Russian accountants are
not sufﬁciently familiar with international standards to implement
them. Spathis and Geograkopoulou (2007) argue that familiarity
with IFRSs affects the compliance with their requirements. In
turn, Abd-Elsalam and Weetman (2003) believe that the problem
of familiarization with international standards in Egypt can
be overcome through training courses and the availability of
technical support.
The availability and the experience of professional accountants
inﬂuence the convergence towards IFRSs (Chand and Patel
2008). Training and keeping accountants up to date are crucial
requirements to ensure the effective implementation of IFRSs.
Spathis and Geograkopoulou (2007) believe that the problem
of low compliance with the requirements of IFRSs in some
European countries can be overcome through training courses
and availability of technical support. Larson and Street (2004),
Sellhorn and Gornik-Tomaszewski (2006) and Samaha and
Stapleton (2008) claim that careful planning should be done to
ensure that accountants are adequately trained and that ﬁnancial
reporting frameworks are sufﬁciently updated.
Abd-Elsalam and Weetman (2007) observed that Egypt
experienced difﬁculties in complying with the requirements
of IFRSs. They link this to insufﬁcient education and training.
They add that achieving education and training success is likely
to be more problematic in developing countries where there are
limitations on ﬁnancial and technical resources.
Prevailing traditional accounting rules and practices may
work against the successful adoption and application of IFRSs.
Accounting practices that have festered over many years will not
be abandoned easily. Chand and Patel (2008) assert that the existing
accounting standards and practices are founded in traditions. They
exercise an important inﬂuence on the convergence process with
IFRSs. Lundqvist et al. (2008) add that the existing accounting

practices may cause inconsistent application of these standards.
Furthermore, ﬁnancial statement preparers are often resistant to
change (Allen 2008). Larson and Brown (2001) ﬁnd that resistance
to change from national accounting rules is an important obstacle
which hinders the harmonization process.
A further important requirement for the successful adoption
and application of IFRSs is the availability of high quality
auditing standards and practices. Al-Shammari (2005) reveals that
noncompliance with the international standards by companies of
the GCC member states is due to the limited comprehensiveness
of the statutory audits. Al-Shammari et al. (2007) remark that
harmonization initiatives succeed when external auditors are
involved. In line with this, Garcia-Benau and Zorio (2004) claim
that a high quality ﬁnancial reporting framework needs not
only high quality accounting standards but also a high quality
supporting infrastructure which obviously includes auditing.
Chen et al. (2002) conﬁrm this claim. They add that developing
countries often lack such infrastructure to make accounting
standards work as originally intended. Needles et al. (2002) also
emphasize that this infrastructure includes auditing.
2.6. Cultural Environment
IFRSs were issued originally to be applied in developed
countries, where the cultural factors are different from those in
developing countries. As Irvine and Lucas (2006) point out, the
cultural challenges faced by developing countries in adopting
IFRSs question their capability to adopt them at all. Dahawy et
al. (2002) ﬁnd that the imposition of IFRSs in Egypt generated
resistance stemming from cultural values. While the companies
ofﬁcially adopted these standards, non-compliance with speciﬁc
requirements of IFRSs was the norm.
In the Arab world, culture is particularly affected by Islamic
values. Many aspects of Muslim society, including business
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activities, fall under Shari’a. Religion is a main cultural component
and it thus affects the ﬁnancial reporting framework. The effect
of religion on accounting is more likely in developing countries
(Nobes 1998). Hamid et al. (1993) believe that religion in general
and Islam in particular have the potential to exert a profound
inﬂuence on the international harmonization of accounting. The
effect of Islam on business issues in general and on accounting in
particular is conﬁrmed by many studies (e.g. Hamid et al. 1993;
Clarke et al. 1996; Pomeranz 1997; Hussain et al. 2002; Yaya
2004; Ratmono and Mas’ud 2005; Kamla et al. 2006; Kamla
2007; Rodrigues and Craig 2007; and Lubetsky 2010). According
to Lewis (2001), when economical, political, religious and social
affairs fall under the jurisdiction of the divine law of Islam, the
Shari’a, IFRSs adoption may face obstacles because conﬂicts
exist between the Shari’a and IFRS requirements.
The need for the adoption of a single set of accounting standards
internationally has become widely accepted as a result of economic
globalization. Ball (2006), Ali et al. (2006), and Alsharairi and
Al-Abdullah (2009) state that accounting harmonization itself is
a manifestation of global integration. Thus, when a society favors
narrow nationalism above globalization, a conﬂict arises with one
of the key objectives of IFRSs, that is international accounting
harmonization. Joshi et al. (2008) conclude that nationalism may
continue to be a major impediment to global adoption of IFRSs.
Along the same lines, Alsharairi and Al-Abdullah (2009) claim
that international harmonization can be considered a politically
unacceptable challenge to national sovereignty. On the other
hand, globalization has been accompanied by new technologies.
Al-Akra et al. (2009) consider the new technologies a source of
pressure to change international accounting practices.
In some countries, accounting is seen as a mere process of
bookkeeping or preparation of the tax return. This lack of awareness
about the real contribution and importance of accounting for the

economy and the society may hinder the adoption of IFRSs. The
attitudes of Arab society towards accounting are reﬂected in its
view of the accounting profession. The esteem for accountants
is rather low, compared to other professions like medicine and
engineering.
Culture is a set of standards for behavior considered authoritative
within a society. As such, language is part of culture (Sulaiman
and Willett 2003). Several studies shed light on language
challenges associated with the adoption of IFRSs. Ampofo and
Sellani (2005) recommend that IFRSs should be multilingual
standards and thus allow speakers of non-English languages to
join the forces of harmonization. The English language of the
IFRSs may be an obstacle that impedes their adoption, especially
in the countries where it is not the ﬁrst language, and where highquality translated versions of these standards are not available.
Irvine and Lucas (2006) consider language challenges a factor
which questions the capability of developing countries of adopting
IFRSs. In turn, Evans (2004) considers poor translation one of the
obstacles to successful international accounting harmonization.
In line with this, Nobes and Zeff (2008) declare that although
translating is a necessary part of spreading IFRSs across the world,
it is bound to lead to translation errors and ambiguities. McGee
and Preobragenskaya (2004) argue that, since not all IFRSs have
been translated into Russian, implementing them will not be
easy. According to Tyrrall et al. (2007), the lack of Russian and
Kazakh translations of IFRSs has caused problems in adopting
these standards by Kazakhstan. As Kabasakal and Bodur (2002)
indicate, the Arabic identity is very much based on language. The
Arabs are more conscious of their language than many people
in the world. Therefore, the important place of Arabic in Arab
culture may cause problems for the convergence towards IFRSs.
It may be better to review and examine IFRSs before adopting
them, so that conﬂicts between the standards and the existing
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cultural factors are revealed. This way, needed modiﬁcations can
be made and accordingly, conﬂicts can be avoided or solved.
2.7. Educational Environment
The quality of education, in general, and of accounting
education, in particular, plays an important role in the development
of the accounting profession. The availability of a high quality
education system is a prerequisite for the adoption of IFRSs
(Irvine and Lucas 2006 and Abd-Elsalam and Weetman 2007).
A lack of adequate education, training, and knowledge of IFRSs
are important challenges for the conversion to IFRSs (Stille 2004;
McGee and Preobragenskaya 2004; Ampofo and Sellani 2005;
Jermakowicz and Gornik-Tomaszewski 2006; Lundqvist et al.
2008; Cascini 2008; Samaha and Stapleton 2008; and PratherKinsey et al. 2008). In order to encourage companies to adopt
IFRSs in the UAE, Aljifri and Khasharmeh (2006) mention the
need to create an active education system. Al-Akra et al. (2009)
contend that the accounting and auditing education in Jordan
acts as a deterrent to the successful implementation of IFRSs.
To ensure an acceptable quality of education, high-quality
universities, professors and curricula are essential.
2.8. International Environment
Obviously, international accounting ﬁrms and multinational
companies (MNCs) are major supporters for the achievement
of international accounting harmonization. The widespread
use of IFRSs gives international accounting ﬁrms and MNCs
a competitive advantage as they are more familiar with them.
Therefore, international accounting ﬁrms and MNCs may lobby
so that (developing) countries adopt IFRSs even if they are not
suitable for them.
Some of the prior studies discuss the role of international
accounting ﬁrms in perusing accounting harmonization. Botzem

and Quack (2009) highlight the dominance of these ﬁrms in
the IASB. The IASB relies heavily on seconded staff from
professional bodies and auditing ﬁrms. Furthermore, all chairmen
up to 2000 not only represented professional bodies but were also
partners of big auditing ﬁrms. According to Rahman et al. (2002),
the multinational auditors helped establish the IASC in the early
1970s and they still belong to the main supporters of its successor
(the IASB). Chand and Patel (2008) found that the presence
of international accounting ﬁrms is one of the attributes that
inﬂuence convergence with IFRSs. In the same context, Irvine
and Lucas (2006) and Irvine (2008) argue that the adoption of
IFRSs by the UAE was inspired by the international accounting
ﬁrms. Joshi and Ramadhan (2002) and Joshi et al. (2008) conﬁrm
this for Bahrain.
Other studies highlight the important role of multinational
companies (MNCs) in encouraging the adoption of IFRSs.
For MNCs, the adoption of IFRSs is also beneﬁcial because it
relieves them of the need to prepare either two sets of ﬁnancial
statements or a reconciliation statement (Tyrrall et al., 2007).
Therefore, MNCs support greatly the spread of IFRSs in all the
host countries where their subsidiaries operate (Alsharairi and AlAbdullah, 2009). MNCs can thus reduce the cost of preparing
their ﬁnancial statements, especially when they have cross-border
listings (Roudaki, 2008). Al-Shammari et al. (2007) and AlShammari et al. (2008) indicate that the pressure from MNCs is
one of the reasons that led the governments of the GCC member
states to adopt IFRSs. Irvine (2008) and Joshi and Ramadhan
(2002) conﬁrm the role of MNCs in the adoption of IFRSs by the
UAE and Bahrain respectively.
2.9. IFRSs Content
IFRSs must be suitable for all types of economies to assure
their success. The special needs of developing countries in general

MÖDAV 2011/1

ENVIRONMENTAL OBSTACLES ASSOCIATED WITH THE ADOPTION OF
IFRSS IN THE ARAB WORLD: EVIDENCE FROM JORDAN

41

MÖDAV 2011/1
42

Muiz Alia
Joël Branson

and the Arab countries in particular, should be taken into account.
The suitability of IFRSs for these countries must be one of the
IASB aims. Otherwise, international accounting harmonization
efforts will not lead to the desired results.
Tyrrall et al. (2007) contend that, although IFRSs are
principles/judgment based, in many cases they are acknowledged
to be complex standards. The complexity of IFRSs has been
addressed by several studies as an obstacle to implementing them
(Larson and Street 2004; Jermakowicz and Gornik-Tomaszewski
2006; Zeff 2007; Prather-Kinsey et al. 2008; Joshi et al. 2008;
and Lundqvist et al. 2008). According to these studies, the lack
of implementation guidance, the lack of uniform interpretation
and the lack of follow-up to changes in the standards affect the
convergence towards IFRSs. Zeff (2007) argues that interpretations
are necessary for the effective application of the standards and
therefore for the achievement of comparability.
3. RESEARCH METHODOLOGY
In this section, we highlight the methodology we will use in our
research. First, we explain the study problem and the objectives
and importance of our research. Then we describe the population
of the study. Finally, we clarify the data collection approach.
3.1. Study Problem, Objectives and Importance
The Arab countries have special environmental characteristics
which differentiate them from other countries. Obstacles stemming
from these environmental factors or from IFRSs themselves may
hinder the appropriate adoption of IFRSs in the Arab world.
We will investigate the environmental obstacles associated
with the adoption and application of IFRSs in the Arab world by
using Jordan as a case study. We will consider the obstacles from
the viewpoint of both the preparers and the users of the accounting
information.

Our research is expected to provide both the IASB and the Arab
countries with relevant insights. It will increase the understanding
of the IASB of the effect of environmental factors, existing in the
Arab countries, on international accounting harmonization. This
will enable the IASB to adapt its standards to be more suitable
for these countries. In turn, the Arab countries should strive to be
among the parties beneﬁting from globalization and not among
its victims. We expect that the results of our research will assist
Arab countries in determining the initiatives that should be taken
in order to facilitate the adoption and application of IFRSs, and
accordingly to beneﬁt from the advantages of engaging in the
accounting harmonization drive. Our results may apply to other
developing and Islamic countries that have similar environmental
factors.
3.2. Study Population
The Arab world consists of 22 countries located in Asia and
Africa. Most of them are developing countries and the rest are
emerging economies. They have special environmental factors
which together differentiate them from other countries. The most
inﬂuential factor is their common culture, which is inﬂuenced
widely by Islam. This common culture has affected most of the
other environments, mainly the legal, the social and the business
environment. Thirteen Arab countries have adopted IFRSs in
some way.
In this study, we will focus on both the preparers and the
users of accounting information. We will send questionnaires
to these preparers and users and conduct some interviews.
Obviously, the population of preparers and users in the Arab
world is geographically dispersed and includes a huge number of
participants. Therefore, we chose to restrict the study to Jordan, as
a case study. The selection of Jordan is supported by the following
arguments:
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1- Compared to most other Arab countries, Jordan is easily
accessible for the researchers in terms of physical entry and
obtaining the needed data.
2- Jordan is one of the early adopters of IFRSs in the Arab
world. The Jordan Association of Certiﬁed Public Accountants
(JACPA, established in 1987) recommended the adoption of IFRSs
in 1989 effective from 1990. The obstacles Jordan experienced in
adopting IFRSs are therefore more established and clear.
The focus on Jordan has both disadvantages and advantages.
On the one hand, we do not have a full picture of the entire Arab
world, and we cannot fully judge the reasons for and the extent of
differences between individual countries. At the other hand, the
focus on Jordan enables us to perform an in-depth research based
on data that is available and accessible. This obviously increases
the value of our results.
Jordan is a constitutional monarchy which was established in
1947. It is located in the Middle East. Prior to the imposition of
IFRSs, the country did not have any agreed national accounting
standards (Al-Shiab 2008). To prepare ﬁnancial statements,
companies had to use accepted accounting standards. However,
these were not determined. Jordan is an IASB member through
JACPA. JACPA recommended the adoption of IFRSs in 1989
effective from1990.
In this study, we will consider as preparers of accounting
information the companies listed on the ASE. As users of
accounting information, we will consider accounting ﬁrms,
heads of accounting departments in Jordanian universities,
banks, and ﬁnancial ﬁrms which provide investment advisory
services for Jordanian investors. Since we used an e-mail
questionnaire to gather our data, our research population
is restricted to all preparers and users who have publicly
available e-mail addresse3.3. Data Collection
We collected our data via an e-mail questionnaire and via
interviews.

E-mail questionnaire. We used an e-mail questionnaire
to investigate the obstacles associated with the adoption and
application of IFRSs in Jordan from the viewpoint of Jordanian
accounting information preparers and users. The questionnaire
includes two types of questions.
Likert-type questions. The ﬁrst type consists of sixty three
Likert-type questions (a ﬁve-point scale). We classiﬁed the
questions into nine groups of obstacles. These groups of obstacles
are: economic, legal, enforcement, business, professional,
educational, cultural, international, and the obstacles of IFRSs
content. Participants were asked to state the level of agreement
with the proposed statements.
Open-ended questions. The second type of questions is openended. The participants were asked to add other obstacles from
their viewpoint if they were not contained in the ﬁrst list.
Before sending the questionnaire, we checked its validity with
people outside and inside the Arab world:
• The questionnaire was approved by three IFRS experts
(professors) from the EU.
• The questionnaire was pre-tested with a ﬁnancial manager,
an auditor, and a university professor from Jordan.
We successfully sent 333 questionnaires to preparers and users
of accounting information in Jordan. Telephone calls were made
after three weeks as follow-up reminders.
Interviews. We also conducted seven interviews in order to
discuss, in depth, the obstacles and the needed initiatives. Five of
these interviews were conducted with ofﬁcials from bodies that
engaged in the enforcement of IFRSs. These interviews aimed to
explore the readiness and the ability of these bodies in regulating
the profession and enforcing IFRSs. Table (1) illustrates these
enforcement bodies and to whom they are afﬁliated. It also
brieﬂy explains their responsibilities with respect to IFRSs. All
departments presented in the table are engaged in controlling the
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compliance of the companies with the accounting standards from
the perspective of their responsibility.
Table 1: Enforcement Bodies in Jordan
Department
Companies
control
department
(CCD)
Banking
Supervision
Department
(BSD)
Technical
and Financial
Supervision
Department
(TFSD)

Afﬁliation

Ministry of
Industry and
Trade

Responsibility
Legal and ﬁnancial control
of companies; analyze the
ﬁscal statements to check if
they conform with law and
accounting standards

Central Bank
Control of banks including the
of Jordan
compliance with IFRSs
(CBJ).

Scope of
authority

All types of
companies

Banks

Insurance
Commission

Control of insurance companies
including abidance by the
requirements of IFRSs

Insurance
companies

Disclosure
Department
(DD)

Jordan
Securities
Commission
(JSC)

Control listed companies to
achieve corporate compliance
with the law and disclosure
instructions based mainly on
IFRSs

Listed
companies

Income &
Sales Tax
Department
(ISTD)

Ministry of
Finance

Control the ﬁnancial reports for
tax purposes

All types of
companies

A sixth interview was conducted with a member of the
administrative board of JACPA. The seventh interview was with
the director of the Universities Accreditation Directorate afﬁliated
with the Higher Education Accreditation Commission.5
Returned questionnaires
In table (2), we report the numbers of questionnaires sent, the
number of completed questionnaires, and the response rates. Of
109 questionnaires returned, we rejected 7 because they were not
completed in full. Accordingly, we accepted 102 questionnaires.

The total response rate is 30.6%.
Table 2: Sent and returned questionnaires
Respondents
Preparers
Listed
companies
Users
Audit ﬁrms
Banks
Universities
professors
Advisory ﬁrms
Total

Sent

Total of
sent

Completed

176
176
103

Total of
completed

Response
rate

48

27.2%

54

34.3%

102

30.6%

48
157

27

18

10

13

7

23

10
333

4. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION
Table (3) illustrates the descriptive results regarding the
environmental obstacles associated with the adoption of IFRSs
in the Arab world. Furthermore, we conducted a t-test to examine
if there are statistically signiﬁcant differences between preparers
and users regarding the groups of obstacles. We report its results
in table (4).
We split our ﬁndings into nine parts, following the classiﬁcation
of the obstacles in our questionnaire. We report according to the
mean values of the responses. Since our study is exploratory, we
considered every question with a mean less than 3 in our discussion.
This means that the problem posed in the question represents an
obstacle associated with the adoption and application of IFRSs.
Our independent sample t-test reveals that statistically
signiﬁcant differences (at the 0.05 level) are found between
preparers and users with respect to legal, enforcement, cultural
and IFRSs content issues. Preparers are more inclined than users
to agree with the proposed obstacles in these four groups.
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Economic

Legal

Enforcement

Obstacle

Mean
on 5
point
scale

Std.
Deviation

Percentage
Rating 1 or 2
(agreement)

Percentage
Rating 4
or 5
(disagree
ment)

Economic policies
discourage the private
sectors’ role

3.0294

1.18117

41.2

47.1

The degree of external
economic openness
is low

3.1961

1.29767

31.4

62.8

There is no reviewing or
examining of IFRSs to
ensure their consistency
with local laws

2.5686

1.17321

55.9

28.4

Laws are not responsive
to the modiﬁcations of
IFRSs

2.6471

1.0868

54.9

27.4

Judicial authority is
ineffective

2.8922

0.96377

37.3

29.4

Legislative authority is
ineffective

3.0882

1.04458

28.4

39.2

Laws are issued
without consultation
with various interested
parties in accounting
standards

3.0882

1.16978

39.2

44.1

Laws are not
understandable

3.1275

1.01153

27.5

37.2

Laws do not support the
adoption and application
of IFRSs

3.3529

1.06842

22.5

50

Sanctions for the
company, its directors
or its external auditor
in the case of non
compliance with IFRSs
are inadequate

2.0392

1.07096

68.6

10.8

Enforcement bodies
are not effective
in monitoring the
application of IFRSs

2.2843

1.14648

66.7

17.6

Business

Staff of enforcement
bodies are not qualiﬁed

2.3333

1.08394

58.8

13.7

Exemption some types
of companies from the
adoption of IFRSs is
one of the obstacles to
the application of these
standards

2.5392

1.10509

57.8

25.4

Enforcement bodies are
not sufﬁciently funded

2.5784

0.96919

52

17.6

Enforcement bodies
are not supported by
relevant regulations
prescribed by law

3.1275

1.11401

33.3

47.1

Trading decisions in the
ASE are independent
from the accounting
information

1.9118

0.99606

77.5

9.8

Lack of separation
between management
and ownership is an
obstacle

2.0686

0.89287

81.4

7.8

Concentration of
ownership of listed
companies in a small
number of shareholders
is an obstacle

2.1667

1.07246

75.5

13.7

Prevailing forms of
management of listed
companies impede the
proper application of
IFRSs

2.2451

1.05714

68.6

16.7

Numbers of accountants
employed by listed
companies are too low

2.2843

1.03768

70.6

13.7

Companies’ accounting
staff are not wellqualiﬁed

2.6471

1.18277

57.8

28.4

Adoption of IFRSs by
companies is costly

2.7059

1.17388

51

29.4

Inconsistency between
Islamic accounting
practices and IFRSs’
requirements is an
obstacle.

2.7647

1.06405

47.1

23.5
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50

Profession

Reliance of companies
on debt ﬁnancing is an
obstacle

3.0784

0.90855

32.4

38.1

Financial market
regulations and policies
discourage the proper
adoption and application
of IFRSs

3.2745

1.11832

26.5

52

Accounting profession
in Jordan is not wellregulated

2.2647

1.11627

63.7

16.6

Salaries of Jordanian
accountants are low

2.3431

0.96979

66.7

10.8

Prevailing accounting
traditions contradict
IFRSs

2.402

0.92554

63.7

12.7

Professional bodies
suffer from the shortage
of ﬁnancial resources

2.5294

1.0964

56.9

22.4

Professional bodies
are ineffective in the
process of standards
setting

2.6569

1.23075

18.6

31.4

Jordanian accountants
are not familiar with
IFRSs

2.6961

1.15003

53.9

30.4

Professional bodies
are ineffective in
the development of
accounting profession

2.7059

1.13092

47.1

26.5

Jordanian accountants
are not well-qualiﬁed

2.902

1.08555

43.1

33.4

The quality of applied
auditing standards in
Jordan is low

3.1275

1.216

33.3

50

The number of
Jordanian accountants is
too low

3.3235

1.11836

22.5

50

Administrative boards
of the professional
bodies are elected in
non-democratic fashion

3.549

1.06824

18.6

59.8

Culture

Education

Quality of the available
translated version of
IFRSs is low

2.3235

1.11836

69.6

17.7
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English language of
IFRSs causes difﬁculties
in understanding and
interpreting them

2.5

1.28779

64.7

27.4

There is no reviewing
or examining of IFRSs
to ensure that they are
consistent with local
culture

2.549

1.15722

54.9

24.4

The conﬂict between
Shari’a law and IFRSs
limits the success of the
adoption of IFRSs

2.8333

1.11766

46.1

33.4

Citizens reject
the culture and
the directions of
globalization

2.9216

1.07801

43.1

37.3

Jordanian’s society’s
attitude towards the
accounting profession is
not adequately positive

2.951

1.13781

46.1

41.2

Adoption of IFRSs,
perceived as an AngloAmerican style, harms
the Jordan national
feeling

3.0392

1.3344

32.4

47.1

In general, the dominant
culture restricts the
success of adopting
IFRSs

3.049

1.01842

31.4

36.2

Citizens reject modern
technology

3.7059

0.91833

12.7

70.6

Non-institutional
investors are not capable
to understand and
use the information
produced from the
application of IFRSs

1.9608

1.03332

78.4

11.8
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Non-institutional
investors are unaware
of the importance of
accounting information

1.9902

1.13883

76.5

15.6

Accounting education
curricula are inadequate
and need to be updated

2.1765

0.98917

77.5

13.7

Background of
accounting graduates in
international accounting
aspects is insufﬁcient

2.3627

1.03205

65.7

18.7

Level and quality of
university education
does not meet the level
and quality required
for the successful
application of IFRSs

2.3725

1.24218

63.7

22.6

Salary of Jordanian
university professors
are low

2.3922

1.06387

60.8

14.7

Jordanian universities
are not able to graduate
qualiﬁed accountants

2.7059

1.19891

58.8

30.4

University professors
are not qualiﬁed to
teach the applications
of IFRSs

2.7353

1.04291

41.2

20.6

International accounting
ﬁrms have encouraged
the adoption of IFRSs
although they are
unsuitable for Jordan

2.3235

1.06392

61.8

11.8

Foreign companies have
encouraged the adoption
of IFRSs although they
are unsuitable for Jordan

2.3627

1.16712

57.8

17.6

IFRSs

IFRSs do not consider
the special needs of
developing countries

2.1961

1.04398

67.6

13.8

content

The IASB is un
concerned with the
suitability of IFRSs for
Arab world

2.2549

1.05948

63.7

14.7

52

International
factors

IFRSs do not consider
the special needs of the
Arab countries

2.3039

1.05106

67.6

16.6

There is no detailed
and understandable
application guidance for
IFRSs

2.4706

0.99211

65.7

18.6

There is a lack of
uniform interpretation
of IFRSs

2.5294

1.05028

64.7

20.6

Ignoring Islamic base
transactions by IFRSs
impedes their adoption
and application

2.5588

1.11314

56.9

23.5

IFRSs are too complex
to understand and
implement

2.7549

1.14698

48

33.3

Since their AngloAmerican origin, IFRSs
are inappropriate to the
Arab environment

3.0882

1.11784

30.4

38.2
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Table 4: Differences between preparers and users regarding
the groups of obstacles
Preparers/
users

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

preparers

48

3.1250

1.21821

.17583

users

54

3.1019

1.11753

.15208

preparers

48

2.8333

.38686

.05584

users

54

3.0847

.76379

.10394

preparers

48

2.3125

.47468

.06851

users

54

2.6358

.75934

.10333

preparers

48

2.4313

.36212

.05227

users

54

2.5889

.59706

.08125

preparers

48

2.6686

.35754

.05161

users

54

2.8653

.66424

.09039

preparers

48

2.6528

.51437

.07424

users

54

3.0720

.76102

.10356

preparers

48

2.2344

.48283

.06969

users

54

2.4282

.80813

.10997

International
Factors

preparers

48

2.2708

.83767

.12091

users

54

2.4074

1.18987

.16192

IFRSs
content

preparers

48

2.2865

.55241

.07973

users

54

2.7269

.75003

.10207

Groups

54
Economic

Legal

Enforcement
Business
environment
Profession

Culture
Education

t
.100

Sig.
.920

-2.130

.036

-2.608

.011

-1.632

.106

-1.890

.062

-3.290

.001

-1.489

.140

-.676

.501

-3.400

.001

4.1. Economic Obstacles
Our respondents are inclined to disagree with the proposed
economic obstacles. Below, we offer some explanations for this
ﬁnding.
While for a long period of time the Jordanian economy was
characterized by massive state intervention (Canakci 1995),
Jordan has launched initiatives and projects to enhance the role
of the private sector. The economic reform process in Jordan
was initiated in 1989, when it signed arrangements with the IMF
(Alsharairi and Al-Abdullah 2009).
The privatization process was part of an integrated economic
package adopted by the government starting at the beginning

of the nineties. Privatization led the Jordanian government to
relinquish shares in major corporations. Its ownership now
is relatively small. It was 15% at the start of the privatization
process and it declined to below 8% after the government sold its
contribution in most of these companies. Government ownership
today is concentrated in ﬁve companies (ASE 2010). According
to a report on the observance of standards and codes in Jordan by
a team from the World Bank (ROSC 2004), signiﬁcant steps have
been taken to integrate Jordan into the global economy. Actions
moving Jordan closer toward a global economy include an
association agreement with the European Union in 1999, which
was (enforced in 2002); membership of the WTO in 2000; and a
free-trade agreement with the United States in 2001.
As a consequence of the aforementioned economic policies,
Jordan has achieved noticeable progress in terms of attracting
Foreign Direct Investment (FDI). According to the World
Investment Report (2008) issued by the United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD), Jordan was ranked sixth
internationally in the period 2005-2007. Canakci (1995) argues
that the combination of political stability, highly favorable
economic policies pursued consistently by the government, good
export prospects, a booming domestic market, and well-trained
labor force created ideal conditions for attracting FDI, and foreign
investors responded strongly and positively.
Privatization led to signiﬁcant accounting regulatory reforms
which in turn produced the recent governance and disclosure
regulations (Al-Akra et al. 2009). According to Alsharairi and
Al-Abdullah (2008), the Jordanian choice is to open up to the
world through international economic tools such as adopting
international standards including IFRSs. Al-Shiab (2008) argues
that IFRSs are relevant for Jordan since the private sector has
already taken over most businesses. Privatization of publicly
held shares is an ongoing program in Jordan. In line with this,
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Kamla (2007) cites Naser and Abu-Baker (1999) who argue that
the implementation of the IMF privatization program in Jordan
encouraged JACPA to adopt IFRSs.

56

4.2. Legal Obstacles
Our respondents are inclined to agree with the proposed legal
obstacles. The issues, though, are considered to be rather small.
Below, we offer some explanations for this ﬁnding.
In Jordan, accounting is regulated by several laws and
regulations. According to Companies’ Law No. 22 of 1997, three of
the six types of companies5 identiﬁed are required to adopt IFRSs.
Articles 62, 75 and 184 mandated the use of IFRSs by limited
liability companies, limited partnership in shares companies, and
public shareholding companies, respectively. Furthermore, the
temporary Securities Commission Law No.23 of 1997 and the
Securities Law No. 76 of 2002 mandate the use of IFRSs by all
Jordanian public shareholding companies.
The ﬁnancial reporting of banks and insurance companies is
regulated by the Central Bank of Jordan (CBJ) and the Insurance
Commission (IC), respectively. Banking Law No. 28 of 2000
requires banks to prepare their ﬁnancial statements in accordance
with the instructions of the CBJ. These instructions have mandated
the use of IFRSs. The IC issued several instructions that regulate
the ﬁnancial reporting and the implementation of IFRSs in the
insurance sector.
The issuance of the Accountancy Profession Law No. 73 of
2003 was a signiﬁcant step toward regulating the profession. The
most important development in this law is the establishment of
a “High Council for Accounting and Auditing”, and the creation
of an improved JACPA. Jordanian ﬁrms are required to ﬁle a
6

According to article 6 of Companies Law No. 22 of 1997, the identiﬁed types of
companies are general partnership, limited partnership, limited liability, limited liability- one person co., limited partnership in shares and public shareholding.

copy of their audited annual reports with the tax department in
accordance with Corporate Income Tax Law No. 57 of 1985 and
its amendments in 1989, 1992, 1995, and 2002 (Al-Akra et al.
2009). Articles of this law and the new provisional Income Tax
Law No. 28 of 2009 require the use of IFRSs.
Our respondents consider the absence of reviewing and
examining IFRSs to ensure their consistency with local laws as a
legal obstacle. They also complain about the irresponsiveness of
laws to the modiﬁcations of IFRSs and the ineffectiveness of the
judicial authority. As Jordanian laws require following Jordanian
legislation and not IFRSs in the case of conﬂict, the degree of
compliance with the requirements of IFRSs is jeopardized.
Through the open-ended questions, a number of the
respondents mention the legal form of the JACPA as an obstacle.
According to Profession Law No. 73 of 2003, JACPA is a charity
“Jame’ya”. Converting it to a professional association “Naqaba”,
like other professions, would empower its authorities. This would
be beneﬁcial for accountants and the profession. According
to our respondents, successive governments have refused this
conversion.
In summary, legal obstacles could be eliminated by bringing
the local laws and the requirements of IFRSs in line. IFRSs must
be examined before adopting them. This way, contradictions
that exist between IFRSs and the local laws can be identiﬁed.
The contradictions can be eliminated by modifying local laws
or by issuing the appropriate directives to solve conﬂicts. A very
important and necessary step is keeping the laws and regulations
up to date with the modiﬁcations of IFRSs. An improvement of
effectiveness of the judicial authority is also essential.
4.3. Enforcement-related Obstacles
Our respondents are inclined to agree with the proposed
enforcement-related obstacles. The issues are considered rather
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important. Below, we offer some explanations for this ﬁnding.
Our respondents signal that the enforcement bodies are not
effective in monitoring the application of IFRSs. Improvement is
needed in order to enhance the role of these bodies. Progress can be
made via (1) improving enforcement mechanisms, (2) developing
enforcement staff qualiﬁcations, (3) increasing funding for these
bodies, and (4) imposing adequate sanctions for the company,
its directors or its external auditor in the case of non-compliance
with IFRSs.
In Jordan, the enforcement of ﬁnancial disclosure rules is
largely the responsibility of governmental agencies (Al-Akra
et al. 2009). The enforcement of the application of IFRSs is the
responsibility of ﬁve bodies namely:
• the Companies Control Department (CCD),
• the Banking Supervision Department (BSD),
• the Technical and Financial Supervision Department
(TFSD),
• the Disclosure Department (DD) that is afﬁliated with the
Jordan Securities Commission, and
• the Income and Sales Tax Department (ISTD).
Ideally, the CCD is the main body engaged in the enforcement
mechanism. The authority of the CCD extends to all companies
regardless of their legal form or the nature of their work. The BSD
and the TFSD are specialized in bank and insurance companies
respectively. The DD supervises listed companies. And ﬁnally,
the ISTD observes ﬁrms for tax purposes.
In order to explore, in depth, the readiness of those regulatory
enforcement bodies and accordingly to assess the needed
initiatives, we conducted interviews with ofﬁcials from these
departments. Table (5) summarizes the subjects we covered in
these interviews and the answers of the interviewees.

Table 5: Readiness of enforcement bodies in Jordan
Question

CCD

BSD

TFSD

DD

ISTD

Periodic submission
of reports

Annual

Quarterly

Quarterly

Semi- annual

Annual

Comprehensiveness
of procedures to all
companies

All companies

All companies

All companies

A sample

Comprehensiveness
of procedures to all
reports

Checking
only the
availability
of all reports,
without going
into their
content.

All

All

All

All but there is a
focus on income
statement.

Comprehensiveness
of checking to include
requirements of all
standards

In general
no. There is
a reliance on
auditor report

Checking
includes only
related standards

Checking
includes
only related
standards

Checking
includes only
related standards

No, there is a
reliance on auditor
report

Imposition of
sanctions on
companies which are
not bound to apply the
standards

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Availability of
unit specialized
in controlling
compliance with
IFRSs

No

No

No

No

No

Sufﬁciency of staff
to check all companies

Not sufﬁcient

Sufﬁcient to
some extent

Sufﬁcient

Sufﬁcient

Sufﬁcient

Proportion of staff
employed full-time

100%

100%

100%

The adequacy of staff
salaries

Inadequate

Adequate

Adequate

Adequate

100%

100%

100%

Proportion of staff
specialized in
accounting

15%

55% Accounting
45% Other
ﬁnancial
specializations
and statistics

45%
Accounting
55% Other
ﬁnancial
specializations

80% Accounting
20% Other
ﬁnancial
specializations

60% Accounting
40% Other ﬁnancial
specializations
and law

Proportion of staff
with professional
accounting
qualiﬁcation (e.g.
CPA)

0

15%

7%

0

1%

Average of staff
experience

10 years

10 years

7 years

4 years

7 years

Mandating staff to
attend training courses
in application of
IFRSs

There are
courses but
not mandatory

There are
courses but not
mandatory

There are
courses but not
mandatory

There are
courses but not
mandatory

There are courses but
not mandatory

Adequacy of legal
backing

Adequate

Adequate

Adequate

Adequate

Adequate

Adequacy of funding

Inadequate

Adequate

Adequate

Adequate

Inadequate

Proportion of staff
hold a bachelor degree
or more

All banks

100%

100%

100%

Inadequate

100%
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It is indicated by ROSC (2004) that the fragmented responsibility
for monitoring compliance with corporate ﬁnancial reporting
standards in Jordan is suboptimal. Our interviewees stated that
the authorities have eliminated this coordination problem. The
authorities have taken several steps toward developing the
enforcement mechanisms. They granted, for example, ﬁnancial
and administrative independence to some of these bodies. Despite
that, our interviewees indicated that other initiatives are needed.
They made the following suggestions:
(1) The establishment of separate units in enforcement
departments specialized in checking companies’ compliance with
IFRSs.
(2) An increase in the number of staff, especially in the CCD.
(3) An increase in the salaries of staff, especially in the CCD
and the ISTD, to a level comparable to the private sector and other
enforcement bodies. Both the CCD and the ISTD are today fully
governmental and thus subject to the governmental salaries scale.
(4) The employment of adequately qualiﬁed staff in terms of
specialization, experience, and professional qualiﬁcation.
(5) The organization of mandatory training courses for staff
in accounting in general and application of IFRSs in particular.
(6) An increase in the funding for enforcement bodies, so that
they are able to perform their duties to the full extent.
(7) The extension of the work of these bodies, especially the
CCD, so they can monitor the compliance with the requirements
of IFRSs, without having to depend too much on the auditor
report.
Further, we explored the mechanisms used by these ﬁve
enforcement bodies for checking the compliance with IFRSs.
We found that enforcement mechanisms differ according to the
body. The BSD, the TFSD and the DD use checklists, including
some basic reporting and disclosure requirements, to determine
noncompliance in the ﬁnancial statements. The CCD and the

ISTD use another approach. They rely heavily on the auditor
report.
When considering the different types of companies mandated
to use IFRSs, we ﬁnd that there is relatively stringent control on
banks and insurance companies in particular, and on all listed
companies, in general. It is worthwhile to indicate that according
to article 93 of Jordan’s Companies Law, banks and insurance
companies must be public shareholding companies. While the
CCD is the main body engaged in controlling compliance of
companies with the requirements of IFRSs, its role is very weak.
The performance of the CCD must be improved in order to bring
its enforcement mechanism into line with other bodies.
Almost 70% of our respondents state that the sanctions are
not sufﬁcient. Although sanctions are provided for in the law
(e.g. article No. 280 of Companies Law), the number of actual
sanctions imposed is very limited or nonexistent. One interviewee
from the BSD stated that “sanctions have never been imposed on
any bank; usually, a solution can be reached eventually, and the
bank complies with the requirements”. This argumentation also
applies to other enforcement bodies.
According to the Companies Law, not all types of companies
are required to adopt IFRSs. General partnerships, limited
partnerships and limited liability - one person companies are
exempted. About 58% of the respondents indicate that including
these companies will affect the application of IFRSs positively.
An interviewee from the CCD stated that “extending the extent
of adoption of IFRSs to include the rest of the companies surely
will increase the success of the adoption of IFRSs in Jordan”. One
of our respondents asserts, through the open-ended questions,
that “this extension would increase the presence of IFRSs in the
accounting practice, and accordingly facilitate their adoption”.
In summary, the results imply that a failure of the enforcement
mechanism is a rather important obstacle. It is essential to pay
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attention to this problem by taking initiatives that improve the
enforcement mechanism to an acceptable level.
4.4. Business Obstacles
Our respondents are inclined to agree with the proposed
business obstacles. The issues are considered to be very important.
The prevailing business environment has worked against the
success of the adoption of IFRSs in Jordan. Below, we offer some
explanations for this ﬁnding.
In making investment decisions in Jordan, accounting
information is rarely considered. Less than 10% of the respondents
believe that investors use accounting information. This obviously
reduces the need for and importance of accounting information.
Thus, the high quality of IFRSs does not seem to offer any added
value. Investors must be convinced of the importance of the
accounting information. The ASE must make efforts to improve
investors’ awareness of the importance of accounting information
in decision making.
The characteristics of Jordanian ﬁrms also form an obstacle
to application of IFRSs. The respondents mention a lack of
separation between management and ownership, the concentration
of ownership in a small number of shareholders and the prevailing
forms of management of listed companies. Sabri (2002) ﬁnds that
the ASE has a high market concentration. According to Al-Akra
et al. (2009), the Jordanian government had substantial equity
holdings in major listed companies prior to privatization. The
demand for public disclosure was generally low. It is expected
that the signiﬁcant changes in the ownership structure brought
about by the Jordanian privatization program will increase the
need for public disclosure.
Some of the business obstacles are related to the companies’
readiness and know-how. Our results indicate that the companies’
accountants are insufﬁcient in number and not qualiﬁed.

Companies have to increase their staff and improve staff
qualiﬁcations in order to support the adoption and application of
IFRSs. Furthermore, companies must bear the costs associated
with the application of IFRSs.
In Jordan, there are three Islamic banks. Besides, the majority
of non-Islamic banks have opened separate units for Islamic
transactions since a large number of their depositors refuse to
receive interest on their accounts. The insurance industry has
also been affected by this religious orientation. Two insurance
companies are Islamic. Respondents consider this religious
orientation of the business environment an obstacle that impedes
the adoption and application of IFRSs in Jordan. Initiatives
should be taken by the IASB in cooperation with the JACPA
or other regional bodies such as the Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) in order
to solve this problem.
4.5. Professional Obstacles
Our respondents are inclined to agree with the proposed
professional obstacles. The issues are considered to be rather
important. Below, we offer some explanations for this ﬁnding.
The accounting profession in Jordan is not well-regulated.
The main source for regulation is the Accountancy Profession
Law No. 73 of 2003. This law is intended to organize the
accounting practice in Jordan and to ensure acceptance of the
adopted accounting and auditing standards. According to article
4 of this law, a “High Council for Accounting and Auditing” was
established. This Council is responsible for regulating the affairs
of the accounting profession in Jordan.
In 1988, the JACPA was established according to article 18 of
the Auditing Profession Law No. 32 of 1985. However, its role
in accounting regulation was largely advisory. It had no authority
to issue accounting or auditing standards. It was attached to the
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Public Auditing Profession Board (Al-Akra et al. 2009). Article
7 of the Accountancy Profession Law No. 73 of 2003 created
an improved JACPA. In this law, JACPA was granted powers to
regulate the accounting profession in Jordan. JACPA can now
recommend the accounting and auditing standards to be adopted,
is responsible for drafting its own bylaws, has disciplinary
authority over its own members, and has the right to inspect its
members’ working papers (ROSC 2004).
Despite these important responsibilities, respondents perceive
the JACPA as an ineffective body in terms of standard setting and
the development of the accounting profession. Some respondents
add, through open-ended questions, that JACPA has continued to
play its old role, thus not assuming its new responsibilities. ROSC
(2004) describes the shortcomings of JACPA and the initiatives
needed by saying that it lacks resources to properly function as an
effective professional accountancy body in compliance with IFAC
membership obligations. JACPA should revamp its activities to
function as a strong professional body in line with relevant IFAC
pronouncements. To strengthen JACPA’s capacity, the report
suggests that a twinning arrangement could be established with a
developed professional accountancy body. A long-term twinning
arrangement would allow the twinning partner’s best practices to
be transferred to JACPA.
More than half of the respondents indicate that the ﬁnancial
resources available to JACPA are insufﬁcient. This is contradicted
by an interviewee from JACPA who indicated that JACPA has
the ability to fund its current level of activities. When seeking
to activate its role in order to reach the international levels of
regulating and development, however, a fund problem will occur.
JACPA needs ﬁnancial assistance to strengthen its capacity for
start-up functions in line with international best practices. It has
to look for other sources of funding.
Two thirds of our respondents perceive the salaries of the
Jordanian accountants as low. In this regard, efforts should be

exerted by the JACPA in order to improve the welfare of its
members. Furthermore, changing the legal form of the JACPA
from a charity “Jame’ya” to a professional association “Naqaba”
will strengthen this professional body. This way, JACPA will
become more powerful and thus be in a better position to achieve
improved conditions for its members. This conversion will solve
the welfare issue only partially since the JACPA represents only
the certiﬁed accountants (auditors) in Jordan. Thousands of
Jordanian accountants who do not have the license to practice
are not members of this body. It is worthy to mention that there
is another professional body in Jordan, namely the Jordanian
Accountants Association (JAA). This body was established in
1996. It has not succeeded in obtaining a high degree of legal
backing, compared with the JACPA, and consequently, has failed
to attract accountants as members. What is needed to improve
the position of Jordanian accountants is an improvement in the
role of the JAA or an expansion of the membership of JACPA to
include all accountants.
According to article 22 of the new accountancy law, the
requirements for license to practice accounting are relatively
high. In addition to the academic qualiﬁcation, accountants
must complete training requirements and pass a licensing
examination. The professional law to regulate entrance to the
profession was enacted in 1961, allowing accountants that
practiced the profession for two years to be licensed. This law
was later amended in 1985, allowing an Audit Bureau to regulate
the entrance examinations to the profession, the practice of the
profession and the professional body (Al-Akra et al. 2009). It
is obvious that these requirements were very easy compared to
the current ones. About 500 accountants are certiﬁed in Jordan
(JACPA 2010). According to estimates by our respondents asked
for in the open-ended questions, the average age of the JACPA
members is more than 50 years. We are inclined to accept this
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claim, since the JACPA examination “passing rate has averaged
3 percent historically” (ROSC 2004, p. 7). Accordingly, most
certiﬁed accountants obtained their license according to the
previous requirements. This means that JACPA is still dominated
by “low-qualiﬁed”, aged accountants. Probably this also causes
the low esteem for accountants in Jordan. There is a high need
for professional development initiatives. It is important to
organize educational programs, especially in applying IFRSs, and
especially for older accountants. Furthermore, licenses granted
to accountants according to the previous requirements must be
reviewed.
Sixty-four percent of the respondents view the prevailing
accounting traditions as an impediment to the success of adoption
of IFRSs. As an example, accounting practice in Jordan is
inﬂuenced by income tax considerations.
4.6. Cultural Obstacles
Our respondents are inclined to agree with the proposed
cultural obstacles. The issues are considered rather important.
Below, we offer some explanations for this ﬁnding.
According to the respondents, the English language of IFRSs,
and the absence of high quality translated versions impede
the success of the adoption and application of IFRSs. In this
regard, the IASB and the JACPA have a crucial role to play. The
IASB should initiate the issue of an Arabic version of IFRSs in
collaboration with the professional bodies in the Arab countries,
or at least, improve the quality of the translated version by the
Arab Society of Certiﬁed Accountants (ASCA). The ASCA has
devoted huge efforts to the translation of international accounting
and auditing standards into Arabic (Abd-Elsalam and Weetman
2003). According to an interviewee from JACPA, limitations and
conditions imposed by the IASB on the ASCA focused on the
form and not on the substance. These conditions reduce the quality

of this translated version. One of the respondents commented
that “the Arabic version is very difﬁcult; it is easier to read and
understand the standards in English than in Arabic, the mother
tongue”.
Our respondents consider it important that new IFRSs or the
new version of existing IFRSs are reviewed and examined before
adopting them. This will ensure their suitability with respect to
the local cultural values. If need be, appropriate regulations can
be issued to settle inconsistencies between the two. This process
has not been undertaken in Jordan. Thus, our respondents perceive
conﬂicts between Shari’a law and the requirements of IFRSs as
an obstacle.
Furthermore, attention to the culture of developing countries in
general and the culture of Arab countries in particular is required
from the IASB. While 37.3% of the respondents disagree, 43.1%
agree that Jordanian society rejects the culture and the directions
of globalization. IFRSs are seen as a manifestation of this
globalization. This emphasizes the importance of considering
different cultures by the IASB.
More respondents agree than disagree with our statement
that the attitude in Jordanian society towards the accounting
profession is not adequately positive. JACPA has to make efforts
to improve this perception. One of the respondents states that
there is insufﬁcient awareness of the role of the accountants and
their legitimacy to obtain a reasonable income.
4.7. Educational Obstacles
Our respondents are inclined to agree with the proposed
educational obstacles. The issues are considered very important.
The university education, in general, and the accounting education,
in particular, is considered to impede the adoption and application
of IFRSs in Jordan. Below, we offer some explanations for this
ﬁnding.
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The accounting profession in Jordan has to deal with the low
quality of universities, professors and curricula and consequently,
the low quality of graduates. The quality of university accounting
education must be improved to facilitate the adoption and
application of IFRSs in Jordan.
Our interview with the director of the Universities Accreditation
Directorate (UAD) revealed that the accreditation standards for
existing accounting departments are mostly quantitative rather
than qualitative. The standards, for example, determine the ratio
of the number of students to teachers, the minimal number of
teaching staff in the department, the maximum weekly teaching
workload of teaching staff, the minimum number of credits for
the bachelor’s degree in accounting, etc. Qualitative standards are
limited, involving only some areas, which are not sufﬁcient to
achieve a high quality accounting education. The director of the
UAD revealed that future plans will include qualitative standards
and conditions.
The quality of the professors is also an issue. Their educational
backgrounds are diverse. While some received their education in
advanced countries such as the US, EU countries and Canada,
others were educated locally, in Eastern-bloc countries, or in other
Arab countries. To become a professor, one must have a degree
from an accepted university. The acceptance of universities is
not based on qualitative standards. For instance, Jordan, like
other Arab countries, is obliged to recognize the certiﬁcates
issued by all Arab universities that are members of the Arab
Universities Association. The quality of education of some of
these universities, however, is very low. To improve the level of
accounting education, it is essential to deal with the qualiﬁcations
of the professors in accounting, in general, and their knowledge
of IFRSs, in particular.
This must go hand in hand with an increase in the salaries
of professors. The current salaries are not adequate. Also, the

current ﬁnancial reward system is not merit oriented, especially
in public (government) universities. The salaries of professors
are not based on their qualiﬁcations. They are inspired by a
uniﬁed reward system depending on years of experience and
promotions. The promotions are based on the scientiﬁc output.
This scientiﬁc output is weak overall. Research, if present at all,
is mostly published in local or regional low-level journals. It is
essential to introduce higher qualitative standards for professors
in accounting.
Interestingly, of the 132 credits currently required to obtain a
bachelor’s degree in accounting, 40% do not relate to accounting
at all. Although the accreditation standards require the existence
of one course on IFRSs, our respondents indicated that accounting
education curricula are inadequate and need to be updated. As an
initiative, we suggest increasing accounting courses in general and
the application of IFRSs in particular. We also suggest increasing
the use of the English language in the accounting departments as
a language of education.
When improving the accounting education, the needs of
non-institutional investors should not be neglected. According
to our results, non-institutional investors are not capable of
understanding and using the information produced from the
application of IFRSs, and they are unaware of the importance
of accounting information. Initiatives from the ASE are needed
to educate investors about accounting, its importance and how
to use it in decision-making. In this regard, it will be useful to
cooperate with other parties such as JACPA and the universities.
4.8. International Obstacles
Our respondents are inclined to agree with the international
obstacles proposed. The issues are considered rather important.
Below, we offer some explanations for this ﬁnding.
International accounting ﬁrms and multinational companies
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(MNCs) had incentives to exert pressure on the developing
countries to adopt IFRSs. Moreover, the drivers for this pressure
did not include the suitability of IFRSs for these countries.
International accounting ﬁrms and MNCs were mainly concerned
with serving their own interests.
It is well known that international accounting ﬁrms have
been one of the main supporters of accounting harmonization.
Furthermore, some of these ﬁrms have sponsored the IASB
activities. Since the scope of international audit ﬁrms extends to
most of the world, their interest is to achieve the wide spread of
IFRSs internationally. Such worldwide adoption exempts these
ﬁrms from mastering the requirements of the local accounting
standards and the requirements of the related laws and regulations.
In Jordan, 41% of the listed companies use international
accounting ﬁrms as external auditors. Mostly, these companies
are the biggest, oldest, most successful, and most inﬂuential in
Jordan. Sixty-two percent of the respondents believe that these
international accounting ﬁrms have encouraged the adoption of
IFRSs by Jordan since they are familiar with the standards but not
because the standards are suitable for Jordan.
The same applies to MNCs. They have encouraged the
adoption of IFRSs, without considering their suitability in
the Jordan context. MNCs beneﬁt substantially from the
widespread adoption of IFRSs by the largest possible number
of countries. It exempts them from having to consider different
ﬁnancial reporting syste4.9. IFRSs content Obstacles
Our respondents also considered the content of IFRSs an
impediment to their adoption in Jordan. The issues are considered
rather important. Below, we offer some explanations for this
ﬁnding.
About 68% of our respondents agree that IFRSs do not consider
the special needs of developing countries including Arab countries.
Furthermore, 63.7% of them agree that the IASB is unconcerned

with the suitability of IFRSs for the Arab world. The IASB should
consider the special needs of developing countries in general and
the Arab countries in particular. In doing so, it would pave the way
for the successful application of IFRSs and, accordingly achieve
more international accounting harmonization. These ﬁndings are
in line with Alsharairi and Al-Abdullah (2009) who state that
harmonization requires recognizing the national particularities,
and correcting or eliminating some of them in order to achieve an
acceptable degree of harmonization.
More than two-thirds of our respondents indicate that the lack
of detailed and understandable application guidance and also
the lack of uniform interpretation of IFRSs are problematic. The
complexity of the standards is considered an obstacle. Tyrrall
et al. (2007) already argued that, since the complexities of IAS
32/39 have provoked widespread calls in Western European
economies for application guidance, it is not surprising that
Kazakh preparers feel a similar need. It is important to provide the
supporting materials to eliminate these obstacles. In this regard,
collaboration between the IASB and JACPA and/or other Arabic
professional bodies would be useful.
IFRSs should also not ignore Islamic-based transactions. Our
respondents indicate that the disregard for these transactions
impedes the adoption and application of IFRSs in the Islamic
world. Islamic-based transactions are dealt with by Islamic
Accounting Standards. These are issued by the Accounting
and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI). The convergence of IFRSs with Islamic accounting
standards is important. Ampofo and Sellani (2005) already
indicated that to attain the goals of international accounting
harmonization, there should be collaboration and project-based
initiatives by the major institutional forces. Accordingly, we
believe that such collaboration between the IASB and the AAOIFI
needs to be initiated.
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5. CONCLUSION
In this study, we investigated the obstacles associated with
the adoption and application of IFRSs in the Arab world, taking
Jordan as a case study. Most Arab countries are developing
countries. These countries have special environmental factors
which differentiate them from other countries. Hence, there is a
need for this type of research. So far, the Arab context has been
largely neglected in the accounting literature.
For our research, we used a questionnaire and we conducted
several interviews. The questionnaire was used to gather data
from Jordanian preparers and users of the ﬁnancial statements.
We proposed more than sixty environmental obstacles in the
questionnaire, based on a review of the accounting literature and
the speciﬁcities of the Arab (Jordan) environment. The questions
were classiﬁed into nine environmental groups. We conducted
seven interviews to have an in-depth understanding of the
obstacles and the initiatives needed to overcome them. Five of the
interviews were conducted with ofﬁcials from enforcement and
regulation bodies, one with a member of the JACPA administrative
board and one with the head of the governmental department
responsible for the accreditation of high teaching institutions in
Jordan.
We ﬁnd, in general, that environmental factors cause a number
of obstacles which impede the successful adoption and application
of IFRSs in Jordan. It seems that the adoption and application of
IFRSs is hampered largely by obstacles from the business and the
educational environment. The adoption and application of IFRSs
is also hindered, but to a lesser extent, by obstacles stemming
from the enforcement mechanisms, the profession, the cultural
context, international factors and the content of IFRSs. Some
legal obstacles are also present. The economic environment is
generally not considered as a serious impediment.
Our ﬁndings imply that Jordan (and by extension: countries

in the Arab world) was not sufﬁciently prepared to adopt IFRSs.
New initiatives are needed to facilitate this process.
One of the most noticeable results is that important obstacles
relate to IFRSs themselves. They may imply that the IASB does
not consider the special needs of developing countries including
Arab countries, and thus cannot be considered a neutral body. It is
true that the Arab countries were not adequately prepared for the
adoption and application of IFRSs. That is their own responsibility.
However, if the standards are not suitable for developing countries
in general and Arab countries in particular, the responsibility lies,
at least partially, with the IASB. The IASB has to be concerned
with the suitability of IFRSs to the under-developed countries.
This means that environmental factors prevailing outside the
developed world should be considered adequately by the IASB
standards without reducing the quality of IFRSs. Otherwise, the
efforts to achieve real worldwide accounting harmonization are
bound to fail. It is important to check if the IASB is a neutral
body in issuing its standards.
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-Senior Financial
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-Senior Financial
Analyst

Technical and Financial
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-Evaluation Head Ofﬁce
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Dr. Muhannad Atmeh
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administrative board
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Certiﬁed Public Accountants
(JACPA)

Yrd. Doç. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ1*

ÖZET
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu
sektöründe var olan denetim anlayışında köklü değişiklikler
yapılmıştır. Bu çalışmada; kamuda iç kontrol sistemi ve iç
denetim, ilgili Kanun ve konuya ilişkin yapılan yasal düzenlemeler
kapsamında açıklanmıştır. Kanun’un yansıması olan kamuda
iç denetim biriminin gerekliliği vurgulanarak, yine Kanun’un
öngördüğü şekilde üniversite bünyesinde yeni kurulan iç denetim
birimi ve kurumdaki rolü ele alınıp incelenmiştir. Ayrıca, kuramsal
bilgiyi desteklemek amacıyla, Türkiye’deki devlet üniversiteleri
kapsamında yapılan web tabanlı araştırmanın sonucunda elde
edilen bulgu ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Çalışmada, yeni
bir yapılanma şekli olarak üniversitelerin örgüt yapısında yer alan
ve kuruma değer katan birimin irdelenmesi birimin farkındalığını
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: 5018 sayılı Kanun, Devlet Üniversiteleri,
İç Denetim,
İç Denetim Birimi (Başkanlığı).
JEL Kodları: M42, H83, M14, M48, C14.
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THE EXAMINATION OF INTERNAL AUDITING
UNIT, WHICH HAS BEEN FOUNDED IN UNIVERSITIES,
IN THE FRAMEWORK OF THE PUBLIC FISCAL
ADMINISTRATION AND CONTROL LAW (NO: 5018)
ABSTRACT
By the application of the Public Fiscal Administration and
Control Law (No: 5018), the existed systems of the internal
auditing within the public sector have radically changed and
created rooted alterations. In this study, systems of internal control
and the internal auditing in public is theoretically explained in
the framework of the related to Law and the legal regulations.
Emphasizing the necessity of the internal auditing unit in public,
the indicator of the Law, the recently founded internal auditing
unit and the role of itself in universities are examined. In addition,
in order to support the theoretical information, the ﬁndings
and evaluations by the web based on research of the Public
Universities in Turkey are mentioned. In this study; to explicate
in detail of the internal auditing unit, which is a newly structured
unit within the organizations of universities and the value added
itself in universities ensures the realization of this unit.
Key Words: Law (No: 5018), Public University, Internal
Auditing, Internal Auditing Unit.
JEL Classiﬁcation: M42, H83, M14, M48, C14.
1. GİRİŞ
Türk Kamu Mali Sisteminde 5018 sayılı Kanun ile işlemeye
başlayan yeni sistem; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç
ve politikalara, stratejik planlara, performans programlarına ve
mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesi; kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, hesap verebilirlik ve

mali saydamlık anlayışı ile uluslararası standartlarıyla uyumlu,
iç kontrol, iç denetim, şeffaﬂık ve raporlama gibi çağdaş mali
yönetim ve kontrol uygulamalarını getirmiştir. İç kontrol (yönetim
kontrolü), iç denetim ve iç mali kontrol kavramları bir bütünün
parçasını oluşturmaktadırlar. Bu çalışmada; öncelikle Ülkemiz
kamusal iç kontrol, iç denetim ve iç mali kontrol mekanizmasıyla
ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelere ilişkin kuramsal bilgi
verilmiştir. Bu kapsamda, üniversitelerde sistemin oluşum
süreci incelenmiş, yeni bir yapılanma şekli olarak üniversiteler
bünyesinde kurulan “İç Denetim Birimi-İDB ve/veya İç
Denetim Birimi Başkanlığı-İDBB”2**in gerekliliği ve önemi
vurgulanmıştır. Çalışmanın kuramsal yapısını destekleyecek
şekilde Devlet Üniversitelerinin internet sitesi birim web sayfası
aracılığıyla elde edilen bulgu ve değerlendirmeler irdelenmiştir.
2. ÜLKEMİZDEKİ KAMUSAL İÇ KONTROL VE
İÇ DENETİM MEKANİZMASINA İLİŞKİN YASAL
DÜZENLEMELER
Ülkemizde kamuda iç kontrol, iç denetim ve iç mali kontrol
sistemi uygulaması; 10.12.2003 tarihinde kabul edilen ve
24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete-RG’de yayımlanan
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanun’un ikinci bölümünün beşinci
kısmında iç kontrol sistemine yer verilmiştir. Kanunda; iç kontrol
tanımı (55. md), amacı (56. md), kontrolün yapısı ve işleyişi (57.
md), harcama öncesi kontrol görevi olan ön mali kontrol (58. md)
düzenlenmiştir. Buna göre, kamu idarelerinin mali yönetim ve
kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler
ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşur. Kanun’da, harcama
sonrasında yürütülen iç denetim faaliyeti; iç denetimin tanımı ve
kapsamı (63. md), iç denetçilerin görevleri (64. md), iç denetçinin
**

Çalışmada, İç Denetim Birimi (Başkanlığı) olarak da oluşum gösteren birim bundan
sonra İç Denetim Birimi-İDB olarak anılacaktır.
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nitelikleri ve atanması (65. md), İç Denetim Koordinasyon
Kurulu-İDKK’nın oluşumu ve görevleri (66.-67. md) olarak
düzenlenmiştir. Harcama sonrası dış denetim ise Kanun’un 68.
maddesine göre; Sayıştay tarafından yapılacak denetim olup
amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap
verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar
ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara
uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük
Millet Meclisi-TBMM’ye raporlanmasıdır (5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326
sayılı RG). Kanun’un söz konusu maddeleri uyarınca düzenleyici
ve denetleyici kurumların dışında kamu idarelerinde kontrol
faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçlerine
ilişkin “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”
hazırlanmıştır (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve
Esaslar 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. mükerrer) sayılı RG).
Görüldüğü gibi 5018 sayılı Kanunla getirilen yeni sistemle
uluslararası standartlara uygun şekilde denetim; iç ve dış denetim
olarak ikiye ayrılmış, dış denetim organı olarak Sayıştay’ın
dolayısıyla TBMM’nin kamu gelir ve giderleri üzerindeki denetim
yetkisi kapsam ve konu itibariyle artırılmıştır. Ayrıca, denetimde
uygunluk denetimi yanında performans-yerindelik denetimi de
öngörülmüştür. Kanun’da harcama öncesi denetime büyük önem
verilmiş ve önleyici kontrole odaklanılarak mali kontrol sistemi
oluşturulmuştur (Arslan 2004, 41–42).
Avrupa Birliği-AB Komisyonu’na göre kamu iç mali kontrolü;
mali yönetim ve kontrol, iç denetim ve merkezi uyumlaştırma
birimlerinin oluşumuna dayalıdır. İç denetim dışında mali
yönetim ve kontrol iç kontrolün bir parçası olduğundan kavramsal
farklılıklar ortaya çıkmaktadır (Erken vd. 2009, 61). İç denetim,
iç kontrolün önemli ancak, farklı bir boyutunu oluşturmaktadır.
İç kontrolün incelenip değerlendirilmesi ve en üst yöneticiye
güvence sağlanması iç denetim fonksiyonları kapsamındadır.

İç denetim, örgütün iç kontrol sisteminin bir parçasıdır ve
kapsamına yalnızca mali kontrol değil, iç kontrolün tüm yönleri
girer (Korkmaz 2007, 8). İç denetimin kuruma yaptığı ekonomik
katkı; olası risklerin belirlenmesinde yönetime yardımcı olmak
ve iç kontrollerin etkinliği ve yerindeliğini değerlendirerek iş
süreçlerinde verimliliği sağlamak, risklerin neden olabileceği
kayıpları azaltmaktır. İç denetim faaliyetinin performansının
değerlendirilmesinde temel faktör; iç denetimin, hedeﬂere
ulaşması, kurumsal yönetim kalitesinin sağlanması ve karşılaşılan
risklerin yönetilmesine yardımcı olan iç kontrol sistemine ilişkin
görüş ve önerileri ile yönetimine sağladığı katma değerdir. İç
denetim faaliyetini etkin kılan en önemli unsurlardan birisi iç
denetimin üst yönetim tarafından desteklenmesidir (TÜSİAD
2008, 7;13–14).
Kamu idarelerinde iç denetim; uygunluk denetimi, performans
denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi-BT denetimi ve sistem
denetimini kapsar. “Uygunluk denetimi”, kamu idarelerinin
faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer
mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. “Performans denetimi”,
yönetimin tüm kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve
işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki
etkililik, ekonomiklik ve verimlilik değerlendirilmesidir. “Mali
denetim”, gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve
işlemlerin doğruluğunu; mali sistem ve tabloların güvenilirliğini
denetler. “BT denetimi”, denetlenen birimin elektronik bilgi
sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini kapsar. “Sistem
denetimi”, iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına
katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin
belirlenmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların
ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi yoluyla
değerlendirilmesidir (Kamu Yönetiminde İç Denetim http://
www.deloitte.com erişim: 05.12.2008).
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Kamu İç Denetim Raporu’nda da belirtildiği gibi 2008
yılı içinde, idarelerin faaliyet alanlarına özgü denetimler
gerçekleştirilmiş ve birim denetimleri yerine süreç denetimine
öncelik verildiği görülmüştür. Denetim faaliyetleri; döner sermaye
işlemleri, katılım öncesi mali yardımlar, taşınır mal işlemleri,
iç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetleri, satın alma işlemleri,
insan kaynakları süreci, bütçe, harcama ve mali işler ile hizmet
içi eğitim faaliyetlerinde yoğunlaşmıştır. Bu faaliyetler arasında;
bakım ve onarım faaliyetleri, maaş ve harcırah işlemleri, personel
tabldot işlemleri, dış proje işlemleri, ek ders ödemeleri, kiralama
işlemleri, bilimsel araştırma projeleri, sağlık hizmetleri, sosyal
tesis işletme faaliyetleri, arşiv hizmetleri vb gibi alanlar da yer
almaktadır. Böylece, iç denetim faaliyeti çoğunlukla yönetsel ve
destek süreçlerine ilişkin iç kontrollerin etkinlik ve verimliliğini
değerlendirerek, bu alanlarda katma değer yaratmıştır (Kamu
İç Denetim Genel Raporu 2008, 33–34 http://www. idkk.gov.tr
erişim: 12.08.2009; Aysberg 2009, 9).
5018 sayılı Kanun ile birlikte Türkiye, “yönetim sorumluluğu”nu
ve model olarak da AB ülkelerinin büyük bir kısmında uygulanan
Anglo-Sakson yaklaşımını benimsemiştir. Ancak, uygulamada
yukarıda da belirtildiği gibi iç denetimin harcama sonrası
denetim boyutu öne çıkarılmakta ve yönetim boyutu göz ardı
edilmektedir. Bu nedenle, özellikle mali denetim dışında yönetsel
denetim görevini yerine getiren iç denetimin uyumlaştırmasından
sorumlu birimin bir an önce üst statüye kavuşturulması, denetim
mesleğinin geleceği ve tarafsızlığı açısından büyük önem arz
etmektedir (Gönülaçar 2008,10; 15; 19).
5018 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre, kamu idareleri;
stratejik planlarını, kalkınma planları ve programlarını, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe
ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar
ve ölçülebilir hedeﬂer saptamak, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu

sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı
yöntemlerle hazırlamalıdırlar. Yine aynı madde gereğince; “kamu
idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon,
stratejik amaç ve hedeﬂerle uyumlu ve performans esasına dayalı
olarak” hazırlamakla yükümlü tutulmuştur (Apan 2005, 1–2).
Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol
Standartları-KİKS’ye uyumunu sağlamak üzere; 2008 sonuna
kadar yapılması gereken çalışmaların belirlenerek bu çalışmalar
için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili
düzenlemelerin hazırlanması şartı yer almaktaydı. 26.5.2006
tarihli ve 26179 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle belirlenen geçiş
takvimi uyarınca, 2008 sonrasında stratejik plan ve performans
programı hazırlayacak idarelerin, hazırlık çalışmalarında bunlara
ilişkin standartları da dikkate alması gerekmektedir (Kamu İç
Kontrol Standartları Tebliği 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı
RG). Ancak, bazı kamu idareleri yapılması gereken çalışmaları
tamamlayamamış ve söz konusu çalışmaların yürütülmesinde bazı
tereddütler oluşmuştur. Bu nedenle, kamu idaresinde iç kontrol
sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi
çalışmalarına yol gösterici nitelikte “Kamu İç Kontrol Standartları
Uyum Eylem Planı Rehberi” hazırlanmıştır. Kamu idarelerinin,
Haziran 2009 sonuna kadar hazırladıkları eylem planlarının
üst yönetici onayı da Temmuz 2009 döneminde sağlanmıştır.
Hazırlanan plandaki çalışmaların da en geç 30.06.2011 tarihinde
tamamlanması öngörülmektedir (Kamu İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı Rehberi T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü 04.02.2009, 1–2).
Tüm bu açıklamalardan sonra mevzuata ilişkin Kanun,
Yönetmelik, Tebliğ ve rehber niteliğindeki diğer düzenlemeler,
İDKK’nın
internet
sitesindeki
mevzuat
bilgileriyle
bütünleştirilerek üç düzey olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir3***
***

(http://www.idkk.gov.tr erişim: 21.06.2009 ve Kamu İç Denetim Genel Raporu
2008, 12-16 http://www.idkk.gov.tr erişim: 12.08.2009’dan uyarlanmıştır).
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Birincil Düzey Mevzuat
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete.
5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı
Resmi Gazete.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen geçici madde 04.05.2007
tarih ve 26512 sayılı Resmi Gazete.
İkincil Düzey Mevzuat
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete.
İç Denetçi Adayları Belirleme Eğitim ve Sertiﬁka Yönetmeliği,
08.10.2005 tarih ve 25960 sayılı Resmi Gazete.
İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertiﬁka
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
20.12.2008 tarih ve 27086 sayılı Resmi Gazete.
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik, 08.10.2005 tarih ve 25960 sayılı Resmi
Gazete.
1 ve 2 Seri No’lu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ
(2005).
Kamu İdarelerinin İç Denetçi Kadrolarında 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununa Göre İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek
Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Karar,
2006/10808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 05.08.2006 tarih ve
26250 sayılı Resmi Gazete.
Kadro Tahsisi İle İlgili 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 20.02.2006 tarih ve
2006/10809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
Mahalli İdareler Kadro Tahsisi İle İlgili 28.08.2006 tarih ve

2006/10911sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 05.10.2006 tarih ve
26310 sayılı Resmi Gazete.
Üçüncül Düzey Mevzuat
Rehber niteliği mevzuat kapsamında Maliye BakanlığıBÜMKO-T.C. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü iç
kontrol ve iç denetim dairelerince hazırlanan Üst Yöneticiler İçin
İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi” (http://www.bumko.gov.tr
erişim:12.08.2009) ve İDKK tarafınca hazırlanan;
Kamu İç Denetim Standartları, Kamu İç Denetim Raporlama
Standartları.
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları.
Kamu İç Denetim Birim Yönergesi, 2007.
Kamu İç Denetim Rehberi.
Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi, 2007.
Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi, 2007.
Kamu İç Denetçi Sertiﬁkasının Derecelendirilmesine İlişkin
Esas ve Usuller, 2007.
Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine
İlişkin Esas ve Usuller, 2008.
Kamu İç Denetçi Sertiﬁkasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller.
Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma
Esas ve Usulleri, 2007.
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, 26.12.2007 tarih ve
26738 sayılı Resmi Gazete.
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında
Yönetmelik.
2008–2010 Dönemi Kamu İç Denetimi Strateji BelgesiBroşürü, 05.11.2007 tarih ve 22 sayılı Karar.
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik, 18.02.2006 tarih ve 26804 sayılı Resmi
Gazete.
1 Sıra No’lu İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller
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Hakkında Tebliğ, 08.09.2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazete.
2 Sıra No’lu İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller
Hakkında Tebliğ, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete.
3 Sıra No’lu İç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak
Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ, 05.04.2009 tarih ve 27191 sayılı
Resmi Gazete.
Kamu İç Denetim Terimleri Sözlüğü.
Ülkemiz kamusal iç kontrol sistemi ve iç denetim anlayışına
ilişkin yasal düzenlemelerden sonra Üniversitelerdeki bu sistem
ve yeni oluşum gösteren İDB’i irdelenebilir.
3. DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İÇ KONTROL
SİSTEMİ VE İÇ DENETİM
Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu
ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim
Kurumlarının İdari Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname esaslarına göre teşkilatlanmıştır. Buna göre, üniversite
yönetim örgütü; üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisi Rektör,
Rektöre bağlı Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Senato,
Yönetim Kurulu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Merkezler
ve Genel Sekretere bağlı Daire Başkanlıkları’ndan oluşmaktadır.
Fakültelerde Fakülte Dekanı, Yüksekokullarda Yüksekokul
Müdürü, Enstitülerde Enstitü Müdürü, Merkezlerde Merkez
Müdürü, Daire Başkanlıklarında Daire Başkanı, Rektörlükteki
diğer birimlerin harcamaları için “İdari ve Mali İşler Daire
Başkanı” harcama yetkilisidir.
124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan
Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının
birleşmesi, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı-İMİDB kurulmuştur. Bu karar 13.08.1984
tarih ve 18488 sayılı RG’ de yayımlanan 84/8360 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir (http://www.sdü. edu.tr ve
http://www.erciyes.edu.tr erişim:18.05.2009). Rektörlük ve bağlı
birimler ile Merkezler ve Daire Başkanlıkları’nca gereksinim
duyulan malzeme ve hizmetlerin satın alınması, temizlik,
ısıtma, güvenlik, ulaştırma, elektrik, su vb destek hizmetlerinin
sağlanması, taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması,
ayniyat saymanlığı, maaş ve ek ders ücret tahakkukları İMİDB’nin
görevleri arasındadır. Tedavi, yolluk tahakkuku, bilimsel ve
teknolojik araştırmalara yönelik işlemlerin yürütülmesi ve evrak
kayıt işlemlerinin yürütülmesi vb de bu görevler kapsamında yer
alır (http://www.ege.edu.tr erişim:10.03.2009).
KİKS Tebliği çerçevesinde, Üniversitelerde iç kontrol
çalışmalarına başlanmıştır (Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı RG). 5018 sayılı Kanun ile kamu
idarelerinde 1050 sayılı Kanunla kurulmuş olan Maliye Başkanlığı
veya Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen işlemlerin,
bu idarelerde mali yönetim ve kontrol sistemleri kurularak
kendileri tarafından yapılması öngörülmüştür. Buna istinaden
ilgili Başkanlıklar yine aynı Kanunla kaldırılarak yerine Mali
Hizmetler Biriminin kurulması hüküm altına alınmıştır. 5018 sayılı
Kanununun 9. ile 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetler
ile 60. maddeye ek olarak 5436 sayılı Kanunun 15. maddesinde
belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, Maliye
Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlığı
yerine kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları-SGB
ve/veya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-SGDB kurulmuştur.
Üniversitelerde 01.01.2006 tarihinden itibaren SGDB kurularak
faaliyete geçmiştir (http://www.gazi.edu.tr erişim: 20.05.2009).
Birimin teşkilat yapısı ve faaliyetleri, “Strateji Geliştirme
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile
düzenlenmiştir (Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.05.2006 tarih ve 26084
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sayılı RG). SGDB, bütçenin hazırlanmasını, uygulamasını, tüm
mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlamasını ve mali
kontrolün yapılmasını sağlamak üzere; Bütçe ve Performans
Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü, İç
Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü, Muhasebe, Kesin Hesap
ve Raporlama Müdürlüğü olarak yapılandırılmıştır.
Üniversite bünyesinde İDB; Üniversitelerin çalışmalarına
değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik,
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek ve nesnel güvence sağlama ve danışmanlık
faaliyetlerini sürdürmek üzere 2547 sayılı Kanunun 51/a maddesi
ve 5018 sayılı Kanun ve 5436 sayılı Kanunla değişen 63.
maddesinin son fıkrası gereğince doğrudan Üniversite Rektör’üne
bağlı olarak kurulmaktadır.
Üniversite bünyesindeki iç denetim temelde şu alanları
kapsamaktadır (Kamu Yönetiminde İç Denetim http://www.
deloitte.com erişim: 05.12.2008’den uyarlanmıştır; http://www.
omu. edu.tr erişim:08.06.2009)
• Üniversitenin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin
incelenmesi ve değerlendirilmesi,
• Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme
ve risk yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi,
• Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama
amaçlı performans değerlendirmelerinin yapılması ve idarelere
önerilerde bulunulması,
• İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve
politikalara uygunluğunun denetlenmesi,
• Muhasebe kayıtları ile ﬁnansal tabloların, doğruluğu ve
güvenilirliğinin incelenmesi,
• Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik
ve ﬁnansal tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının
sınanması,
• Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve

sistem güvenilirliğinin gözden geçirilmesi.

Birimce üretilen bilgilerin kullanıcıları iç ve dış paydaşlardır.
İç paydaşlar; rektörlük, üniversite birimleri, akademik ve idari
personel, dış paydaşlar ise; Yüksek Öğretim Kurulu, Milli Eğitim
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İDKK, Sayıştay, diğer İç Denetim
Birimleri, diğer yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, Sivil
Toplum Örgütleri, Üniversitelerarası Kurul ve diğer Kamu Kurum
ve Kuruluşları’dır (İDBB Tanıtımı ve Stratejik Planı 2008–2011
Sunumu http://www.hacettepe.edu.tr erişim:20.05.2009, ppt20).
Üniversitelerde daha önceden teftiş kurulu bulunmadığından,
bu kurumlardaki denetim kültürü de farklılık göstermektedir. Tüm
iç denetçiler genellikle Maliye Bakanlığı gibi başka kurumlardan
bu kurumlara atanmıştır. Daha önce muhasebe denetmeni olarak
Bakanlık adına denetlemeye geldikleri kurumlarda şimdi iç
denetçi olarak göreve başlamışlardır. İç denetçiler, üniversitede
Rektör’e bağlıdırlar. Ayrıca İDKK’ya bağlı olmanın yanı sıra
düzenleyecekleri raporların bir örneğini de bu Kurul’a gönderirler
(Yedekçi 2009, 86). Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında iç
denetim mesleğinin ve üniversitelerde kurulan ve/veya kurulacak
bu yeni birimin kuruma değer katacağı kuşkusuzdur.
Üst yöneticiler tarafından 5018 sayılı Kanun ve Kanuna
dayanılarak çıkarılan düzenlemelere göre yapılması gereken
hususlar; iç denetçileri atama, İDB kurma, uygun çalışma ortamı
sağlama, denetim programını onaylama, düzenleme yapma,
iç denetim raporlarının gereğini izleme, iç denetçilere eğitim
olanağı sağlama, İDKK ile iletişim kurma olarak belirtilmiştir
(T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi 2006, 18–
20 http://www.bumko.gov.tr erişim: 12.08.2009).
“İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında
Tebliğ” ile kamu idarelerinde atanan iç denetçi sayısının beş
ve üzerinde olması durumunda İDB kurulmasına uygun görüş
verilmiştir. Ayrıca, bu konuda Kurulun görüşünün sorulmasına
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gerek bulunmadığı ve kurulacak İDB’ye tayin edilecek başkanın
Kurula bildirilmesinin uygun olacağı 07.01.2007 tarih ve 1 sayılı
Kurul Kararı ile belirlenmiştir (http://www. idkk.gov.tr erişim:
21.06.2009). İdarede iç denetçinin beşten fazla olması durumunda
aralarından biri koordinasyonu sağlamakla görevlendirilir (İç
Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı RG). Kanun uyarınca 01.01.2008
tarihinden itibaren kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına
doğrudan atama yapılamamaktadır. İlgili mevzuatta belirtilen
şartları taşıyan iç denetçi adaylarının; öncelikle İDKK tarafından,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi-ÖSYM Başkanlığı’na,
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’ne ya
da uygun başka bir kuruma yaptırılacak aday belirleme sınavına
girmeleri ve sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı
olanlar, üç aydan az olmamak üzere Maliye Bakanlığı’nca verilecek
iç denetim eğitim programına katılarak eğitim sonunda sertiﬁka
sınavında da aynı başarıyı sağlayarak sertiﬁka sahibi olabilir.
Daha sonra iç denetçi olarak atanmak üzere Kanun’un iç denetim
ile ilgili hükümlerine tabi tüm kamu idarelerine başvurabilirler (3
Sıra No’lu İç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak Esas
ve Usuller Hakkında Tebliğ 05.04.2009 tarih ve 27191 sayılı RG).
İç denetçi kadrolarının sağlanması ve iç denetçi atamalarının
gerçekleştirilmesiyle, iç kontrol sistemi mevzuatta belirtildiği
şekilde oluşturulur. İç denetimin mevzuatta ve standartlarda
öngörülen nitelik ve etkinlikte yürütülebilmesi açısından idarelerin
Teşkilat Kanun’larında birtakım değişiklikler yapmaları gerekir.
Bu değişikler, danışma ve denetim birimleri arasında İDB’nin
sayılması, Teşkilat Kanunu ekindeki cetvellerde birimine yer
verilmesi, birimin görev, fonksiyon ve yönetimiyle ilgili olarak
bir düzenleme yapılmasıdır. İdarenin yapısına uygun olarak
Bakanlığın/müsteşarlığın/başkanlığın/genel müdürlüğün faaliyet,
süreç ve işlemleri iç denetime tabi tutulur. İDB; risk odaklı
denetim plan ve programlarına dayalı olarak iç denetçilerle,

Kanun ve ilgili düzenlemelerde belirlenen denetim ve danışmanlık
faaliyetlerini yürütür. Birim, İDB yöneticisi/başkan/ koordinatör
ve iç denetçilerden oluşur ve doğrudan üst yöneticiye/müsteşara/
başkana/genel müdüre bağlıdır. İç denetçiler, üst yönetici adına
görev yaparlar. Birim yöneticisi, iç denetçiler arasından iç
denetçilikteki hizmeti ve sertiﬁka derecesi de dikkate alınarak
üst yönetici tarafından görevlendirilir. Yönetici, iç denetim
faaliyetlerinin etkili ve idarenin faaliyetlerine değer katacak
şekilde yürütülmesinden ve denetim kaynaklarının etkin ve
verimli kullanılmasından üst yöneticiye karşı sorumludur. Ayrıca
iç denetçilerin dışında birimde, iç denetim faaliyetinin gerektirdiği
büro hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personel istihdam
edilir. İç denetim biriminin yapısı, işleyişi, yönetimi, çalışma usul
ve esasları ile diğer hususlar üst yönetici tarafından onaylanan
İç Denetim Birim Yönergesi-İDBY4 ile düzenlenir (T.C. Maliye
Bakanlığı İDKK “İç Denetim Birimi Kanun Maddesi Önerisi”
http://www.idkk.gov.tr erişim: 21.06.2009).
Devlet üniversitelerindeki iç kontrol sistemi ve iç denetim
mekanizması incelendikten sonra üniversiteler bünyesindeki bu
sistem ve sistemin gereği kurulan İDB’ ye yönelik araştırmanın
bulgu ve sonuçları sunulabilir.
4. DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İÇ DENETİM
BİRİMİ
(BAŞKANLIĞI)’
NİN
İNCELENMESİNE
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Üniversitelerde iç kontrol, iç denetim ve iç mali kontrol
sistemi kapsamında İDB’nin kuruma kattığı değerin belirlenmesi
amacıyla web tabanlı tarama araştırması yapılmıştır. Araştırma
bilgileri alt başlıklar altında incelenebilir.
4

İDBY; kamu kurum ve kuruluşlarının iç denetim birimleri tarafından Kamu İç Denetim Birim Yönergesi-KİBY’ ne istinaden çıkarılan, mevzuat hükümlerinin uygulama
şekillerini gösteren ve iç denetim faaliyetinin amacını, kapsamını ve sorumluluklarını
tanımlayan resmi bir belgedir (KİDBY-İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetim Terimler Sözlüğü).
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4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Araştırmanın amacı, öncelikle üniversitelerde iç kontrol
sistemi ve iç denetim mekanizmasının işlerliği açısından oluşum
sürecinde nerede yer alındığını ve üniversiteler bünyesinde yeni
bir yapılanma şekli olarak kurulan İDB’nin varlığı ile kuruma
kattığı değeri belirlemektir. Çalışmanın kapsamını 92 Devlet
Üniversitesi ve 2 Yüksek Teknoloji Enstitüsü olmak üzere toplam
94 üniversitedeki5 iç kontrol ve iç denetim sistemi oluşturmaktadır.
4.2. Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklemi
Araştırmanın anakütlesini toplam 94 üniversite oluşturmaktadır.
Çalışmanın amacı doğrultusunda 94 üniversitenin tamamına
ulaşıldığından örneklem kümesi ile ana kütle aynı olmaktadır.
Bu nedenle, yapılan çalışmadaki veriler Türkiye’de yer alan
tüm devlet üniversitelerini kapsamakta ve genel durum tespiti
yapmaya uygun olmaktadır. Söz konusu anakütleyi oluşturan
üniversitelere ve internet sitesi adres bilgilerine, Yüksek Öğretim
Kurumu-YÖK aracılığıyla ulaşılmıştır (http://www.yok.gov.
tr erişim: 10.03.2009). Üniversitelerde yeni oluşum gösteren
İDB’nin web sayfasında yer alan bilgiler ayrıntılı bir şekilde ele
alınıp incelenmiştir.
4.3. Araştırmanın Yöntemi ve Tekniği
Araştırmada öncelikle konuya ilişkin yazın taraması
yapılmıştır. Kuramsal bilgi web tabanlı tarama araştırması ile
desteklenmiştir. Araştırma betimleyici bir nitelik taşımaktadır.
Araştırmada ön pilot araştırma olarak İzmir ilindeki Dokuz Eylül
Üniversitesi bünyesindeki İDB seçilmiş, birime ilişkin ön bilgi
toplama sürecinde birim başkanı ile mülakat yapılmış ve tarama
sonucuna temel oluşturacak bilgilerle çalışmanın kapsamına yön
verilmiştir.
5

Çalışmada üniversitelerin toplamına 2 Yüksek Teknoloji Enstitüsü de dahil edilmiş
olup, toplamı temsilen bütün için üniversite ifadesi kullanılacaktır.

Toplanan verilerin analizi için Excel ve SPSS 15.0 istatistiksel
paket programı kullanılmıştır. Araştırmada ele alınan değişkenler
betimsel istatistik ve parametrik olmayan istatistiki testlerden kikare ile analiz edilmiştir.
4.4. Araştırmanın Dönemi ve Kısıtları
Araştırma Mart-Ağustos 2009 dönemi arasında periyodik
aralıklarla yapılan web tabanlı tarama sonucu elde edilen
verilerden oluşmaktadır. YÖK’ün internet sitesi aracılığıyla
ulaşılan üniversitelerdeki iç kontrol sistemi ve iç denetim
mekanizmasının varlığı araştırılmıştır.
Araştırmanın kısıtları arasında; üniversiteler bünyesinde
İDB’nin yeni oluşum gösteren bir birim olması, birimin oluşum
gösterebilmesi için öncelikle iç kontrol sisteminin üniversitelerde
kurulmuş olmasının gerekliliği ile üniversitelere tahsis edilen sayıda
iç denetçinin atamasının yapılmış ve başkanın da görevlendirilmiş
olması yer almaktadır. Ayrıca, yapılan atamalardan sonra ekleneniptal edilen kadrolar ile emeklilik gibi nedenlerle nakil ile gelen
iç denetçilerden sonra kurumlarda yaşanan ve dolayısıyla web
sayfasına da yansıyan değişiklikler olmuştur. Birime ilişkin web
sayfasının tasarlanmış olup olmaması ve ilgili temel verilerin
internet sitesinde dolayısıyla web sayfasında yer alabilirliği vb
de kısıtlar arasındadır. Bu nedenle, ilgili üniversitelerin internet
siteleri ve/veya birim web sayfasındaki bilgiler periyodik aralıkla
üçer kez incelemeye konu edilmiştir.
4.5. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi
Betimsel istatistiksel analizle üniversiteler bünyesinde İDB’nin
var olup olmadığı ve etkinliğinin incelenmesi amacıyla yapılan
bu çalışmada üniversitelerde iç kontrol sistemi ve İDB’ye ilişkin
yapılan web tabanlı tarama araştırması sonucu toplanan verilerin
genel olarak dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1: İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Birimi ile İlgili
Değişkenler İçin Betimsel İstatistik Sonuçları
Frekans

Yüzde %)

Yok

25

26,60

Var

69

73,40

İç Denetim Birimi –İDB’ in

Yok

58

61,70

Varlığı

Var

36

38,30

İDB Üniversiteler Bünyesinde

Yok

81

86,17

İdari Birimler Altında

Var

13

13,83

İDB Üniversiteler Bünyesinde

Yok

81

86,17

Yönetim Altında

Var

13

13,83

İDB Üniversiteler Bünyesinde

Yok

90

95,74

Var

4

4,26

Yok

80

85,11

Var

14

14,89

102
İç Kontrol Sisteminin Varlığı

Rektörlüğe Bağlı Birimler
Altında
Organizasyon –Teşkilat
Şemasında İDB Yer Alıp
Almadığı
İDB Web Sayfasının

Yok

71

75,53

Oluşturulup Oluşturulmadığı

Var

23

24,47

Belirtilmemiş

72

76,60

2006

1

1,06

2007

15

15,96

2008

5

5,32

2009

1

1,06

0

54

57,45

1

8

8,51

2

4

4,26

3

18

19,15

İç Denetçi Olarak Atananların

4

2

2,13

Sayısal Dağılımı

5

3

3,19

6

1

1,06

7

1

1,06

8

1

1,06

10

2

2,13

Birimin Kuruluşu ve İç
Denetçilerin Atanma Yılı

Yok

4

4,26

İç Denetçilerin Dışında İDB’ de

Bilgi yok

88

93,62
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Çalışan Personel Bilgisi

Bilgi var

6

6,38

103

İç Denetime İlişkin Genel

Web de yok

74

78,72

Bilgiler

Web de var

20

21,28

Web de yok

85

90,43

Web de var

9

9,57

Bağlantısız

79

84,04

Bağlantılı

15

15,96

Web de yok

78

82,98

Web görüntülü

16

17,02

Web de yok

86

91,49

İç Denetçilerin Eski Görev
Bilgisi

İDB’ in Misyonu ve Vizyonu
Mevzuat Bilgisi İDDK ile
Bağlantılı ya da Örtüşük Üç
Düzey
İç denetçi Görev Yetki ve
Sorumlulukları
Meslek Ahlak Kuralları

İç Denetim Standartları

İç Denetim Birimi Yönergesi

İç Denetim Birimi Rehberi

Var

90

95,74

Web görüntülü

8

8,51

Web de yok

87

92,55

Web görüntülü

7

7,45

Yok

73

77,66

Var

21

22,34

Yok

86

91,49

Var

8

8,51

İç Denetim Birimi Faaliyet

Yok

83

88,30

Akış Şeması- Denetim Süreci

Var

11

11,70

İç Denetim Planı ve/veya

Yok

85

90,43

Programı

Var

9

9,57

Stratejik Planlar ve/veya

Yok

40

42,55

Var

54

57,45

Yok

89

94,68

Var

5

5,32

Yok

78

82,98

Var

16

17,02

Faaliyet Raporu, Performans
Raporu
Kariyer Bilgisi

Diğer Bilgiler
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Tablo 1’deki betimsel istatistiksel dağılımdan da görüldüğü
gibi, bu çalışmada öncelikle üniversitelerde iç kontrol sistemine
ilişkin genel olarak yapılan frekans analizi sonucunda; iç kontrol
sisteminin üniversitelerin 69’unda (%73,40’ında) olduğu ancak,
25’inde (%26,60’ında) olmadığı belirlenmiştir.
Yapılan frekans analizi sonucunda; Tablo 1’den de görüldüğü
gibi üniversitelerin internet sitesinde yayınlanan stratejik
planlar ve/veya faaliyet raporu6-performans raporunun 54’ünde
(%57,45’inde) olduğu, ancak 40’ında (%42,55’inde) olmadığı
tespit edilmiştir. Harcama ve/veya SGDB’ce ön mali kontrol
kapsamında; İç Kontrol Standartları-İKS geliştirilmiş ve/
veya eylem planı söz konusu üniversiteler7 arasında; Abant
İzzet Baysal, Adıyaman, Anadolu, Celal Bayar, Cumhuriyet,
Çanakkale, Ordu Üniversiteleri sayılabilir. Faaliyet raporları ve
stratejik planlar incelendiğinde; Ağrı İbrahim Çeçen, Çukurova,
Dumlupınar, Kırıkkale, Kırklareli, Muğla, Niğde, Ordu, Rize,
Siirt, Süleyman Demirel, Trakya, Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde
“Yönetim ve İKS” ve iç kontrol güvence beyanı ve/veya eylem
planı bulunduğu, Düzce, Mustafa Kemal, Namık Kemal, Nevşehir,
Yalova Üniversitelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulduğu
görülmüştür. Ayrıca, Aksaray Üniversitesinde gelecek yıllarda iç
denetçi atamalarının gerçekleştirilmesiyle iç kontrol sisteminin
mevzuatta belirtildiği şekilde oluşturulacağı bilgisine ulaşılmıştır.
İç kontrol sistemine bağlı olarak İDB’nin üniversitelerde
kurulup kurulmadığı hipotezi aşağıda verilmiş ve hipotez
sonuçları çapraz tablo ile gösterilerek farklılığı ki-kare analizi ile
test edilmiştir. Test sonuçları tablo 2’deki gibidir.

6

İç Denetim Faaliyet Raporu-İDFR; İDB’nin yıllık faaliyet sonuçlarını içeren rapordur
(Kamu İç Denetim Raporlama Standartları İç Denetim Terimler Sözlüğü). Buradaki faaliyet raporu üniversite faaliyet raporudur.
7
Üniversite kelimesini yinelememek amacıyla tek örneklemede terim olarak kullanılacak olup, birden fazla örneklemede yalnızca üniversitenin adının verilmesi ile yetinilecektir.

Hipotez: İDB, iç kontrol sistemine bağlı olarak üniversitelerde
kurulmaktadır.
Tablo 2: İç Kontrol Sistemi ile İDB Değişkenleri için Ki-Kare
Test Sonuçları
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KiKare
Analizi

Yok

N
İç kontrol olmayanlar
içindeki İDB’nin olup
olamama dağılımı (%)

Var

N
İç kontrol olanlar içinde
İDB’nin olup olamama
dağılımı (%)

Toplam

İç Kontrol Sistemi

İç Denetim Birimi

N
Genel Olarak İç Kontrol
Sistemi Dağılımı (%)

Yok

Var

Toplam

25

0

25

100,00

0,00

100

33

36

69

47,80

52,20

100

58

36

94

61,70

38,30

100

χ2

P

21,14

0,000

Ki-kare analizi sonucuna göre pearson ki-kare katsayısı
χ =21,14 ve buna denk gelen işaret değeri p=0,000<0,05
olduğundan %95 güven ile İDB’nin üniversitelerde olup
olmaması iç kontrol sisteminin olup olmamasına bağlıdır. İDB,
genel olarak bakıldığında tüm üniversitelerin %61,70’inde yok
iken %38,30’unda kurulmuştur. Ancak, iç kontrol sistemine bağlı
olarak yapılan analizde iç kontrol sistemi olmayan üniversitelerin
tamamında İDB de yoktur. İç kontrol sistemi olan üniversitelerin
ise İDB olanlarının oranı %38,30’lardan %52,20’ler düzeyine
çıkmıştır. Bu durumda, “İDB’nin kurulması iç kontrol sistemine
bağlı olarak artmaktadır” hipotezi kabul edilmiştir.
İç denetime yönelik bulgular; birimin varlığı, adı, organizasyon
şemasındaki yeri, iç denetçiler, birim web sayfasında yer alan
diğer bilgiler olarak incelenebilir.
2
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Birimin Varlığı, Adı ve Üniversitenin Organizasyon –
Teşkilat Şemasındaki Yeri
Yapılan frekans analizi sonucunda; tablo 1’den de görüldüğü
gibi İDB’nin üniversitelerin 36’sında (%38,30’unda) var olduğu,
58’inde (%61,70’inde) var olmadığı belirlenmiştir.
İDB’nin var olduğu 36 üniversitenin 24’ünde “İDB”,
5’inde “İDBB”, bu adlardan farklı olarak 1’inde “İç Denetim
Koordinatörlüğü” (Sakarya Üniversitesi) adında oluşum
gösterdiği, diğerlerinin adının ise organizasyon şemasında ya da
web’de gösterilmediği görülmüştür.
Birim üniversitelerde, Rektöre bağlı birim olarak üniversitenin
organizasyon-teşkilat şemasında; “İdari Birimler”, “Yönetim”
veya “Rektörlüğe Bağlı Birimler” altında yer almaktadır. Buna
göre birimin; üniversitelerin 13’ünde(%13,83’ünde) idari
birimler, 13’ünde (%13,83’ünde) yönetim, 4’ünde (%4,26’sında)
rektörlüğe bağlı birimler altında oluşum gösterdiği belirlenmiştir.
Diğer üniversitelere ilişkin bilgi organizasyon şemasından elde
edilmiştir. Üniversitelerin 14’ünde (%14,89’unda) organizasyonteşkilat şemasında birime yer verildiği görülmüştür. Ancak, 80
üniversitede (% 85,11’inde) organizasyon şemasına web’de
ulaşılamamıştır.
Birimin Kuruluşu ve İç Denetçilerin Atanması
İDB’nin kuruluşu ve birime iç denetçilerin atanma yılı (2006,
2007, 2008, 2009) ve üniversitelerde oluşum gösterdiği yıl
belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan frekans analizi sonucunda;
tablo 1’den de görüleceği üzere birimin kuruluşu ve iç denetçilerin
atanma yılı üniversitelerin 72’sinde (%76,60’ında) belirtilmemiş
olup, birer üniversitenin (%1,06’sı) 2006 ve 2009 yıllarında,
15 üniversitenin (%15,96’sında) 2007 yılında, 5 üniversitenin
(%5,32’sinde) ise 2008 yılında kurulduğu ve iç denetçilerin
atandığı tespit edilmiştir.
İç denetçi sayıları “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” kapsamında Üniversiteler ve Yüksek

Teknoloji Enstitüleri için tahsis edilen toplam kadro sayısı olup;
beş üniversiteye (İstanbul, Ankara, Hacettepe, Gazi, Marmara)
onar, bir üniversiteye (Ege) sekiz, on üniversiteye (İstanbul
Teknik, Karadeniz Teknik, Atatürk, Orta Doğu Teknik, Çukurova,
Anadolu, Ondokuz Mayıs, Selçuk, Uludağ, Dokuz Eylül) beşer
iç denetçi kadrosu tahsis edilmiştir. Ayrıca otuz beş üniversiteye
(Boğaziçi, Dicle, Cumhuriyet, İnönü, Fırat, Erciyes, Akdeniz,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Trakya, Yıldız Teknik, Yüzüncü
Yıl, Gaziantep, Abant İzzet Baysal, Adnan Menderes, Afyon
Kocatepe, Balıkesir, Celal Bayar, Çanakkale Onsekiz Mart,
Dumlupınar, Gaziosmanpaşa, Harran, Kafkas, Kahramanmaraş
Sütçü İmam, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, Muğla, Mustafa Kemal,
Niğde, Pamukkale, Sakarya, Süleyman Demirel, Zonguldak
Karaelmas, Eskişehir Osmangazi, Galatasaray) ve Gebze ile İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüleri’ne üçer iç denetçi kadro tahsisi
söz konusudur. Yönetmelik ekinde, 56.-70. sıralarda yer alan;
Ordu, Ahi Evran, Kastamonu, Düzce, Mehmet Akif Ersoy, Uşak,
Rize, Namık Kemal, Erzincan, Aksaray, Giresun, Hitit, Bozok,
Adıyaman, Amasya (EK: Üniversiteler 17.03.2006 – 5467/5. md.)
üniversitelere ikişer iç denetçi kadrosu tahsis edilmiştir. Benzer
şekilde 71.–96. arasında yer alan; Karamanoğlu Mehmetbey, Ağrı
İbrahim Çeçen, Sinop, Siirt, Nevşehir, Karabük, Kilis 7 Aralık,
Çankırı Karatekin, Artvin Çoruh, Bilecik, Bitlis Eren, Kırklareli,
Osmaniye Korkut Ata, Bingöl, Muş Alparslan, Mardin Artuklu,
Batman, Ardahan, Bartın, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır,
Şırnak, Tunceli, Yalova (EK: Üniversiteler 29.5.2007 – 5662/9.
md.) üniversitelerine de tahsis edilen iç denetçi kadrosu ikidir.
Kadrolara atanan iç denetçilerin var olduğu üniversitelerde
birimin kurulup kurulmadığı çapraz tablo ile gösterilmiş ve
farklılığı ki-kare analizi ile test edilmiştir. Test sonuçları tablo
3’deki gibidir.
Hipotez: Üniversitelerde tahsis edilen iç denetçi kadrolarına
iç denetçilerin atanmış olması, İDB’nin oluşum göstermesine
bağlıdır.
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Tablo 3: Tahsis Edilen İç Denetçi Kadrolarına Atanan İç
Denetçilerin Var Olduğu Üniversitelerde İDB’nin Oluşumu
Değişkenleri için Ki-Kare Test Sonuçları

108
Atanan İç Denetçi Kadro Sayıları

İDB var
olmayanlar
içinde İç
Denetçilerin
atanıp
atanmaması
dağılımı (%)

Var

N

Toplam

İç Denetim Birimi

Yok

N

Toplam

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

0

51

4

2

1

0

0

0

0

0

0

58

87,9

6,9

3,4

1,7

,0

,0

,0

,0

,0

,0

100

3

4

2

17

2

3

1

1

1

2

36

İDB olanlar
içinde İç
Denetçilerin
atanıp
atanmaması
dağılımı (%)

8,3

11,1

5,6

47,2

5,6

8,3

2,8

2,8

2,8

5,6

100

N

54

8

4

18

2

3

1

1

1

2

94

57,4

8,5

4,3

19,1

2,1

3,2

1,1

1,1

1,1

2,1

100

Genel İDB
İçindeki
Dağılım (%)

Ki-Kare Analizi:

χ 2 = 65,32 P=0,000

Atanan iç denetçi kadro sayılarının üniversitelere göre
dağılımına bakıldığında hiç kadro atanmayan 54 üniversite
(%57,4’ü) olduğu görülmektedir. Üniversitelere tahsis
edilen kadrolara iç denetçilerin atanmasının İDB’nin olup
olmamasına göre farklılık gösterip göstermediği ki-kare analizi
ile test edilmiştir. Ki-kare analizi sonucuna göre pearson kikare katsayısı χ 2 =65,32 ve buna denk gelen işaret değeri
p=0,000<0,05 olduğundan %95 güven ile üniversitelerdeki iç
denetçi kadrolarına atamaların yapılıp yapılmaması İDB’nin
olup olmamasına bağlıdır. İDB, genel olarak bakıldığında tüm
üniversitelerin iç denetçi kadrolarına atanmaların tam yapılmadığı
58 üniversitede yok iken, iç denetçi atamalarının tamamlandığı 36

üniversitede vardır. İDB’nin var olmadığı üniversitelerin 51’inde
(%87,9’unda) iç denetçilerin kadrolara atanma yapılmamışken,
7’sinde (%13,1’inde) atama yapılmıştır. Atama yapılanlar, 4’ünde
birer iç denetçi (%6,9’u), 2’sinde ikişer iç denetçi (%3,4’ü),
birinde üç iç denetçi (%1,7’si) olarak dağılım göstermiştir. İDB
olan üniversitelerin dağılımı ise, 3’ünde (%8,3’ü) iç denetçi
sayısı belirtilmemişken, 4’ünde birer (%11,1’i), 2’sinde ikişer
(%5,6’sı), 17’sinde üçer (%47,2’si), 2’sinde dörder (%5,6’sı),
3’ünde beşer (%8,3’ü), birinde altı (%2,8’i), birinde yedi
(%2,8’i), birinde sekiz (%2,8’i), 2’sinde onar (%5,6’sı) iç denetçi
şeklindedir. Genel olarak İDB olan üniversitelerin 54’ünde
(%57,4’ü) iç denetçi atamaları yapılmamışken, İDB olmayan
üniversitelerin 51’inde (%87,9’unda) atama yapılmamıştır.
Yapılan analizde, üniversitelerin iç denetçi kadrolarına atamaların
yapılıp yapılmamasına bağlı olarak İDB oluşum göstermektedir.
Bu durumda İDB’nin kurulması iç denetçi kadrolarına atamaların
yapılmasına bağlı olarak artmaktadır. Hipotez kabul edilmiştir.
Söz konusu kadroların tamamına atama yapılıp yapılmadığı,
ataması yapılan iç denetçilerin belirlenebildiği ölçüde cinsiyeti
betimsel olarak araştırılmıştır. Üniversitelere tahsis edilen
kadrolara atanan iç denetçilerin yapılan frekans analizi sonucunda
tablo 1’den de görüldüğü gibi, onar iç denetçi 2 (% 2,13’ünde),
sekiz, yedi ve altı iç denetçi birer (%1,06’sında), beşer iç denetçi
3 (%3,19’unda), dörder iç denetçi 2 (%2,13’ünde), üçer iç denetçi
18 (%19,15’inde), ikişer iç denetçi 4 (%4,26’sında), birer iç
denetçi 8 (%8,51’inde) olarak dağılım gösterdiği belirlenmiştir.
%57,45’inde atama bilgisine ulaşılamamıştır. Söz konusu
atanan iç denetçilerin cinsiyet dağılımı incelendiğinde; toplam
29’unun erkek, 14’ünün kadın olduğu belirlenmiştir. Diğerlerinin
web sayfasında adı belirtilmediği için değerlendirmeye
alınamamıştır. Ancak, belirleme aşamasında web sayfasında ad
soyad verilmemişse, faaliyet raporlarından örneğin, Amasya
Üniversitesi’nde Rektöre bağlı 1 iç denetçi, organizasyon
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şemasından Mardin Üniversitesi’nde Rektöre bağlı olduğu
öğrenilmiştir. Ayrıca, personel rehber bilgisinden Boğaziçi
1, Gebze 1 (genel sekreterliğe bağlı), Kafkas 1 (Rektörlük),
Yıldız Teknik 1 (Rektörlük) iç denetçi atamasının yapıldığı
bilgisine ulaşılmıştır. Bazılarında ise örneğin, Gazi Osmanpaşa
Üniversitesi’nde organizasyon şemasında Rektörlüğe Bağlı
olduğu görülmüş, ancak atanan iç denetçiye ilişkin sayı elde
edilememiştir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 2 iç denetçi
atanmış, bir kadro iptal edilmiş, 1 iç denetçinin (Rektörlüğe
Bağlı-SGDB) görev yaptığı da ulaşılan bilgiler arasındadır.
İç denetçiler arasından usulüne uygun olarak birime üst yönetici
tarafından birim başkanı ve/veya koordinatörü görevlendirilir. Bu
bilgi de ulaşılan bilgiler arasında yer almaktadır.
Yapılan frekans analizi sonucunda; tablo 1’den de görüldüğü
gibi iç denetçilerin eski görev bilgisine 4 üniversitede
(%4,26’sında) ulaşılmış olup, bu kapsamda ve yapılan ön pilot
araştırmadaki mülakat sonucunda genellikle vergi denetmeni,
muhasebe denetmeni, milli emlak denetmeni oldukları bilgisi
elde edilmiştir.
İç denetçiler dışında birimin oluşumunda görev yapan
personel (memur, sekreter) bilgisi de taranmıştır. Bu bilgiye yine
yapılan frekans analizi sonucunda; tablo 1’den de görüldüğü
gibi üniversitelerin 6’sında (%6,38’inde) ulaşılmış, 88’inde
(%93,62’sinde) ulaşılamamıştır. Buna karşın örneğin, İnönü
Üniversitesi’nin idari personel listesinden raporlama ve iç
kontrol şube müdürlüğü iç kontrol servisi mali hizmetler uzmanı
olarak bir erkek, bir kadın, iki memur, bir müdürün iç denetim
hizmetlerine bağlı çalıştıkları, yapılan ön pilot araştırmadaki
mülakat sonucunda da Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İDB başkanı
ve iç denetçilerin dışında bir memurun birimde çalıştığı bilgisi
edinilmiştir.

Birimin Web Sayfası
Birimin web sayfasının olup olmadığı belirlenmeye
çalışılmıştır. Pilot araştırma sırasında; web sayfasındaki yere ve
tasarıma göre birimin yerinin belirlendiği, sayfanın içeriğinin
oluşturulduğu bilgisi elde edilmiştir. Üniversiteler bünyesinde
İDB web sayfasının yapılan frekans analizi sonucunda; tablo
1’de de görüldüğü gibi üniversitelerin 23’ünde (%24,47’sinde)
oluşturulmuş, ancak 71’inde (%75,53’ünde) oluşturulmamış
olduğu belirlenmiştir.
Web sayfasındaki bilgiler, ayrıntılı bir şekilde iç denetime
ilişkin genel bilgiler, mevzuat vb bilgi ile diğer alt başlıklar olarak
irdelenmiştir.
İç Denetime İlişkin Genel Bilgiler
İç denetime ilişkin genellikle anasayfada genel bilgilere yer
verilmiştir. Üniversiteler bünyesinde İDB’ye ilişkin genel bilgilere
yapılan frekans analizi sonucunda; tablo 1’den de görüleceği
üzere üniversitelerin 20’sinde (%21,28’inde) yer verildiği, ancak
74’ünde (%78,72’inde) yer verilmediği belirlenmiştir.
Genel bilgilerin dışında birimin web sayfasında; metodoloji,
denetim türleri (örneğin, Sakarya Üniversitesi), temel kavramlar
(örneğin, Hacettepe ve Mersin Üniversiteleri), iç denetim sözlüğü,
tanımlar, değerler ve amaç (örneğin, Dumlupınar ve Hacettepe
Üniversiteleri), vizyon ve misyon (örneğin, Dumlupınar, Ege,
Fırat ve Hacettepe Üniversiteleri) iç denetçi bağımsızlığı, faaliyet
kapsamı, sistem denetimi (örneğin, Süleyman Demirel), diğer
denetim terimleri sözlüğü (örneğin, Marmara Üniversitesi) vb
gibi bilgilere yer verildiği görülmüştür.
Birimin Misyonu ve Vizyonu
Üniversiteler bünyesinde birim web sayfasında İDB’nin
misyon ve vizyon bilgisine yapılan frekans analizi sonucunda
tablo 1’deki gibi üniversitelerin 5’inde (%9,57’sinde) yer verildiği,
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ancak 85’inde (%90,43’ünde) yer verilmediği belirlenmiştir.
Web sayfalarında birimin misyon ve vizyonuna yer veren
üniversitelerde; İDB’nin misyonu; üniversitenin kaynaklarının
ekonomik, etkili ve verimli kullanılması açısından iç kontrol,
risk yönetimi ve yönetişim süreçlerini, uluslararası standartlara
uygun, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yönetim ve kontrol yapıları
ile mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruﬂarı sistemli, sürekli ve
disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve
yönlendirici önerilerde bulunmak, üniversitenin faaliyetlerine
değer katmak ve geliştirmek yoluyla stratejik amaçlarına
ulaşmasına yardımcı olmaktır. İDB’nin vizyonu ise; doğruluk
ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde yapan, görevin
gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, dinamik ve değişime
açık, çalışmaları örnek alınan, ulusal ve uluslararası standartlara
uygun denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunan ilkeli bir birim
olmak, olarak belirlenmiştir (Ege-Fırat Üniversiteleri İDB 2008
Yılı Faaliyet Raporu ile Dumlupınar (İDB tarafından hazırlanan
sunum) ve Hacettepe İDBB Tanıtımı ve Stratejik Planı: 20082011 sunumlarından yararlanılmıştır).
Mevzuat Bilgisi
Birim web sayfasında, iç kontrol sistemi ve iç denetime ilişkin
mevzuat bilgisine yapılan frekans analizi sonucunda tablo 1’den
de görüleceği üzere, üniversitelerin 15’inde (%15,96’sında)
İDKK ile bağlantılı ve/veya örtüşük olarak üç düzeyde yer
verilmiş ya da benzer düzenleme yapılmıştır. Ancak, birim web
sayfasında bazı üniversitelerde 79’unda (%84,04’ünde) daha
farklı düzenleme ile bağlantısız olarak oluşturulmuş ya da hem
bağlantılı hem de ayrı olarak hazırlanmış iki mevzuat bilgisine
de yer verilmiştir. Hatta “Diğer Mevzuat” başlığı altında Gelir
Mevzuatı, Gider Mevzuatı (örneğin, Erciyes Üniversitesi), Kamu
İhale Kurumu-KİK Mevzuatı, YÖK Mevzuatı’nın (örneğin,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) http://www.başkanlık.gov.

tr ile bağlantılı olduğu görülmüştür. İç Denetçi Görev Yetki
ve Sorumlulukları-İDGYS, Meslek Ahlak Kuralları-MAK, İç
Denetim Standartları-İDS ya mevzuat içinde (örneğin, Akdeniz,
Dumlupınar, Ege, Fırat ve Gazi Üniversitelerindeki gibi) ya da
mevzuatın dışında (örneğin, Dokuz Eylül Üniversitesi) ayrı başlık
altında sunulmuştur. Yapılan frekans analizi sonucunda; tablo
1’de de görüldüğü gibi, mevzuat bilgisinin dışında birim web
sayfasında ayrı alt başlık altında ayrıca, İDGYS üniversitelerin
16’sında (%17,02’sinde) web görüntülü, 78’inde (%82,98’inde)
web de yok olarak yer almıştır. MAK, üniversitelerin 8’inde
(%8,51’inde) web görüntülü, 86’sında (%91,49’unda) web de
yok, benzer şekilde İDS, üniversitelerin 7’sinde (%7,45’inde)
web görüntülü, 87’sinde (%92,55’inde) web de yok olarak birim
web sayfasında ayrı yer bulmuştur.
Yapılan frekans analizi sonucunda tablo 1’de verilen
verilerden üniversitenin birim web sayfasında İDB tarafından
hazırlanan yönerge üniversitelerin 21’inde (%22,34’ünde) var,
73’ünde (%77,66’sında) yok, rehber 8’inde (%8,51’inde) var,
86’sında (%91,49’unda) yok, birim faaliyet akış şeması-denetim
süreci 11’inde (%11,70’inde) var, 83’ünde (%88,30’unda) yok, İç
Denetim Planı-İDP ve/veya İç Denetim Programı-İDPr8 9’unda
(%9,57’sinde) var, 85’inde (%90,43’ünde) yok olarak belirlenmiştir.
Kariyer Bilgisi ve Diğer Bilgiler
Yapılan frekans analizi sonucunda; tablo 1’de de görüldüğü
gibi bazı üniversitelerin birim web sayfasında; kariyer bilgisine
8

İDP, iç denetimin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla denetimin alanı ve konuları, gereksinim duyulan işgücü ve diğer kaynaklar ile
eğitim faaliyetlerini içerecek şekilde, üst yönetici ve birim yöneticileriyle görüşülerek,
Kurulca hazırlanan iç denetim strateji belgesi de dikkate alınarak üç yıllık dönemler
itibariyle hazırlanan stratejik plandır (Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama
Rehberi İç Denetim Terimler Sözlüğü). İDPr. ise, en riskli alan ve konulara öncelik
verilerek ve denetim maliyeti de dikkate alınarak, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu olarak bir yıllık dönemi geçmemek üzere hazırlanan programlardır (İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Denetim Terimler Sözlüğü).
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5’inde (%5,32’sinde) yer verildiği, ancak 89’unda (%94,68’inde)
yer verilmediği belirlenmiştir. Örneğin, Dokuz Eylül Üniversitesi
birim web sayfasında kariyer bilgisi yer almaktadır.
Birim web sayfasında; üniversitelerin site haritası, bağlantı,
iletişim, çalışmalar (örneğin, Gazi Üniversitesi’nde bu kısımda
örnek raporlar, yazılar, strateji belgesi), makale çeviri (örneğin,
Pamukkale ve Süleyman Demirel Üniversiteleri), görseller
(örneğin, Süleyman Demirel Üniversitesi), yayın belge, duyuru,
linkler, sıkça sorulan sorular, pratik bilgiler, akademik ek ders
ücreti, arama işlevi vb gibi bilgilere yer verildiği görülmüştür.
Bu bilgiler “Diğer” bilgiler olup, tablo 1’den de görüleceği üzere
üniversitelerin 16’sında (%17,02’sinde) web sayfasında olduğu,
78’inde (%82,98’inde) olmadığı belirlenmiştir.
5. SONUÇ
Ülkemiz Türk devlet muhasebesi sisteminde, 2004 yılına
kadar muhasebe kayıtlarının tutulmasında bütçe kontrolüne
yönelik nakit esası benimsenmiş ve kullanılmıştır. Tüm kamu
birimlerinin muhasebeleştirme esaslarını kapsayan, 08.06.2005
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” ve buna bağlı olarak çıkarılan
diğer yönetmeliklerle bu sistem değişmiş, tahakkuk esaslı kayıt
yöntemine geçilmiştir. Ülkemizde 2003 yılının sonlarında
kabul edilen ancak, tamamıyla uygulamasına 2006 yılı başı
itibariyle başlanabilen yeni bir kamusal mali yönetim sistemi
oluşturulmuştur. Yeni sisteminde iç kontrol, iç denetim ve iç mali
kontrol bir bütünün ayrılmaz parçalarıdırlar. Çalışma kapsamında,
yasal mevzuata ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve rehber
niteliğindeki diğer düzenlemeler üç düzey olarak incelenmiştir.
Temel Kanun’un dışında, mevzuat bilgisinin bu denli çokluğu
kurumlar açısından uygulanmasında kolaylık sağlamanın yanı
sıra beraberinde birtakım karmaşıklığı da getirecektir. Yapılan
düzenlemelerin sadeleştirilmesi ve anlaşılır kılınması uygulamada
sağlanacak yararı artıracaktır.

Yasalaşması beklenen Türk Ticaret Kanunu-TTK Tasarısı
kapsamında da yer alan asıl fonksiyonu iç kontrollerin etkili
bir şekilde işleyip işlemediğini denetlemek olan iç denetim,
risk odaklı denetim anlayışıyla mesleğin gelişimine katkı
sağlayacaktır. Üniversitelerde denetim genellikle; mal ve hizmet
alım, ihale, taşınır-taşınmaz, sosyal tesisler, maaş, ek ders ve
harcırah ödeme, döner sermaye, yemek, kira, yakıt, elektrik ve
su bedelleri tahsil, ulaşım, bakım, onarım işlemleri ile bilimsel
araştırma projeleri, yurt-lojman gelirleri, sağlık hizmetleri vb.
kapsamaktadır. Çalışmada, Devlet üniversitelerinde iç kontrol
sistemi ve iç denetimin işlerliği açısından öncelikle bu sistemin
üniversitelerdeki oluşum süreci incelenmiştir.
Üniversiteler bünyesinde İDB kurmak, denetim mesleğinin
gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Birim, iç
denetim sonucunda üniversitenin varlıklarının güvence altına
alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve üniversitenin
faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanarak
gerekli önlemlerinin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve
sayısallaştırılması konularında Üniversite Rektör’üne önerilerde
bulunur. Üniversitelerde daha önceden İDB’nin bulunmaması,
denetlenecek birimlerde iç denetim konusunda farkındalığın
eksikliği, birimin kendine özel bütçesinin bulunmamasına karşın,
iç denetim faaliyetinin mevzuata uygun, bağımsız ve tarafsız olarak
gerçekleştirilmesinde başta Rektörlük Makamının desteğinin
bulunması, kurumlara tahsis edilen iç denetçi kadrolarına
atamaların yapılmış ve iç denetçilerin eğitimlerinin tamamlanmış
olması kurumlar açısından katma değer yaratmaktadır.
Çalışmada yazın taramasını desteklemek amacıyla Devlet
Üniversiteleri’nin internet sitesi birim sayfası aracılığıyla, web
tabanlı bir tarama araştırması yapılmış, araştırmada ele alınan
değişkenler betimsel istatistik ve parametrik olmayan istatistiki
testlerden ki-kare analizi ile test edilmiştir. Yapılan frekans
analizi sonucunda; iç kontrol sisteminin üniversitelerin 69’unda
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(%73,40’ında) olduğu ancak, 25’inde (%26,60’ında) olmadığı,
İDB’nin üniversitelerin 36’sında (%38,30’unda) var olduğu,
58’inde (%61,70’inde) var olmadığı belirlenmiştir. Sonuç
olarak, bazı üniversitelerde iç denetçilik mekanizmasının henüz
oluşturulmadığı, ancak iç kontrol sisteminin diğer faktörlerinin üst
yönetim ve SGDB aracılığıyla aktif olarak işlediği görülmüştür.
Bazı üniversitelerin daha yeni kurulmuş olması, bazılarının nispi
büyüklüğüne bağlı olarak harcama birimlerinin sayısal çokluğu
göz ardı edilmesi gereken hususlardandır.
Üniversiteler toplumda diğer kurumlara örnek oluşturacak
kurumlardır. Üniversitelerde birimin kurulması önem taşımakla
birlikte, gerek birimin işlerliği gerekse iç denetçilerin alacakları
eğitimler sırasında üniversitelerin muhasebe ile ilgili özellikle
İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve İktisat vb Fakültelerindeki
bu alanlarda çalışan öğretim üyelerinden yardım ve işbirliği
istenebilir. Bu fakültelerde okuyan öğrencilerin kariyer
planlarında öncelikler belirlenirken, denetim mesleği ve ileride bu
birimlerde çalışacak denetçiler olmaları yönünde teşvik edilmeleri
sağlanmalıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, yeni
bir yapılanma şekli olarak üniversitelerde katma değer yaratan
böyle bir birimin kurumsallaşması örgüt kültürü oluşumunda ve
stratejik hedeﬂerin gerçekleştirilmesinde önemli rol üstlenecektir.
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ÖZET
1980’lerden sonra yaşanan büyük şirket skandalları ﬁnansal
bilgiye olan güvenin azalmasına, var olan düzenlemelerin gözden
geçirilmesine ve bu düzenlemelerde değişiklik yapılmasına neden
olmuştur. Tüm bu gelişmeler, muhasebecilerin ve denetçilerin,
işletmelerin ﬁnansal durumlarının açıklamasında ne kadar önemli
bir rol üstlendiklerinin daha açık bir şekilde anlaşılmasını da
sağlamıştır. Dünyada yaşanan şirket skandallarının çıkış noktası
olarak özellikle yaratıcı muhasebe uygulamaları görülmektedir.
Ancak unutulmamalıdır ki yaratıcı muhasebe uygulamalarının
muhasebe hilelerinden ayrılan bir yönü vardır o da yaratıcı
muhasebe uygulamaları mevcut muhasebe yasaları veya ilkeleri
çerçevesinde yapılmaktadır. Bir başka ifade ile yapılan işlem
muhasebe yapı ve işleyişine uygundur, hatta mevcut yasal
düzenlemeler ile de güvence altına alınmaktadır. O halde bu
sorunun ortadan kaldırılabilmesi için muhasebe ilke ve esaslarının
daha somut kurallara bağlanması ve/veya bu amaca yönelik
düzenlemelerin yapılması gereklidir.
*

Bu çalışma 14-15 Ekim 2010 da İstanbul’da MÖDAV tarafından düzenlenen “Değişen Koşullarda Muhasebe ve Hukuk İlişkisi” konulu 7.Uluslararası Muhasebe Konferansında bildiri olarak sunulmuştur.
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THE STRUCTURES OF LEGAL ARRANGEMENTS
İN THE VİEW OF PUBLİC DİSCLOSURE AND
TRANSPARENCY: THE COMPARİSİON OF SARBANESOXLEY ACT AND GERMAN 10 POİNT PROGRAM
ABSTRACT
The company scandals happened after 1980s caused a
decrease in the reliance of ﬁnancial knowledge, revision of the
existing adjustments and alteration in these adjustments. All
these developments made it understood more clear that how
important a role the accountants and auditors undertake about the
interpretation of enterprise’s ﬁnancial states. Especially creative
accounting applications are seen as starting point of the scandals
that happened in the world. But it must not be forgotten that
there is a parting side of creative accounting applications from
accounting crafts and that is; creative accounting applications are
carried on within the available accounting laws or principles. In
other words, the transaction is suitable for the accounting structure
and functioning, moreover it is guaranteed with the current legal
adjustments. Therefore, in order to get rid of this problem, it
is essential that the accounting principles and foundations be
attached to more concrete rules or/and attribution of adjustments
to this purpose should be done .
Key Words: Auditing, Sarbanes-Oxley Law, German 10 Point
Program, Creative Accounting, Turkey.
JEL Classiﬁcation: M 40, M 41, M 42.

1. GİRİŞ
Finansal tablo ve raporların üretildiği muhasebe sistemi,
pek çok farklı duruma uygulanabilirliği sağlamak için
alternatiﬂi düzenlemeler içermektedir. Bu esneklik ile ﬁnansal
piyasalardaki gelişmelere uygun muhasebe standartlarının
hazırlanma sürecindeki boşluk veya gecikmeden dolayı ya da
yasal düzenlemelere aykırı uygulamalar dahil pek çok yöntem
kullanılarak, şirket yetkilileri tarafından, ﬁnansal tablo ve
raporlarda yer alan bilgilerin manipüle edildiği görülmektedir.
İşletmelerin raporladıkları dönem kârı, yöneticilerin
alternatif muhasebe politikaları arasında yaptıkları seçimlerden
etkilenebilmektedir. Bazı durumlarda, yöneticiler dönem kârını
istedikleri seviyeye getirmek için, sürdürdükleri muhasebe
politikalarını değiştirmektedirler. Literatürde, alternatif muhasebe
politikaları arasında yapılan seçimlerle raporlanan dönem kârını
isteğe göre artırabilme ya da azaltabilme kabiliyeti “muhasebe
manipülasyonu” olarak tanımlanmaktadır (Copeland 1968, 101).
Nitekim Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yakın geçmişte
yaşanan Enron, Arthur Andersen, Worldcom, Qwest, Global
Crossing, Tyco International ve Adelphia Communications ile
Avrupa’da yaşanan Parmalat skandalları hep benzer sebeplerden
dolayı gerçekleşmiştir ki bu da ﬁnansal bilginin sunumunda
meydana getirilen ﬁktif (gerçek dışı) gösterimlerdir.
Şirketler faaliyet sonuçlarını açıklamak üzere periyodik olarak
kamuyu aydınlatmakla yükümlüdürler. İlgili kesimler şirketlerin
faaliyet sonuçlarını değerlendirerek çeşitli kararlar almaktadır.
İşletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin net ekonomik
sonuçlarının görüleceği yer ﬁnansal tablolardır. O halde ﬁnansal
tabloların doğruyu ve gerçeği eksiksiz, yerinde ve zamanlı
göstermek gibi önemli bir görevi mevcuttur. Bu anlamda ﬁnansal
tabloların şeffaﬂık ve kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün
önemi ortaya çıkmaktadır.
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2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Küreselleşmenin etkisi ile mevcut ﬁnansal sistemde, piyasalar
ile ulusal ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerini etkin ve
rekabetçi bir şekilde sürdürmelerinde şeffaﬂığın önemi giderek
artmaktadır. Artan piyasa entegrasyonu ile beraber bir ülke veya
bölgedeki gelişmeler çok kısa bir sürede ve hızlı bir şekilde başka
bir bölge veya ülkelere yayılabilmektedir. Özellikle uluslararası
ﬁnansal kuruluşlar, yabancı yatırımları çekmek isteyen gelişmekte
olan ülkelerin, şirketlerden ve kamu kurumlarından talep etmeleri
gereken bilgilerle ilgili olarak tavsiyelerde bulunmaktadırlar.
Şeffaﬂığın öneminin giderek artmasıyla beraber, bu konu henüz
yeterince netlik kazanmamıştır (TBB, Bankacılık ve Araştırma
Grubu 2002, 1).
Şeffaﬂığın gerekli olduğunun ve artırılmasının yararlarının
genel kabul görmesinin yanı sıra, şeffaﬂık bir etik zorunluluk
olarak da görülmektedir. Şeffaﬂığın önemi kamu ve maliye
politikaları açısından refah ve büyümenin sürdürülebilmesine
ilişkin mekanizmalar içinde giderek daha fazla anlaşılmaktadır.
Güvenilir ve güncel bilginin elde edilebilirliği, ekonomik alanda
kaynak dağılımının düzeltilmesi ve verimlilik ve büyüme üzerinde
olumlu etki yaratmaktadır (TBB, Bankacılık ve Araştırma Grubu
2002, 1).
Şeffaﬂık ve kamuyu aydınlatma kurumsal yönetimin ayrılmaz
bir parçasıdır. Daha yüksek bir şeffaﬂık ve daha iyi bir kamuyu
aydınlatma için; şirket yönetimi ve hisse senedi sahipleri
arasındaki bilgi uyumsuzluğunu ve kurumsal yönetimdeki temsil
sorununu azaltmak gerekmektedir (Patel vd. 2002, 326).
Bu noktaya kadar teorik olarak bahsettiğimiz şeffaﬂık ve
kamuyu aydınlatma kavramlarını tanımlamak istersek literatürde
birçok ve farklı tanımın olduğu görülecektir. Ancak biz burada
sadece kabul gören bir tanımı vereceğiz.
Genel olarak şeffaﬂık; kredilerin yatırımcılarca kullanımı,
kredi kullananların kredibilitesi, hükümetin kamu hizmetlerini

sunumu (örneğin; eğitim, sağlık, para ve maliye politikaları gibi)
ve uluslararası kuruluşların faaliyetleri hakkında doğru zamanlı
ve güvenilir ekonomik, sosyal ve politik bilginin artan biçimde
akışının sağlanması olarak tanımlanmaktadır (Vishwanath ve
Kaufmann 1999, 3).
Millstein’e göre (2000, 46–47), kamuyu aydınlatma birçok
ülkenin hukukunda sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Avrupa
Birliği’ne üye ülkelerde kanuni zorunluluğun ötesinde gönüllü
kamu aydınlatma işbirliği odası vardır ve birçok avukat, hisse
senedi sahipleri için hesap verilebilirliği sağlayabilmek için ve
kamuyu aydınlatmada işbirliği faaliyetleri için uğraşmaktadır.
Kanunlar sıklıkla kamuyu aydınlatma çerçevesinde faaliyet
raporlarında mali performansı pay sahiplerine açıklama
konusunda müzakere etmektedirler. Genellikle hukuk buna ihtiyaç
duyar ve bazı kanunlar belirler. Benzer bir şekilde, denetim ve
yönetim organları sık sık kamuyu aydınlatma bilgisinin kesinliği
ile ilgili hukuki gereksinimlere mecbur kalsalar da çok sayıda
kanun, şirketin mali performansına ilişkin kesin bilginin kamuya
açıklanmasının ve gündem maddeleri hakkında olağan yıllık pay
sahipleri toplantısından önce bilgi verilmesinin sorumluluğunu
vurgulamaktadır. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında, yönetim
uygulamasında önemli farklılık alanlarından biri şirkette önemli
kişilere verilen hakların kamuya açıklanmasıdır. İngiltere’de
denetim ve yönetim organlarının belirtilen şartlardaki üyelerinin
kişisel ücretlerinin kamuya açıklanması zorunludur ve böyle bir
kamuyu aydınlatmadan en çok pay sahipleri grubu memnundurlar.
Ancak, şimdiye kadar birçok Avrupa Birliği ülkesinde kamuya
açıklamayla ilgili olarak önemli bir direnç olmasıyla birlikte,
son üç yılda, İrlanda ve Fransa’da daha büyük bir ücret şeffaﬂığı
sağlamak amacıyla yeni şartlar taşıyan mevzuat yürürlüğe
sokulmuştur.
Örneğin Amerikan raporlama ve kamuya açıklık standartları
2002’de yürürlüğe giren Sarbanes-Oxley yasasıyla önemli bir

MÖDAV 2011/1

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK BAĞLAMINDA HUKUKİ
DÜZENLEMELERİN YAPILARI: SARBANES-OXLEY YASASI VE ALMAN 10
ADIM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI

123

MÖDAV 2011/1
124

Cemal ELİTAŞ
Bilge Leyli ELİTAŞ

aşama kaydetmiştir (Bailey vd. 2006, 176). ABD’de yaşanan
Enron skandalı ve Arthur Anderson’un çöküşü ve bunu takiben
ortaya çıkan WorldCom gibi muhasebe ve denetim skandallarının
nedeni, şirketlerin kamuyu yeteri kadar aydınlatmaması, bilgileri
tam, doğru ve gerektiği şekilde kamuya açıklamamasıdır. Bu
skandallar, Sarbanes-Oxley yasasının çıkmasına neden olmuştur.
Bu yasa, kamunun aydınlatılmasını zorunlu kılmaktadır ve kamuyu
yanlış veya eksik bilgilendirme gibi durumlarda denetçilere ve
yöneticilere birçok yükümlülük getirmektedir.
Firmaların ve rakiplerinin ﬁnansal muhasebe bilgileri
yöneticiler ve yatırımcılara yatırım fırsatlarını belirleme ve
değerlendirmede yardımcı olmaktadır (Bushman and Smith
2003, 67). Ne zaman şirket hileleri veya muhasebe skandalları
ortaya çıksa, bunların ortak özelliklerinin ﬁnansal raporlamadaki
düzensizlikler olduğu görülecektir. Bu durum güven eksikliği
ve belirsizlik yaratacak ve şirket raporlarının karar vermede
kullanışlığını azaltacaktır (Low vd. 2008, 227). Bununla birlikte,
bir ekonomide güvenilir ve ulaşılabilir bilgi eksikliği yüksek getiri
sağlaması umulan sektörlere yönelik beşeri ve ﬁnansal sermaye
akışını engelleyecektir (Bushman and Smith 2003, 67).
Bu çalışmada muhasebenin en temel görevlerinden biri olan
doğru ve güvenilir bilgiyi sunmak için şeffaﬂık ve kamuyu
aydınlatma açısından konuya yaklaşılacaktır. Muhasebe çıktıları
olarak en temel unsurlar olan mali tabloların ve özellikle de
bilanço ve gelir tablosunun bilgi kullanıcısı açısından güvenilir
kabul edilebilmesi için muhasebeci ve muhasebecinin kamu
güveni oluşturabilmesi üzerinde durulacaktır. Muhasebede yer
alan sosyal sorumluluk, tam açıklama ve tarafsızlık kavramları
gereği Dünya’da yaşanan “Enrongate” türü skandallara tepki
olarak oluşturulan veya getirilen yasal düzenlemelerden özellikle
Sarbanes-Oxley Yasası ve Alman 10 Adım Programı’nın
irdelemesi yapılarak “Enrongate” türü skandallara uygun olduğu
düşünülen kurumsallaşmanın çok gerçekleşmediği, gelişmekte

olan ülkelere ve bu bağlamda da özelde Türkiye için bir takım
önerilerde bulunulacaktır.
3. MUHASEBE SKANDALLARINA KARŞI YASAL
DÜZENLEMELERE BAKIŞ
Son zamanlarda yaşanan muhasebe skandalları ile birlikte,
Amerika’da muhasebe standartları ve hükümet düzenlemelerinde
daha sıkı ve daha sert reform arayışları devam etmektedir. Dünyanın
başka yerlerinde de “Enrongate” tipi krizlerden kaçınmak için
her ülke kendi tedbirlerini almak ihtiyacı ile tartışmaya devam
etmektedir. Son zamanlarda ortaya çıkan Enron and WorldCom
olayları Amerika’daki yasama faaliyetlerini tetikledi. Bunun
neticesinde işletme hilelerine daha sıkı cezalar getiren Public
Company Accounting Reform & Investor Protection Act of 2002
and Sarbanes-Oxley Act 2002 gibi yasalar ortaya çıktı. Dünyanın
değişik ülkelerinde de buna benzer olarak kurumsal yönetim ve
şeffaﬂık konusunda dökümanlar yayınlandı. Bunlara örnek olarak,
Yeni Zelanda’da Yeminli Mali Müşavirler Birliği’nin (Institute of
Chartered Accountants), “İşletme Şeffaﬂığı-Piyasayı Daha İyi
Çalışır Yapmak”(Corporate Transparency-Making Markets Work
Better) isimli yayınladığı doküman verilebilir. Benzer yayınlara
Avustralya ve İngiltere’de de rastlamaktayız (Low vd. 2008, 223).
Bu noktada muhasebede ilgili taraﬂarı veya diğer bir ifadeyle
bilgi kullanıcılarını belirlemek gerekmektedir. Muhasebe
bilgisini kullanan taraﬂarı ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar iç
bilgi kullanıcıları ve dış bilgi kullanıcılarıdır. İç bilgi kullanıcıları
muhasebe bilgisini özellikle maliyetlerin belirlenmesi,
hesaplanması, bütçe oluşturulması ve sonuçların karşılaştırılması
amacıyla kullanırlar. İç bilgi kullanıcıları için muhasebe
bilgilerine ulaşmak serbesttir. Dış bilgi kullanıcıları ise, bilanço
ve gelir tablosunu inceleyerek verecekleri kararlara temel
oluşturmak amacıyla muhasebe bilgisinden yararlanırlar. Dış
bilgi kullanıcıları muhasebe bilgilerine yasal sınırlar çerçevesinde
ulaşabilirler (Döring ve Buchholz 2005, 2).
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Bilgiye ihtiyacı olan anahtar paydaş gruplarını şu şekilde
sıralayabiliriz (UN 2008, 6):
• Yatırımcılar ve ﬁnansal kurumlar;
• İşletme ortakları;
• Müşteriler;
• Çalışanlar;
• Toplumsal çevre;
• Sivil toplum kuruluşları; ve
• Hükümetler ve resmi kurumlar.
Bu liste esas olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(International Accounting Standards Board) tarafından ﬁnansal
raporların kullanıcıları olarak tanımlanan grupları içermektedir
(UN 2008, 6).
İşletmenin raporlanan bilgilerinin kullanışlığını oluşturan
ilkeleri sağlayan mevcut ﬁnansal raporlama çatısına paralel olarak,
ﬁnansal raporları kullanan daha geniş bir kesimin ihtiyaçlarına
cevap verecek olan bazı ilave kriterler de dikkate alınmalıdır.
Bunlar (UN 2008, 11);
• Karşılaştırılabililirlik;
• Uygunluk ve maddesellik;
• Anlaşılabilirlik; ve
• Güvenilirlik ve doğrulanabilirlik.
Yukarıda belirtilenler dikkate alındığında sosyal sorumluluk
ve tam açıklama kavramları ile kurumsal yönetim açısından
şeffaﬂık ve kamuyu aydınlatma ilkelerinin muhasebe açısından
önemi daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Çünkü önceden de
ifade edildiği üzere dış bilgi kullanıcılarının muhasebe bilgisinin
oluşumuna veya sunumuna herhangi bir müdahalesi söz konusu
değil iken, iç bilgi kullanıcılarının muhasebe bilgisine hem ulaşma
ve hemde oluşumunda müdahale edebilme imkânı söz konusudur.
Bu noktada muhasebe bilgisini hazırlayan muhasebecilerin
meslek etiğine uygun olarak sosyal sorumluluk ve tam açıklama
kavramları ile şeffaﬂık ve kamuyu aydınlatma ilkelerine uygun

davranmaları, muhasebe bilgilerinin objektif ve kamu güveni
amaç edinerek hazırlanmasını temin etmeleri gerekmektedir.
Çünkü yukarıda da ifade edildiği üzere muhasebe bilgisinin
iç bilgi kullanıcıları tarafından manüpile edilme dolayısıyla
yaralanabilirliği çok yüksektir.
Bu noktada muhasebenin genel kabul görmüş ilkelerinden olan
sosyal sorumluluk kavramına daha detaylı bakılması gerektiği
inancındayız. Buna göre sosyal sorumluluk; muhasebenin ahlâklı,
adaletli ve tarafsız olması gerektiğini, işletmeyle ilgili çeşitli
gruplara gerçek ve doğru bilgileri sunması gerektiğini ifade eder
(Kızıl 1991, 7). Tanımdan da anlaşılacağı üzere muhasebenin
herhangi bir zümre veya çıkar grubuna yanlı davranmaması,
bulguları olduğu şekilde ele alması ve doğruyu ve gerçeği
yansıtmak amacıyla hareket etmesi gerekmektedir.
Bir girişimin ﬁnansal tabloları, kullanıcıların doğru karar
alabilmesi için gerekli tüm bilgileri içermelidir. Tablolar çok fazla
bilgi içermemelidir. Fakat kullanıcıları yanıltmayacak derecede
yeterli bilgiyi de ihtiva etmelidir. Örneğin, ﬁnansal tablolara
eklenen dipnotlar bu kriteri yerine getirmek için genellikle
istenmektedir (ACFE 2008, 116).
Tam açıklama kavramı ise; mali tabloların, bu tablolardan
yaralanacak bilgi kullanıcıları tarafından doğru karar vermelerine
yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder
(Çonkar vd. 2002, 16). Bu kavram, mali tabloların hazırlanması
bakımından özellikle önem taşır. Mali tablolar, bilgi kullanıcıları
için önemli olan bütün hususları kapsamalıdır. Bilgi kullanıcısı,
muhasebe terminolojisini anlayan ve bu raporlara dayanarak
işletmeyle ilgili karar verebilen kimselerdir. Örneğin, bir yatırımcı
bu bilgilerden yararlanır, işletmeye yatırımda bulunur veya
işletmedeki varolan yatırımını çeker. İşte, böyle bir kimse, mali
tablolarda işletmeyle ilgili hususlar tam açıklanmadığı için böyle
bir karar almaktan yoksun kalmamalıdır. Mali tablolar, dipnotları
ile birlikte bir bütün oluşturur. Tekdüzen muhasebe sistemi, bu
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ilkeye uygun olarak bilanço için 30 adet ve gelir tablosu için de
13 adet dipnot öngörmüştür (Koç Yalkın 2005, 32-33).
3.1. Sarbanes-Oxley Yasası ve Alman 10 Adım Programı’na
Genel Bakış
Bu bölümde temelde iki temel ve somut yasa üzerinde
durulacaktır. Bunlardan biri A.B.D. ile ilgili olarak SarbanesOxley Yasası (Sarbanes-Oxley Act) diğeri de Almanya’da
yürürlüğe girerek çok ciddi ses getiren 10 Adım Programı
(German 10 Point Program)’dır. Bu iki yasanın muhasebeciler ve
denetçiler üzerindeki etkileri ele alınarak çalışma sürdürülecektir.
Bu amaçla anılan yasalar hakkında kısa bilgiler verilerek konu
özelleştirilerek analiz edilecektir. Amaç bu analizler sonucunda
Türkiye için bir takım söylemler oluşturabilmektir.
30.07.2002 tarihinde, yürürlüğe sokulan Sarbanes-Oxley
(SOA)Yasası, SEC nin kurulduğu 1934 yılından bu yana halka
açık şirketler açısından getirilmiş olan en önemli düzenlemedir.
SOA Yasası, genel olarak ABD sermaye piyasalarında faaliyet
gösteren ve göstermek isteyen yerli ve yabancı ihraççılar arasında
bir ayırım gözetmemektedir.
Kanun her ne kadar ABD’de ortaya çıkan problemler ve özellikle
de Enron ve Worldcom başta olmak üzere önemli skandallardan
sonra yürürlüğe konulmuş ise de, SOA Yasası’nın düzenlediği
konulara ilişkin problemler globaldir. SOA Yasası’nda yer alan
düzenlemeler oldukça ileri seviyede ve alışılmışın ötesinde
radikaldir. Bu sebeple bütün dünyada büyük yankı uyandırmış
ve diğer ülke kurumsal yönetim düzenlemelerini önemli ölçüde
etkilemiştir.
SOA Yasası ağırlıklı olarak kurumsal yönetim üzerine hükümler
ihtiva etmekle birlikte, SOA Yasası’nda yer alan hükümlerin bir
kısmı, bağımsız dış denetçiler ve özellikle de SEC gibi şirket dışı
unsurlara gönderme yapmaktadır. SOA Yasası’nın temelinde,
yöneticilerin ve şirket çalışanlarının şirkete ilişkin görevlerinde

sadakat ve bağlılık ilkelerine uygun hareket etmelerini sağlamak
ve buna uygun davranmayanları çok ciddi şekilde cezalandırmak
yatmaktadır. Şirket yöneticileri ve çalışanları açısından oldukça
ağır para ve hapis cezaları öngörülmüştür. Ayrıca SOA Yasası ile
ABD’de bağımsız denetime ilişkin yeni bir sistem oluşturularak,
Muhasebe Denetim ve Gözetim Kurulu kurulmuş ve bağımsız
denetim hizmeti görecek şirketlerin bu kurula kaydı zorunlu
tutulmuştur.
SOA ile ilgili verilen yukarıdaki tanıtıcı bilgilerin ardından
şimdide kısaca Alman 10 Adım Programına bakabiliriz. Ancak
Alman 10 Adım Programına bakmadan önce iki önemli noktanın
altını çizmeliyiz. Birincisi; Alman Hukuk Sistemi özellikle
son 10 yılda çok ciddi düzenlemelerle şekil değiştirmektedir
ki özellikle Şirketler Hukuku bunun başında gelmektedir.
İkinci olarak Almanya’da ﬁnansal raporlama sisteminin
düzenleyen veya onda değişiklik yaratan temel düzenleme
Alman 10 Adım Programıdır. Ancak bu düzenleme içerisinde
Bilanço Kontrol Yasası’nın (Bilanzkontrollgesetz-BilKoG)
içerik itibariyle daha ön plana çıktığı inancındayız. Yukarıda
sayılan bu nedenlerden ötürü öncelikle ve kısaca Alman Hukuk
Sisteminde son 10 yılda yaşanan değişime kısaca göz atmanın
yararlı olacağı inancındayız, ardından da BilKoG düzenlemesi ve
eşgüdümlü diğer düzenlemelere göz gezdirmek gerekmektedir.
Unutulmamalıdır ki; şirkteler hukukunda özelliklede rekabetçi
anlayışla yapılan düzenlemeler beraberinde yasal boşlukları ve
bunlarda şirket iﬂaslarını getirmektedir. Bu nedenle Almanya’nın
şirketler hukuku içerisinde yaptığı değişimlerin incelenmesinin,
Almanya’nın muhasebe denetimi çerçevesinde getirdiği
düzenlemeleri anlamada bize katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Alman hukuku içerisinde 100 yıldan daha uzun geçmişi olan
1896 tarihli Medeni Kanun (Bürgerliches Gesetzbuch-BGB)
Almanya’daki Adi Ortaklık (Gesellschaft bürgerlichen Rechts
- GbR) türünde kurulan işletmeleri düzenlemektedir. Ancak
bizce Alman Şirketler Hukuku’nda yaşanan en temel değişim
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2002 yılında Federal Yargıtay’ın (Bundesgerichtshof – BGH)
Adi Ortaklıklara tüzel kişilik tanıması ile yaşanmıştır (Hirte
2005, 718). Bunun sonucu olarak artık adi ortaklıkların ve
ticari ortaklıkların sorumlulukları paralel hale gelmiştir. Alman
şirketler hukukunda yaşanması muhtemel bir kırılmada Limited
Şirketler Kanunu (Geselschaft mit beschränkter Haftung Gesetz–
GmbHG)’nda yapılması tartışılan asgari sermaye yeterliliğinin
kaldırılmasına yönelik bir çalışmadır. Avrupa Birliği antlaşmasının
56. ve 43. maddeleri ile işletmelerin ve sermayelerin serbest
dolaşımına imkân tanınmıştır. Bu durum herhangi bir asgari
sermaye yeterliliği bulunmayan İngiliz Limited Şirketleri’nin
Almanya’daki faaliyetlerinin ciddi boyutlara ulaşması sonucunda
ortaya çıkmıştır. Limited Şirketlerde borçlarına karşı ortakların
kişisel sorumluluklarının bulunmadığı dikkate alındığında bu
durum kredi verenlerin veya yatırım yapanların korunması
açısından dikkat çekici bir durumdur (Leyens 2005, 1409-1410).
Alman şirketler hukukunda önemli bir aşamadaAnonim Şirketler
Kanunu (Aktien Gesetz – AktG)’nda yapılan düzenlemelerdir.
Bu düzenlemelerden en önemlisi 1998 yılında Şeffaﬂık ve
Kontrol Kanunu (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehhmensbereich – KonTraG)’dur. Bu kanunla işletmelerde
bağlayıcılığı bulunan bir gözetim komitesinin oluşturulması esas
alınmıştır. Ardından Almanya’da yaşanan Kurumsal Yönetim
tartışmaları sonucunda 2002 yılında yine Anonim Şirketler
Kanunu (Aktien Gesetz – AktG)’nda yapılan bir düzenleme ile
Şeffaﬂık ve Açıklama Kanunu (Transparenz und Publizitätgesetz
– TransPuG) yürülüğüe girmiştir. Kanun işletmelerin kurumsal
yönetim raporunun düzenlenmesi ve borsada işlem gören
şirketlerin Alman Kurumsal Yönetim Düzenlemesi’nin (German
Corporate Governance Code) uyup uymadıklarını beyan etme
sorumluluğunu getirmiştir.
Tüm yukarıda anlatılan süreç ile Almanya’nın son bin
yılın sonunda yaşanan şirket skandallarına karşı aldığı bazı
önlemler ile Almanya’nın şirket hukukunda yaşanan gelişimlere

kısaca ışık tutulmuştur. Amaç Alman şirketler yapısını kısaca
tanımak ve hangi yasları neden çıkardığını böylece anlamayı
kolaylaştırmaktır. Ancak Alman ﬁnansal raporlama sisteminde
en köklü düzenleme sanırız ki Alman Federal Hükümeti’nin
2003 yılında kabul ettiği “10 Adım Programı”dır. Bu program ile
muhasebe ve denetimde hile ve yolsuzlukların önüne geçilmeye
çalışılmıştır. Bu programa daha sonra değinilecektir.
Alman Bilanço Kontrol Yasası (Bilanzkontrollgesetz - BilKoG)
15 Aralık 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Aman Federal
Hükümetinin uygulamaya çalıştığı doğru ve gerçeği yansıtan mali
tablolar için “10 Adım Programı”nın altıncı adımında yer alan
bir düzenlemedir. Düzenleme ile borsada işlem gören şirketlerin
ﬁnansal raporları için iki aşamalı kontrol ve denetim prosedürleri
yürürlüğe sokulmuştur. Buna göre birinci aşamada şirketlerin
yıllık faaliyet sonuçlarını yeni ve özel bir uzmanlar kurulu
değerlendirmektedir. İkinci aşamada ise Finansal Hizmetler
Kurumu (Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht – Ba
Fin / Financial Services Authority) statüsünden gelen yetki ile
gerekli denetim ve kontrol işlemlerini gerçekleştirir.
3.2. Sarbanes Oxley Yasası İncelemesi
Bu başlık altında SOA’nın denetçi ve muhasebeci açısından
amaç ve ölçüsünün ne olduğu ve bu taraﬂar açısından düzenlemenin
hedeﬂerinin neler olduğu bir tablo yardımıyla tespit edilecektir.
Tablo 1: Muhasebeci ve Denetçi Taraﬂarının SOA’daki
Durumu
Taraflar

Düzenlemenin Hedefi

Düzenlemenin Amacı

Düzenlemenin Ölçütü

Muhasebeci

US-GAAP'tan kaynaklanan yasal
U.S.A.'da yaşanan şirket iflasları
Muhasebeyi
hile
ve
boşlukların kötüye kullanımının
ve muhasebe hilelerine karşı
yolsuzlukların aracı olmaktan
önüne geçmek için gerekli ve
önlem ve tedbir geliştirme
uzaklaştırmaya çalışmak.
yeterli düzenlemelerin yapılması.
ihtiyacı.

Denetçi

Temelde; dış denetim ve iç
Bir işletmenin gerek iç ve gerekse denetim
işini
yapacakları U.S.A.'da yaşanan şirket iflasları
de dış denetiminde bağımsızlığı ayrıştırmak ve ardından şirket ve muhasebe hilelerine karşı
zedelemeyecek nitelikte daha CEO'larına ve diğer idarecilere önlem ve tedbir geliştirme
objektif kriterler getirmek.
daha
fazla
sorumluluk ihtiyacı.
yükleyebilmektir.
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Tablo 1 incelendiğinde de görüleceği üzere SOA, A.B.D.’de
de yaşanan büyük şirket iﬂasları sonucunda gerçekleştirilmiş
düzenlemelerdir. Bu şirket iﬂaslarının temellerinde muhasebe ve
denetim hileleri yer almaktaydı.
3.3. Alman 10 Adım Programı İncelemesi
Bu başlık altında Alman 10 Adım Programı’nın denetçi ve
muhasebeci açısından amaç ve ölçüsünün ne olduğu ve bu taraﬂar
açısından düzenlemenin hedeﬂerinin neler olduğu bir tablo
yardımıyla tespit edilecektir.
Tablo 2: Muhasebeci ve Denetçi Taraﬂarının Alman 10
Adım Programı’ndaki Durumu
Taraflar

Muhasebeci

Denetçi

Düzenlemenin Hedefi
Düzenlemenin Amacı
Henüz ciddi şirket iflas ve
muhasebe skandalları ortaya
çıkmadan gerekli dersleri almak Muhasebeyi
hile
ve
ve yasal boşlukların kötüye yolsuzlukların aracı olmaktan
kullanımının önüne geçmek için uzaklaştırmaya çalışmak.
gerekli ve yeterli düzenlemelerin
yapılması.
(1) Bir işletmenin gerek iç ve
gerekse de dış denetiminde
bağımsızlığı
zedelemeyecek Temelde; dış denetim ve iç
işini
yapacakları
nitelikte daha objektif kriterler denetim
getirmek. (2) Denetçi rolünün ayrıştırmak ve ardından şirket
arttırılması.
(3)
Finansal CEO'larına ve diğer idarecilere
fazla
sorumluluk
raporların gerçek ve dürüst olarak daha
gösterilip
gösterilmediğinin yükleyebilmektir.
denetlenmesi için bağımsız bir
kurul kurulması.

Düzenlemenin Ölçütü
Dünya'da yaşanan şirket iflasları
ve muhasebe hilelerine karşı
önlem ve tedbir geliştirme
ihtiyacı.

Dünya'da yaşanan şirket iflasları
ve muhasebe hilelerine karşı
önlem ve tedbir geliştirme
ihtiyacı.

Tablo 1 ve Tablo 2 kıyaslandığında bir başka ifade ile
Muhasebeci ve Denetçilere SOA ve Alman 10 Adım Programı
açısından bakıldığında geliştirilen düzenlemelerin hedeﬂeri
itibariyle farklılaştığı, ancak düzenlemelerin amaçlar itibariyle
aynı olduğu görülecektir. Tablolar arasındaki bir başka farkta
düzenlemelerin ölçütleri itibariyledir. Şöyleki SOA skandallar
gerçekleştikten sonra bir Türk deyimi ile <İş işten geçtikten
sonra> yapılmışken, Alman 10 Adım Programı ve buna bağlı

olarak çıkarılan kanunlar ise şirket skandal ve iﬂasları Alman
şirketlerinin henüz başına gelmeden yapılmasıdır.
Aşağıda yer alan Tablo 3’de Alman Bilanço Reform
Yasalarını çıkış nedenleri ve kronolojik sıralaması topluca
görülebilmektedir. Tablo 3 incelendiğinde de görüleceği üzere
Almanya uluslararası şirket skandalları sonrasında zamanı boşa
harcamayarak birçok yasal düzenleme ile sermaye piyasalarına
ve ﬁnansal rapor sunucularına gerekli tedbirleri aldırtacak
düzenlemeleri oluşturmuştur.
Tablo 3: Alman Bilanço Reform Yasalarının Genel Akışı
(Pﬁtzer, Oser ve Orth 2004, 2594).

* Avrupa Birliği:
- Gerçeğe Uygun Değer Eğilimi (2001)
- IAS Düzenlemeleri (2002)
- Başlangıç Değeri Eğilimi (2003)
- Modernizasyon Eğilimi (2003)
- Piyasada Suistimal Eğilimleri (2003)
- Avrupa Birliği 8. Direktifinde Değişim (2004)
- Şeffaflık Eğilim Önerisi (2004)

Ulusal Nedenler:
* Yasal İnsiyatif Gereği:
- Şeffaflık ve Kontol Kanunu (KonTraG-1998)
- Sermaye Yeterliliği Kanunu (KapAEG-1998)
- Şeffalık ve Açıklama Kanunu (TransPuG-2002)
* Alman Kurumsal Yönetim Düzenlemesi
- Yıllık Gözden Geçirmeler (DCGK-2002)

F e d e r a l A l m a n H ü k ü m e t i n i n 1 0 A d ım P r oG
g rüaçm
lü ıb
: ir
V a r l ı k Y a p ı sı v e D ü r ü st B i l g i l e n d i r m e i ç i n .

Uluslararası Nedenler
* U.S.A.: Sarbanes-Oxley Act (2002)

2004

BilReG: Bilanço Reform Kanunu

2004

BilKoG: Bilanço Kontrol Kanunu

2004

APAG: Dönemsonu İşlemleri Denetim Kanunu

2004

AnSVG: Yatırımcıyı Koruma Kanunu

2004

UMAG: Modernizasyon ve İşletme Dürüstlüğü Kanunu

2004

KapMUG: Sermaye Yatırımcıları İçin Örnek Yöntem Kanunu

2005

KaplnHaG: Yanlış Sermaye Piyasası Bilgilendirmesine Karşı
Düzeltme Sorumluluğu Kanunu

2005

BilMoG: Bilanço Modernizasyonu Kanunu

Aşağıda yer alan Tablo 4’de ise Alman Federal Hükümetinin
2003 yılında muhasebe ve denetim hile ve yolsuzluklarına fırsat
vermemek için hazırladığı “10 Adım Programı”, bu programın
adımları ve adımların uygulanabilmesi için çıkartılan kanunlar
topluca görülebilmektedir.
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Tablo 4: Alman Federal Hükümetinin 10 Adım Programı
(Zimmermann, Werner ve Volmer 2008, 181-182)
10 – Adım Programı

134

1.Yönetim ve Gözetleme (Supervisory)
Kurulu üyeleri şirketten (corporation) şahsen sorumlu
olacaklardır ve herhangi bir durum karşısında
hissedarların hakları artırılacaktır.

* 2005 UMAG kanunu statü gereği
bulunan kurulların sorumluluklarıyla
ilgili reformlar getirmiştir.

2. yönetim ve gözetleme kurulu üyeleri
Sermaye piyasalarında oluşacak dezenformasyonu
ihmal ve kasıtlı ﬁillerinden dolayı hissedarlara karşı
sorumlu olacaklardır.

* 2005 KapMUG yatırımcıların
mahkeme öncesi dahi iddialarının
önünü açacak çeşitli prosedürler
getirdi.

3. Alman Kurumsal Yönetim düzenlemesi (Code)
yönetim kurulu üyelerinin hisse senedi alım
haklarının kullanımına ait gerekli şeffaﬂıkta olmasını
bildirmektedir.

4

Programa göre yürürlüğe konan
Kanunlar

*Kurumsal yönetim düzenlemesi
kurul tarafından her yıl gözden
geçirildiği için reforma ihtiyaç yoktur.
* 2005 VorstOG şu anda yöneticilerin
hisse satın alma-satma ve bulundurma
durumlarına
ilişkin
kamuya
açıklamada bulunmasını zorunlu
kılmıştır.

4. uluslar arası muhasebe ilkelerine göre muhasebe
kurallarının düzenlenmesinde ilerlemeye gidilmelidir.

*2004 BilReg muhasebe alanında
önemli değişiklikler yapmıştır.

5. Denetçinin rolünün artırılması

* BilReg statü gereği yapılan
denetimin güçlendirilmesine yönelik
maddeler içermektedir.
* 2005 APAG yıllık bağımsız
denetimin kalitesi ve doruluğunu
artırmış, denetçilerin gözetleyen
kuruluş APAK’ı kurmuştur. (PACOB
ve POB4 ile kıyaslanabilir)

6. Finansal raporların gerçek ve dürüst (true and
fair) gösterilip gösterilmediğinin denetlenmesi için
bağımsız bir kurul ihdas edilmektedir.

* 2004 BilKoG yeni bir bağımsız ve
özel denetim kurumunun ihdası için
kanuni alt yapıya yer vermiştir. Bu
kurum, FREP veya Almanca DPR.
* BaFin şirketlerin DPR ile işbirliğine
reddetmesi
durumunda
olaya
müdahale edebilmektedirler.

7. Borsalar ve gözetim yapılarının geliştirilmesi için
reformlar.

*İlk reformlar WpPG 2005 kanunuyla
gerçekleştirilmiştir.

ÇN POB Public Oversigt Board ABD’deki ilgili kuruluş olabilir. ABD ile kıyaslanabilir demek istenmiş olabilir.

8. Organize olmayan piyasalarda
korunmasının iyileştirilmesi.

yatırımcının

* 2004 AnSVG AB 2003/6/EG
direktiﬁni
uygulamaktadır.
Bu
direktif içeriden ticaret ve piyasa
suiistimaliyle
ilgilidir.
Sıkıntılı
piyasalarda yatırımcının korunmasını
sağlamakta ve ﬁnansal analistler
üzerinde önemli bir denetim otoritesi
görevi ifa etmektedir.

9. Finansal analistler ve reyting kuruluşları tarafından
yapılan şirket değerlemelerinin doğruluğu noktasında
denetimin bulunması.
10. Sermaye piyasalarında cezaların sıkılaştırılması.

Tablo 4 incelendiğinde görüleceği üzere “10 Adım Programı”
ile getirilen düzenlemeler şu şekilde özetlenebilir;
- Yönetim ve Gözetleme kurulu üyeleri [ki Gözetleme
kurulunun üyeleri arasında işçi temsilcilerinden şirket üst
yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede ilgililer yer almaktadır
(Ernst 2004, 936-937 ayrıca Hommelhoff ve Mattheus 2004, 9495) şirkette şahsen sorumludurlar.
- Yönetim ve Gözetleme kurulu üyeleri sermaye piyasalarında
oluşacak dezenformasyondan dolayı ihmal ve kasıtlarından dolayı
hissedarlara sorumlu olacaklardır.
- İşletmeler Alman Kurumsal Yönetim Kodlarına göre
yönetim kurulu üyelerinin hisse senedi alım ve satımlarına ilişkin
şeffaﬂıkla bilgilendirme yapmak yükümlülüğündedirler.
- Uluslararası muhasebe ilkelerine göre muhasebe kurallarının
düzenlenmesinde ilerleme sağlanmalıdır (Claussen 2007, 14221423).
- Denetçinin rolünün arttırılmalıdır.
- Finansal raporların gerçek ve dürüst gösterilip gösterilmediğinin
denetlenmesi için bağımsız bir kurul oluşturulmalıdır.
- Borsaların ve gözetim yapılarının geliştirilmesi için
düzenleme yapılmalıdır.
- Finansal analistler ve reyting kuruluşların tarafından
yapılan şirket değerlemelerinin doğruluğu açısından denetimin
yapılmalıdır.
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- Sermaye piyasalarında cezaların yaygınlaştırılmalıdır.
3.4. Düzenlemeler Açısından SOA ve 10 Adım Programı’nın
Karşılaştırılması
Bu başlık altında değişik açılardan bir Anglo-Sakson
düzenlemesi olan SOA ile bir Kıta Avrupa karakteri taşıyan
10 Adım Programı’nın getirdiği düzenlemeler Tablo 5’de
karşılaştırılacaktır.
Tablo 5: Karşılaştırma: SOA – Alman 10 Adım Programı
Karşılaştırma Ölçütleri
Düzenlemelerin Yapısı ve Sistematiği

Şirket Yönetici ve Çalışanlarına İlişkin Getirilen Düzenlemeler

Şirket Avukatlarının Yasa Dışı Fiilleri Rapor Etme Sorumluluğu

Sarbanes-Oxley Yasası

10 Adım Programı
Çeşitli kanunlarda
değişiklikler yapılmıştır.
Yönetim ve Gözetim
CEO ve CFO'lara
Kurulu üyelerine şirket
açıklamaları onaylama
faaliyetlerinde şahsen
yükümlülüğü getirilmiştir.
sorumluluk getirilmiştir.
Yeni bir düzenleme.

Bu konuda açık bir
Avukatlara gerekli
düzenlemeye
durumları bildirme
yükümlülüğü getirilmiştir. rastlanılmamıştır.

Kamuya Açıklanan Mali Tablo ve Raporlarda Hata ve Hile Tespit
Edilmesi Durumunda CEO ve CFO’lara Verilen Tazminatların ve
Oluşan Kârların Geri Alınması

Mümkündür.

İcracı Yöneticilere Ödünç ve Kredi Verme Yasağı

Vardır.

İç Kontrol Sistemi Üzerinde Yöneticilerin Değerlendirme Yapması
Ve İç Kontrol Raporu
Etik Kurallar
Yöneticilerin Görevden Alınması
Eş Zamanlı Olarak Kamuyu Aydınlatma
Periyodik Raporlarda Kamuya Yapılacak Açıklamalara İlişkin
Hususlar
Şirket Yöneticilerine, Çalışanlarına ve Önemli Oranda Pay
Sahiplerine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar
Halka Açık Şirketler Tarafından Yapılan Periyodik Bildirimlerin
Gözetiminin Arttırılması

Yönetim ve Gözetim
Kurulu üyeleri ihmal ve
kasıtlı fiilerden dolayı
hissedarlara karşı sorumlu
tutulmuştur.
Bu konuda açık bir
düzenlemeye
rastlanılmamıştır.

Yayımlanır.

Yayımlanır.

Uyulmalıdır.
Kolaylaştırılmıştır.
Zorunludur.

Uyulmalıdır.
Kolaylaştırılmıştır.
Zorunludur.

(1) Tam ve doğru olarak, (1) Tam ve doğru olarak,
(2) Gerçeği yansıtır şekilde (2) Gerçeği yansıtır şekilde
açıklanmalıdır.
açıklanmalıdır.
Zorunludur.

Zorunludur.

SEC tarafından izlenir.

BaFin tarafından izlenir.

Dış Denetçi - İç Denetçi Ayrımı

Kesinlikle vardır.

Denetçi firmaların zorunlu
rotasyonu öngörülmektedir.
Bunun şartı denetçi
firmanın toplam cirosunun
% 30'nu 5 yıl içerisinde
denetimini yaptığı bir
şirketten kazanmamalıdır.
Bu oran 2004 yılında %
15'e indirilmiştir.

Menkul Kıymetlere İlişkin Yapılan Analist Çalışmalarından
Kaynaklanan Menfaat Çatışmalarının Önlenmesi

Kurallara bağlıdır.

Programın 9. adımı bu
konuyu düzenler. Denetime
tabidir.

Tablo 5 incelendiğinde de görüleceği üzere Alman 10 Adım
Programı SOA’nın nerdeyse tüm ölçütlerini karşılamaktadır.
Birkaç noktada veriye ulaşılamadıysa da büyük ölçüde SOA’nın
karşılandığı düşünülebilir.
Buraya kadar yapılan tüm açıklamalar topluca
değerlendirildiğinde gerek A.B.D.’de çıkarılan SOA ve gerekse
Almanya’da yürürlükte bulunan 10 Adım Programı genelde
muhasebe denetimine bir başka ifadeyle denetçiye yönelmekte
denetim esasları üzerine önlemler geliştirmektedir. Bilindiği üzere
muhasebe denetiminde hile ve yolsuzlukları önlemenin en düşük
maliyetli yolu “fırsat”ları ortadan kaldırmaktır. Bir başka ifadeyle
kötü niyetli girişimlere fırsat vermemektir. Her iki düzenlemede
de muhasebeci ile ilgili düzenlemeler oldukça sınırlıdır. Konu
çok büyük bir oranda denetim ve denetçi yönü ile ele alınmıştır.
4. ŞİRKET SKANDALLARI SONRASI TÜRKİYE’DE
DURUM
Buraya kadar şirket skandalları sonrasında gelişim gösteren iki
temel ve birbirinde doktrin olarak farklı (biri Anglo-Sakson diğeri
Kıta Avrupa’sı temelinde) düzenlemelere genel olarak bakılmıştır.
Çalışmanın amacı Türkiye için incelenen düzenlemeler
çerçevesinde bir öneride bulunabilmektir. Ancak bunun için
şirket skandalları sonrası Türkiye’de yapılan çalışmaları ele alıp
incelemek ve bunun ardından önerilerde bulunmanın anlamlı
olacağı kanaatindeyiz.
Bu bağlamda Türkiye’de şirket skandalları sonrası
süreç incelendiğinde yasal anlamda somut bir düzenleme
yapılmadığı görülmektedir. Bu dönem de muhasebe literatürü
SOA’ın bol bol incelenmesine yer veren ve skandalların niçin
çıktığına odaklanan çalışmalara odaklanmıştır. Gerek skandal
sonuçlarının Türkiye’ye yansımaması ve gerekse de iﬂas yaşayan
işletmelerle Türk işletmelerinin bağlantısının olmaması bu
anlamda bir düzenleme zaﬁyetine neden olmuş olabilir. Ancak
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elbette hiç düzenleme yapılmadığı da söylenemez. Türkiye’de
borsada işlem gören işletmelerin otoritesi durumunda olan
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 20.07.2003 tarihinde Seri:
VIII, No: 39 koduyla “Özel Durumların kamuya Açıklanmasına
İlişkin Esaslar Tebliği” ve 25.11.2003 tarihinde Seri: XI, No:
25 kodu ile “Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ” çıkarılmıştır. Bu tebliğlerden Seri: VIII No:
39 kodlu tebliğ 07.07.2004 tarihinde Seri VIII, No: 42 kodu ile
güncellenmiştir. Diğer düzenleyici tebliğ olan Seri: XI, No: 25 ise
09.04.2008 tarihinde Seri: XI, No: 29 kodu ile güncellenmiş ve
adı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” adı verilmiştir. Burada kısaca tanıtıcı bilgileri verilen
tebliğler ile kısmen de olsa muhasebe denetimine yön ve şekil
verilmeye çalışılmıştır. Ancak şu anda Türkiye’de muhasebe
düzenlemelerinde yetkili otoritenin Maliye Bakanlığı olduğu
ve Bakanlığın bu yetkiyi Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğler
ile kullandığı düşünüldüğünde Türkiye’de ki Sermaye Piyasası
Kurulu’nun anılan düzenlemeleri sadece borsada işlem gören
işletmelerle sınırlı kalmıştır.
5. SONUÇ
Türkiye’deki hukuki düzenlemelerin orijinleri ve geçmişleri
incelendiğinde Türkiye’nin doktrin olarak Kıta Avrupası’na
yakın olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu durum elbetteki burada
yapılacak yorumlar üzerinde de etkili olacaktır. Şöyleki;
Türkiye’deki muhasebe düzenlemeleri ilke bazlıdır. Oysa
A.B.D.’deki muhasebe düzenlemeleri (US-GAAP) kural
bazlıdır. Kıta Avupası’nda da düzenlemelerin Türkiye’deki gibi
ilke bazlı olduğu düşünüldüğünde Türkiye için uygun modelin
Alman 10 Adım Programı olduğu düşünülmektedir. Tabi bu
tür bir yapının Türkiye’de uygulanabilmesi için Almanya’da
olduğu gibi birçok Kanunun çıkarılması yerine konu tek ve
kapsamlı bir Kanun ile düzenlenebilir. Çünkü Almanya’daki

uygulama dikkatle incelendiğinde çıkarılan yasal uygulamaların
bazı mevcut Kanunlarda değişiklik yaparak veya yeni bir
düzenleme getirerek gerçekleştiği görülmektedir. Örneğin
BilKoG düzenlemesi Ticaret Kanununda (Handelgesetzbuch
– HGB), Menkul Kıymet Ticareti Hakkındaki Kanunda
(Wertpapierhandelsgesetz – WpHG), Finansal Hizmetler Kurumu
Kanununda (Finanzdiensleistungsaufsichtgesetz – FinDAG),
Anonim Şirket Kanununda (Aktiengesetz – AktG), Mahkeme
Masraﬂarı Kanunu (Gerichtskostengesetz – GKG) ve Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesi Kanununda (Rechtsanwaltsvergütungsgese
tz)’nda değişiklik yapılmasını gerektirmiştir. Bu nedenle mevcut
Kanunlarda değişiklik yerine Türkiye için daha uygun olanı
Maliye Bakanlığı’nın şüphe götürmez bir gerçeklikle gereksinim
duyulan muhasebe denetimi ile ilgili düzenlemeleri bir tebliğle
çıkarması veya özel bir Kanun ile yürürlüğe sokması tavsiye
edilebilir.
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ÖZET
Manipülasyon, sermaye piyasalarının etkinliği açısından
kritik önem taşımaktadır. Bu sebepten dolayı manipülasyonlar
her ülkenin sermaye piyasası içerisinde bir araştırma konusu,
bir tartışma ve çoğu zamanda üzerinde uzlaşma olmayan
bir konu olmuştur. Temelinde manipülasyonlar işlem bazlı
manipülasyonlar ve bilgi bazlı manipülasyonlar olmak üzere
iki şekilde sınıﬂandırılmaktadır. İşlem bazlı manipülasyonlar
başta yatırımcılar olmak üzere hisse senedi piyasasını olumsuz
yönde etkilemektedir. Bilgi bazlı manipülasyonlar ise ﬁnansal
tablolardaki verilerin güvenilirliğini etkileyerek bilerek ya da
bilmeyerek ﬁnansal verilerin yanlış beyan edilmesine neden
olmaktadır. Her iki manipülasyon da yatırımcıları yanlış karar
vermeye itmektedir. Bu çalışmada Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından tespit edilen manipülasyonların belirlenmesine,
sınıﬂandırılmasına ve bu manipülasyonlara yönelik yapılan
hukuki düzenlemelere yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Manipülasyonlar, SPK Düzenlemeleri ve
Yaptırımları
JEL Kodları: M41, M48
*
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ABSTRACT
Manipulation is critical to the efﬁcency of capital markets.
For this reason manipulation has been the subject research,
discussion and even controversy in each country’s capital
markets. Basically, manipulation is classiﬁed as trade based
manipulation and information based manipulation. The trade
based manipulation has negative effects on especially investors
and stock markets. The information based manipulation, ﬁnancial
statements are unreliable because of intentional or unintentional
misrepresentation. Both of manipulation types can deceive
investors. In this study, based on determination and classiﬁcation
of manipulations which are determined and declared by Capital
Markets Board of Turkey and explained legal regulations on
manipulations of Capital Market Board of Turkey.
Keywords: Manipulations, Capital Market Board’s
Regulations and Enforcements
Jel Codes: M41, M48
1. GİRİŞ
Manipülasyon, kelime anlamı olarak harekete geçirme,
akıllıca, gizli yöntemlerle ya da hileli yollarla bir kimseyi
yönlendirme, etkileme veya bir şeyi kontrol altına alma, bir
kimsenin düşüncelerinin ve hareketlerinin tam olarak kendi
isteğiniz doğrultusunda gerçekleşmesini sağlama olarak ifade
edilmektedir. Normal piyasa yapısı içerisinde arz ve talebe
göre belirlenen sermaye piyasası araçlarının değerlerinin yapay
alım satımlar ve yanlış, yetersiz ve yanıltıcı açıklamalarla
yükseltilmesi, düşürülmesi veya belli bir seviyede tutulması
ise piyasalardaki manipülasyon kavramını açıklamaktadır.

Bu açıdan bakıldığında, manipülasyonunun en önemli amacı,
sermaye piyasası araçlarını ve işletme performansının ve ﬁnansal
yapısının gerçekte olması gerektiğinden farklı gösterilerek
işletme çevresindeki aktörler arasındaki refah transferinin
gerçekleştirilmesi olarak ortaya çıkmaktadır (Aktaran Demir ve
Bahadır,2007:103 Stolowy ve Breton, 2004). Böylelikle ﬁnansal
tabloların üretilmesine olanak sağlayan muhasebe bilgi sistemi
içerisinde ﬁnansal piyasalardaki gelişmelere uygun muhasebe
standartlarının hazırlanma sürecindeki boşluk veya gecikmeden
dolayı ya da yasal düzenlemelere aykırı uygulamalar dahil pek çok
yöntem kullanılarak, şirket yetkilileri tarafından, ﬁnansal tablo
ve raporlarda yer alan bilgilerin manipüle edildiği görülmektedir
(Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu,2005:2-3). Bu doğrultuda genel
anlamda manipülasyonda aktif rol oynayan aktörlerin durumuna
bakmakta fayda bulunmaktadır. Aşağıdaki şekil üzerinde bu
durum özetlenmektedir.

İşletme

Piyasalar

Yatırımcılar
- Gerçek hissedarlar

Toplum

Aracılar

- Yöneticiler

- Devlet

- Hisse senetlerini
takip edenler

- Çalışanlar

-Yerel yönetimler

-Potansiyel hissedarlar
- Borsaya kote olanlar
- Fon sahipleri
- Denetçiler

Diğer Paydaşlar
- Ticari birlikler
- Müşteriler
- Tedarikçiler

Şekil 1. Manipülasyonda Yer Alan Aktörler (Kaynak:
Stolowy ve Breton, 2004:37)
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Şekilden de açıkça görülebildiği gibi, manipülasyonda aktif
olarak rol oynayan aktörlerin başında ﬁnansal piyasalardaki
aracılar ve yatırımcılar yer almaktadır. Bununla birlikte
manipülasyonu kullanan bir başka aktör olarak işletmeler
gösterilmektedir. İşletmeler içerisinde hem yöneticiler hem de
çalışanlar ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken aktörler olarak
sayılmaktadır. Son olarak toplum da manipülasyondan hem
etkilenen hem de manipülasyonu etkileyen taraf olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Finansal piyasalarda içerikleri itibariyle iki tür manipülasyon
bulunmaktadır: Bunlardan ilki, bilgi bazlı manipülasyondur. Bilgi
bazlı manipülasyonlarda, yatırımcılara şirketle ilgili yanlış ve
yanıltıcı bilgiler verilmekte veya şirketle ilgili gerçek olmayan bir
takım söylentiler çıkarılmakta ya da açıklanması gerekli bilgiler
açıklanmamaktadır. Bu tür manipülasyonlar bilgisel etkinliğin
sağlanmadığı, şirketle ilgili bilgilerin yatırımcılar tarafından
kolaylıkla elde edilemediği ve asimetrik bilgi dağılımının söz
konusu olduğu piyasalarda daha sık görülmektedir. İkinci tür
manipülasyonlar ise, işlem bazlı manipülasyonlardır. İşlem bazlı
manipülasyonda işlem yapanlar, asıl niyetlerini gizleyerek, yapmış
oldukları alım ve satım işlemleriyle menkul kıymet ﬁyatlarını
etkilemeye, yapay piyasa oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kamuyu
aydınlatma yükümlülüklerinin bulunmadığı veya sınırlı olduğu,
dolayısıyla şirketle ilgili bilgilere yatırımcıların kolaylıkla
ulaşamadığı, genel yatırımcı proﬁlini kamuya açıklanmış bilgileri
analiz etme ve değerlendirme yetenekleri sınırlı tecrübesiz
bireysel yatırımcıların oluşturduğu ve asimetrik bilgi dağılımının
söz konusu olduğu piyasalar manipülasyona daha elverişli bir
ortam yaratmaktadır. Ancak, işlem bazlı manipülasyon yasal
görüntülü işlemler ile gerçekleştirildiğinden, çok farklı tekniklerin
uygulanmasına elverişidir. Dolayısıyla teknolojik gelişmelerin
de, manipülatif tekniklerde kullanılması mümkündür. Bu
nedenle, gelişmiş ve sıkı denetim mekanizmalarının bulunduğu

piyasalarda da işlem bazlı manipülasyon görülmektedir (http://
www.spk.gov.tr).
Her iki manipülasyon türünün de temelinde ﬁnansal bilgi
yatmaktadır. Güvenilir ﬁnansal bilgi ﬁnansal piyasalardaki
etkinlik açısından kritik bir rol oynamaktadır. Ne zaman ki
ﬁnansal tablolar muhasebe ilkeleri temelinde hazırlanırsa,
yatırımcılar yani ﬁnansal bilgi kullanıcıları bu tablolardan etkin
olarak yararlanabilir. Dolayısıyla manipülasyon bu noktada
devreye girmektedir. Finansal davranışın yani kararın rasyonel bir
şekilde yapılmasında doğrudan etki yapmaktadır. Bu etkileri hem
manipülasyonun kazançları hem de manipülasyonun sermaye
piyasalarına olan maliyeti yani kayıpları açısından iki şekilde
değerlendirmek gerekmektedir. Manipülasyonun kazançları yani
getirileri olarak uluslar arası literatürde birçok çalışma yapılmıştır.
Bu nedenle çalışmada bu kısım tablolaştırılarak aşağıdaki gibi
sunulmuştur.
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Tablo 1. Manipülasyonlardaki Potansiyel Kazançlar
Aktörler
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Kazançları
Sermaye
Maliyetlerinin
Azaltılması

Watts and Zimmerman (1986)
Dechow et al. (1996)

Uyarılar

Ronen and Sadan (1980)

İşini Koruma

Fudenberg and Tirole (1995)

İstihkakların Yönetimi

Watts and Zimmerman (1978),
Ronen and Sadan (1981), Lambert (1984), Healy (1985), Moses (1987), McNichols and Wilson (1988), Brawshaw and Eldin (1989), Fern et al. (1994), Gaver et al. (1995), Holthausen et
al. (1995), Bhat (1996), Balsam
(1998)

Kredi Sözleşmeleri

Yöneticiler

Başlangıç
Ortakları

Çalışmalar

Watts and Zimmerman (1986),
Sweeney (1994), DeFond and Jiambalvo (1994), DeAngelo et al.
(1994), Fern et al. (1994)

Resmi Sınavlar

Jones (1991), Magnan et al. (1999)

Vergilerin Minimizasyonu

Scholes et al. (1992), Guenther
(1994), Chaney and Lewis (1995),
Maydew (1997), Eilifsen et al.
(1999)

Vergi Avantajının Kazanılması

Hepworth (1953)

Hedef Odaklı Yönetime
Yönelik Maliyetlerin Azaltılması

Wu (1997)

Yatırımcılar, kredi verenler ve çalışanlar arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi

Hepworth (1953), Godfrey and Jones (1999)

Sabit Kap Payları

Kasanen et al. (1996)

Politik Maliyetlerden Kaçınma

Hall (1993), Fern et al. (1994)

Kazançlarını Arttırma

Titman and Trueman (1986), Datar et al. (1991), Aharony et al.
(1993), Neill et al. (1995)

Hisse Senetlerinin Piyasa
Değerinin Arttırılması
Sermaye
Maliyetlerinin
Azaltılması
İşlemlerin Düzeyini Azaltmak
Çalışanların Kontrolü

Dye (1988), Schipper (1989)

Tahvil
Sahipleri

Tahvillerin Piyasa Değerini
Arttırmak

Schipper (1989)

İşverenler/
Çalışanlar

İşlerini Korumak
Kazançlarını Arttırmak

Liberty and Zimmerman (1986)

Ortakların
Kontrolü
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Kaynak: Stolowy ve Breton, 2004:40
Manipülasyonun sermaye piyasalarına olan maliyeti yani
kayıpları ise sermaye piyasalarının ekonomide kaynakların
verimli alanlara tahsisi ile ilgili fonksiyonunu bozmasıdır. Diğer
bir ifade ile ﬁnansal bilgi manipülasyonu nedeniyle, şirketlerin
gerçek ﬁnansal durumlarının ve faaliyet sonuçlarının ﬁnansal bilgi
kullanıcılarına yansıtılmaması; bir taraftan, bu şirketlerin menkul
kıymetlerine yatırım yapan yatırımcıların zarara uğramalarına ve
sisteme olan güvenlerinin sarsılmasına, diğer taraftan, yanlış bilgi
üzerine alınan gerek şirketlerdeki yatırım kararları ve gerekse
yatırımcıların menkul kıymet alım-satım kararları nedeniyle
de kaynakların (fonların) yanlış ve verimsiz alanlara tahsis
edilmesine, dolayısıyla ekonomiye ek bir maliyet yüklenmesine
neden olmaktadır (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu,2005: 3).
Copeland’a (1968:110) göre, manipülasyon temelinde
raporlanan net karın üzerindeki artış veya azalış meydana
getirmek olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle manipülasyonlar
içerisinde birçok karakteristik özellik barındırmaktadır. Örneğin
kimi zaman manipülasyonlar işletme yönetiminin geliştirdiği
genel amaç doğrultusunda bir strateji aracı olmakta, kimi
zamanda işletmenin beklediği refah transferi riskini azaltabilen
uygulamalar olmaktadır (Stolowy ve Breton, 2004:5). Her iki
uygulamada da manipülasyonunun en önemli amaçları; daha düşük
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maliyetle kaynak temin edebilmek ve borç sözleşmelerindeki
koşulları karşılayamamaktan kaçınmaktır (Dechow Sloan ve
Sweeney,1996:2-5). Sonuçta muhasebe bilgi sistemi sonrasında
üretilen ve sunulan ﬁnansal raporlar, sadece ﬁnansal bilgiyi
kullananlar için değil, işletmenin piyasa ﬁyatının oluşması ve
işletmenin ﬁnansal bilgilerinin kamuya açıklanması gibi işlevleri
ile de ekonomiye katkı sağlamaktadır (Bushman ve Smith,
2001:237). Ancak burada unutulmaması gereken, bahsedilen
manipülasyonların bilgi bazlı manipülasyonlar olmasıdır.
İşleme dayalı manipülasyonda, menkul kıymetlerin alımsatım işlemleri sonucunda hisse senedi ﬁyatında değişimler
olmaktadır. Bu türdeki manipülasyonlarda ﬁnansal bilgi
manipülasyonundan farklı olarak, hisse senedine ilişkin bilgilerin
kamuya açıklanmasında eksik ve yanlış bilgilere göre hareket
etmek yerine, sadece alım-satım işlemleri ile piyasayı yanıltma
amaçlı faaliyetler görülmektedir.
Yukarıda
yapılan
açıklamalar
doğrultusunda,
manipülasyonlarının kavramsal çerçevesinin ve yapılan
manipülasyon tekniklerinin daha iyi anlaşılması için aşağıdaki
şekli incelemekte fayda bulunmaktadır.



Karın İstikrarlı
Hale Getirilmesi

Borç/Öz Kaynak
Rasyosunun
Değişkenliği

Kar Yönetimi

Borç/Öz Kaynak
Rasyosunun
Seviyesi

Kar Yönetimi

Şimdiki Hisse Başına
Düşen Karı Gelecekte
Arttırmak İçin
Düzenlemek

Büyük Temizlik
Muhasebesi

Geri Dönüş: Hisse
Başına Düşen Kar

Mesleki
Perspektif

Borç/Öz Kaynak Rasyosu

Hisse Başına Düşen Kar

Akademik
Perspektif

Yaratıcı Muhasebe

Yapısal Risk: Borç/Öz
Kaynak Rasyosu

Kanuni sınırlılıklar ve standartlar
içerisinde

Şekil 2. Manipülasyonların Anlaşılması İçin Kavramsal Çerçeve (Kaynak:Stolowy ve Breton,2004:35)

Hile

Kanuni sınırlılıklar ve standartlar
dışında

Manipülasyon

Potansiyel Refah Transferi
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Potansiyel refah transferi, bir hissedardan diğer bir hissedara
doğru yöneticiler ve hissedarlar arasındaki asimetrik bilgi akışı
şeklinde gerçekleşmektedir. Şekilden de açıkça görülebildiği
gibi refah transferi temelinde hisse başına düşen kar ve borç- öz
kaynak rasyosuna dayanmaktadır. Hisse başına düşen kar, kar
yönetimi temelinde gelişmektedir. Kar yönetimi, karın istikrarlı
hale getirilmesi, büyük temizlik muhasebesi ve yaratıcı muhasebe
gibi yöntemleri içerisinde barındırmaktadır. İşletmelerde yapısal
riskin ölçülmesi için esas alınan borç/öz kaynak rasyosu ise
yaratıcı muhasebe uygulamaları temelinde manipülasyonun
konusu içerisine girmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken nokta; manipülasyonun yasal sınırlılıklar ve standartlar
çerçevesinde oluşmasıdır. Eğer tam tersi bir durum olursa
muhasebe manipülasyonu hile olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıda verilen açıklamalar genel anlamda manipülasyonun
ne olduğunu ve manipülasyonun gerçekleşmesi halinde ortaya
çıkabilecek etkileri açıklamak açısından önem taşımaktadır.
Özellikle de manipülasyonun aktörleri ﬁnansal sistem içerisinde
manipülasyonun etkisinin belirlenmesinde büyük bir önem
taşımaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda çalışmanın temel
amacının; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri
çerçevesinde manipülasyonların tespit edilmesi, manipülasyon
sonrasındaki sürecin incelenmesi ve bu süreçte yaptırım uygulanan
kişi veya kurumların hangi manipülasyon yönteminden sorumlu
olduklarının ki bu çalışmamızda işlem bazlı manipülasyonlar olarak
ifade edilmiştir, hangi yasal düzenlemelerle ilişkili olduğunun
ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Böylelikle gerçekleşen
manipülasyonların Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndaki hukuki yeri
de belirlenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle literatür
taramasına, sonra manipülasyona taraf oluşturanların hukuki
sorumluluklarına, ardından SPK tarafından manipülasyona
ilişkin düzenlemelere yer verilmekte ve son olarak da 2005-2009
döneminde SPK düzenlemeleri kapsamında olan hisse senetleri

borsada işlem gören şirketlerdeki işlem bazlı manipülasyonlara
yönelik SPK haftalık bültenleri ve SPK Faaliyet Raporları taraması
ile elde edilen yaptırımlar incelenmektedir. Böylelikle, SPK
tarafından tespit edilen manipülasyonların hukuki sonuçlarını beş
yıllık veri ile sunulması amaçlanmaktadır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Manipülasyonların tespit edilmesi ve önlenmesi ya da
önlenmesine yönelik düzenlemeler yapılması ulusal otoritelerin
kontrolünde yapılmaktadır. Yani manipülasyona yönelik hukuki
düzenlemeler genellikle bu konudaki mesleki perspektiﬁn
gelişimine olanak tanımaktadır. Bunun yanında manipülasyon
konusuna akademik anlamda da birçok katkı yapılmaktadır.
Özellikle akademik anlamda yapılan çalışmalar, manipülasyon
tekniklerinin, bu tekniklerin uygulamalarının ve manipülasyon
sonuçlarının daha iyi anlaşılmasına doğrudan etki yapmaktadır.
Bu nedenle çalışmanın da çıkış noktasını oluşturan literatür
taraması aşağıdaki tablo üzerinde özetlenmektedir.
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Manipülasyonun
Konusu

Net kar

Gelirler

Net kar

Net kar

Hisse başına düşen kar

Araştırmanın Amacı

Neden ve nasıl muhasebe
değişiklikleri yapılmaktadır.

Raporlanan kar üzerinde
yöneticilerin yaptıkları
değişikliklerin ortaya
çıkarılmasıdır.

Potansiyel bir manipülasyon
için muhasebe
değişkenlerini belirlemek.

Konsolidasyon yapılmadan
önce raporlanan verilerden
manipülasyonlara yönelik
yapılabileceklerin ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır.

Finansal raporlama
üzerindeki muhasebe
politikalarındaki
değişimlerin etkilerini ortaya
çıkarmak.

Archibal (1967)

Gagnon (1967)

Copeland (1968)

Copeland and Licastro
(1968)

Cushing (1969)

Raporlanan muhasebe politikalarındaki
değişimler dikkate alınmıştır. 19551966 yılları arasındaki 249 örnek
incelenmiştir.

Yıllara yönelik
olarak veriler
üzerinden
gidilmiştir.

Yıllara yönelik
veriler toplanmıştır.

Finansal
tablolardan veriler
toplanmıştır.

Konsodilasyona tabi tutulmayan
temettüler üzerinden veriler elde
edilmiştir. Toplam 19 işletme üzerinde
uygulama yapılmıştır.

Temettü gelirlerini kullanmışlar ve
1954- 1965 yılları arasındaki verilerden
yola çıkarak 20 işletme üzerinde çalışma
yapmışlardır.

Ampirik çalışma

Ampirik çalışma

Durgunluk dönemindeki değişiklikler
üzerinde durulmaktadır. Araştırma
53 işletme üzerinde 1962-1964 yılları
arasında yapılmıştır.

1955 ve 1958 yılları arasında 500
ortaklık üzerinde araştırma yapılmıştır.

Metodoloji

Manipülasyonun Araçları

Tablo 2. Manipülasyonlar İle İlgili Yapılan Çalışmalar

Değişik periyotlara yönelik
yönetim kararları yani muhasebe
politikalarındaki değişimler
şimdiki kar yönetimi üzerinde
doğrudan etkiye sahiptir.

Hipotezin kanıtlanması söz
konusu değildir.

Muhasebe manipülasyonunda
kullanılan rasyolar tanımlanmış
ve işletmelerin manipülasyonlar
için ne tür muhasebe
değişkenlerini kullandıkları ortaya
çıkmıştır.

Yöneticilerin karın
maksimizasyonunu etki etmeleri
karın normalleştirilmesinden daha
fazla gerçekleşmiştir.

Düşük yüzdeli sonuçlar elde
edilmiştir.

Sonuç ve Yorumlar
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Araştır
mayı
Yapanlar
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Vergi kazançları

Gelirler

Faaliyet karı

Net kar

Hisse başına kar

İşletmelerin maliyet
değişimlerinden yola
çıkarak manipülasyonların
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın üç sorusu
bulunmaktadır:
Gelir arttırıcı çalışmalar
yönetim tarafından
arzulanmakta mıdır?
Eğer evetse, yönetim bunu
yapmakta mıdır?
Eğer arzulanıyorsa ve
mümkünse işletmeler bunu
başarmak için neler yapıyor?

Muhasebe manipülasyonu
için faktörlerin belirlenmesi:
İşletme yönetimi kar arttırıcı
çalışmaları bütçedeki açık
ve yönetimsel bir nedene
bağlı olarak yapmaktadır.

Muhasebe
manipülasyonlarını
tanımlamak ve kavramsal
çerçeveyi oluşturmaktır.

Hipotezler:
Yönetim tarafından
muhasebe
manipülasyonlarını yapmak
desteklenmektedir.

Bareﬁeld and
Comiskey (1972)

Beidleman (1973)

Kamin and Ronen
(1978)

Eckel (1981)

Givoly and Ronen
(1981)

Satışlar üzerinde durulmuştur. 92 işletme
üzerinde uygulama yapılmıştır.

1951- 1970 yılları arasındaki 62
işletmeye uygulama yapılmıştır.

Faaliyet giderleri ve olağan giderler
üzerinde durulmuştur. 310 işletme
üzerinde 1957-1971 yılları arasındaki
döneme ilişkin uygulama yapılmıştır.

1951- 1970 yılları arasındaki 43 ﬁrmaya
çalışmayı uygulamışlardır.

Maliyet ya da borç yöntemi üzerinde
durulmuştur. 1959- 1968 yılları arasında
ve 30 işletmeye yapılmıştır.

Regresyon analizi
yapılmıştır.

Ampirik çalışma

Pazar analiz ve
trend eğilimleri
analiz yapılmıştır.

Ampirik çalışma

Ampirik çalışma
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Dört dönemlik raporlama
döneminin dördüncü çeyreğinde
yani son 3 ayda gelir arttırıcı
muhasebe çalışmalarına
gidilmiştir.

Sadece iki işletme açısından
manipülasyon tanımı
yapılabilmiştir.

Pazara giriş faaliyetleri
ve yönetiminin istekleri
manipülasyonlar üzerinde etki
yapmaktadır.

Birçok işletme raporlanan
kazancını normalleştirmek için
birçok araç kullanmaktadır.
Bunlar içerisinde ceza maliyetleri,
satışlar, reklam maliyetleri vb.
sayılmaktadır.

Bulgular hipotezi desteklemiştir.
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Net faaliyet karı

Faaliyet karı

---

Olağan kar

Faaliyet karı

----

İç kontrol ve yönetici
kontrollü manipülasyonlar
arasındaki farklılıkları
ortaya çıkarmaktır.

Manipülasyonların ekonomi
üzerindeki etkilerini
belirlemek ve test etmektir.

Kar çok düşük olduğu
zamanlarda yöneticiler bir
temizlemeye gider.

Muhasebe değişimlerindeki
farklılıkların muhasebe
üzerindeki etkileri
araştırılmıştır.

Muhasebe
uygulamalarındaki
manipülasyonların önemini
ortaya çıkarmaktır.

Manipülasyondan kar
yönetimine: Satışlardan
sağlanan hasılatın ölçülmesi

Amihud et al. (1983)

Belkaoui and Picur
(1984)

McNichols and Wilson
(1988)

Brayshaw and Eldin
(1989)

Albrecht and
Richardson (1990)

Bartov (1993)

----

128 çekirdek yani sektör içi işletme ve
128 sektör dışındaki işletme üzerinde
uygulama yapılmıştır.

Değişimlerden doğan farklılıklar
üzerinde durulmuş ve 40 İngiliz
işletmesine uygulama yapılmıştır.

Ampirik çalışma

Logit analizi
yapılmış ve ampirik
çalışmadır.

Ampirik çalışma

Ampirik çalışma

Ampirik çalışma

Faaliyet giderleri üzerine odaklanılmış
ancak satıların maliyeti bunun dışında
tutulmuştur. 114 çekirdek sektör
işletmesi ve 57 sektör dışı işletme
üzerinde araştırma yapılmıştır.

---

Zaman serileri
analizi yapılmıştır.

Faaliyet giderleri üzerinde durulmuş ve
56 işletme üzerinde çalışma yapılmıştır.
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Yüksek donanımlı ve düşük gelirli
ﬁrmalar, genellikle varlıkların
satışlarından daha çok gelir elde
etmektedirler.

Hem sektör içindeki hem de
sektör dışındaki işletmelerin
muhasebe uygulamalarındaki
manipülasyonlar açısından
farklılık bulunmamaktadır.

Hipotez anlamlı çıkmıştır.

Sonuçlar hipotezi desteklemedi.

Muhasebe manipülasyonlarının
çekirdek sektördeki işletmelerde
sektör dışındaki işletmelere göre
daha az olduğu tespit edilmiştir.

İşletme yönetimi kontrolünde
yapılan manipülasyonların
diğerlerine göre daha çok
yapıldığı ortaya çıkmıştır.
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---

---

----

Maliyetler

İşlem maliyetleri,
gelirler

Muhasebe manipülasyonları
ile hissedarların gelirleri
arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktır.

Halka arz asimetrik bilgi
düzeyini arttırmaktadır.

Kazançların
manipülasyonunu tespit
etmek.

Finansal raporların
hazırlanmasında ve
muhasebe standartlarının
uygulanması sırasında yer
alan manipülasyonların
sınıﬂandırılmasıdır.

Denetçilerin kazanç
manipülasyonları üzerindeki
etkilerini araştırmak ve
kurumsal yönetim riskini
dolayısıyla karar almadaki
etkisini araştırmaktadır.

Wang and Williams
(1994)

Teoh et al. (1998)

Beneish (1999)

Dye (2002)

Bedard and Johnstone
(2004)

2000-2001 yılları arasında bir denetim
şirketinin 1000 adet müşterisi üzerinde
çalışma yapılmıştır.

Finansal verilerden ve muhasebe
standartları ele alınmıştır.

----

---

456 işletme üzerinde uygulama
yapmışlardır.

Ampirik çalışma

Regresyon analizi
yapılmış ve model
hazırlanmıştır.

Ampirik çalışma

Ampirik çalışma

Ampirik çalışma
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Gelir manipülasyonları riski
ile planlı denetim saatleri
arasında pozitif bir ilişki olduğu
saptanmıştır.

Hipotezler hazırlanan modeldeki
teoremlere göre kanıtlanmıştır.

Kazançların manipülasyonunda
araştırmaya katılan şirketlerin
tanımlama yaptıkları görülmüştür.

Bu hipotez pozitif olarak
kanıtlanmıştır. İşletmeler kar
yönetimine halka arz döneminde
özellikle daha çok önem vermekte
ve asimetrik bilgi geçişleri
yaşanmaktadır.

Piyasalarda işletmelerin gelirleri
işletmelerin gelir arttırıcı
muhasebe uygulamalarına
doğrudan etki yapmaktadır.
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----

----

İMKB’de işlem gören
şirketlerin ﬁnansal bilgi
manipülasyonlarını tespit
etmek.

Muhasebe manipülasyonu
yöntemleri ve teknikleri
örneklerle açıklanmıştır.

Küçüksözen ve
Küçükkocaoğlu (2005)

Küçükkocaoğlu vd.
(2006)

Demir ve Bahadır
(2007)
----

126 işletme üzerinde uygulama
yapılmıştır.

1992-2002 yıllarına ilişkin 126 şirketin
bilanço ve gelir tabloları analiz
edilmiştir.

Finansal oranlar
ve yapay sinir ağ
modeli kullanılarak
araştırma
yapılmıştır.

Muhasebe manipülasyonu
yöntemleri ve teknikleri ile ilgili
bilgi verilmiştir.

İMKB’de işlem gören 126 şirketin
her biri için, 1997 yılı verilerini
kullanarak ulaşılan denklemin,
1993-2002 dönemindeki yıllara
ilişkin bağımsız değişken
değerlerinin hesaplanıp, bu
değişken değerlerin denklemde
yerlerine konularak, her bir şirket
için ﬁnansal bilgi manipülasyonu
olasılığını tahmin edilmiştir.

Beneish modeli
kullanılmıştır.

Teorik çalışma

Örnek 126 şirketin her biri
için, 1997 yılı hariç 1993-2002
dönemindeki yıllara ilişkin
bağımsız değişken değerleri
hesaplanmış, bu değişken
değerleri yukarıdaki denklemde
yerlerine konularak, her bir şirket
için ﬁnansal bilgi manipülasyonu
olasılığı tahmin edilmiştir.
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Kaynak: Ronen et al. 1977, Ronen and Sadan 1981, Brayshaw and Edlin 1989, Dye 2002, Bedard and
Johnstone 2004, Stolowy and Breton 2004, Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu 2004, Küçükkocaoğlu 2006,
Demir 2007 (Kaynaklarından alınarak uyarlanmış ve geliştirilmiştir ve Kronolojik sırayla verilmiştir.

İşletme sermayesi,
toplam borç / toplam
varlıklar oranı,
satışlardaki büyüme

Finansal bilgi
manipülasyonunu nedenleri,
yöntemleri, amaçları,
teknikleri ve sonuçları
kapsamında açıklamak,
ayrıca Türkiye’deki
şirketlerin ﬁnansal
bilgi manipülasyonu
uygulamalarını ortaya
koyacak bir model
geliştirmektir.
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Tablo 2 içerisinde özetlenen çalışmalar, bu çalışmanın temel
amacının ve araştırma sorusunun ortaya çıkmasında önemli bir
rol oynamıştır. Bu çalışmalardaki ortak yön, her bir çalışmanın
manipülasyonun ortaya çıkarılması ve manipülasyona etki
eden aktörün ortaya çıkarılmasına yönelik olmasıdır. Ancak bu
çalışmalar içerisinde manipülasyonların hukuki boyutları göz
ardı edilmiştir. Yani yapılan çalışmalarda manipülasyonların
hukuki yaptırımlarına ilişkin herhangi bir değerlendirme
yapılmamıştır. Yine bu çalışmaların birçoğunun özellikle bilgi
bazlı manipülasyonların tespit edilmesine yönelik olduğu ve
bunun içinde ﬁnansal verilerden yararlanılarak gerek model
gerekse ampirik çalışma ile desteklendiği görülmektedir.
Her ne kadar manipülasyonların hukuki boyutu çalışmalarda çok
üzerinde durulmayan bir konu olsa da manipülasyonlarının tespit
edilmesi veya önlenmesi bir ülkede sermaye piyasasının etkinliğine
ve derinliğine doğrudan katkı yaptığından, manipülasyonların
hukuki yaptırımları önemli bir konudur. Çünkü manipülasyon,
kamunun aydınlatılması mekanizmalarının işlerliğini ve piyasaların
şeffaﬂığını ortadan kaldırdığından, yatırımcıların piyasaya olan
güvenlerini olumsuz yönde etkilemekte ve dolayısıyla piyasaların
gelişimini de engellemektedir(http://www.spk.gov.tr). Bu nedenle
manipülasyon konusu her ülkenin sermaye piyasası kurulunun
düzenleme yapmasını gerektirmektedir. Sermaye piyasası
kurulunun yapmış olduğu düzenlemeler her ne kadar sermaye
piyasasında işlem gören şirketleri esas alarak düzenlenmiş olsa
da, sermaye piyasasının işleyişine sağladığı katkı nedeniyle
temel ﬁnansal sistemin de işleyişine katkı yapmaktadır. Sermaye
piyasasında manipülasyon, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. nci
maddesinin a bendinin ikinci ve üçüncü alt bentlerinde birer suç
tipi olarak düzenlenmiştir. Suçun unsurları ve değerlendirmesi,
tamamen yasal koşullara göre yapılmaktadır. Bu genel ve objektif
tanımın kapsamına ne gibi işlemlerin girebileceğini sınırlayıcı
biçimde belirlemeye olanak yoktur. Ancak manipülasyon ﬁili, çok
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farklı yöntemlerin kullanılması suretiyle işlenebilir olduğundan
bu yöntemlere yönelik örnekler verilmekte ve karşılığında hukuki
yaptırımları belirtilmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın ilerleyen
bölümünde SPK’nın manipülasyona ilişkin düzenlemelerine ve
manipülasyondaki taraﬂarın ya da rol oynayan aktörlerin hukuki
sorumluluğuna yer verilmektedir.
3. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA MANİPÜLASYONA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle,
manipülasyona ilişkin olarak ceza hukukunda yer alan dolandırıcılık
hükümlerinden ayrı bir suç olarak düzenleme yapılması ve bu
konuda belirli işlem türlerine yasaklamalar getirilmesi ihtiyacı
doğmuştur. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kanunu içerisinde de
manipülasyonlara yönelik düzenlemeler yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 49’uncu maddesinde,
47’nci maddede sayılı suçlar nedeniyle kovuşturma yapılması,
Kurul tarafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda
bulunulmasına bağlanmıştır. Kanuna aykırı ﬁillerin işlendiğine
dair bilgi edinen Cumhuriyet Savcılarının ise, Kurulu haberdar
ederek durumun incelenmesini isteyebileceği belirtilmiştir.
Kanun koyucu öngördüğü bu kovuşturma sistemiyle, sadece
kanuna aykırılığın doğmasını kovuşturma için yeterli görmemiş,
bu konuda düzenleme ve denetlemeye yetkili otorite olan
SPK’nın başvurusunu kovuşturmaya geçmenin ön koşulu olarak
düzenlemiştir. Kurul, yaptığı inceleme ve denetimler sonucunda
ulaştığı tespitleri, değerlendirerek, kovuşturmaya geçilmesinde
kamu yararı varsa Savcılığa başvuruda bulunmaktadır. Bu
çerçevede, Kanun’un 47’nci maddesinde yazılı suçlarla ilgili
kovuşturma yapılabilmesi için mutlaka Kurulun yazılı başvurusu
şarttır. Cumhuriyet Savcıları, Kanuna aykırılık oluşturan ﬁilleri
Kurul dışı bir kanalla öğrenmeleri halinde bile, durumu Kurula
intikal ettirerek inceleme istemektedirler4.
4

Konuya ilişkin detaylı bilgi http://www.spk.gov.tr belirtilen adresten alınabilir.

SPK’nın düzenlemelerinde yer alan suç tanımlarına ve suçun
unsurlarına ilişkin ayrıntılara ise aşağıdaki gibidir (SPK, 2003:5):
 İşlem Bazlı Manipülasyon
İşlem bazlı manipülasyon Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47.nci
maddesinin (A-2) bendinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme, yapay
olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek,
aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, ﬁyatlarını
aynı seviyede tutmak, artırmak veya azaltmak amacıyla alım
ve satımının yapılmasının. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ağır
para cezası ile cezalandırılacağını hükme bağlamıştır. Kanunun
47. md. A-2 hükmündeki suçun maddi unsuru sermaye piyasası
araçlarının alım ve satımıdır. Sermaye piyasası araçlarının
ﬁyatlarının belirlenmesinde arz ve talebin ekonomi kuralları
çerçevesinde sağlıklı biçimde oluşmasına ters düşen herhangi bir
alım ve satım, piyasa kuralları içerisinde nitelendirilmektedir.
Alım ve satımın yapay, hileli veya gerçek olması maddi unsurun
varlığını etkilemektedir. İşlem bazlı manipülasyon suçunun
neticesi sermaye piyasası araçlarının ﬁyatının etkilenmesi
tehlikesidir.
47/A-2 hükmü, ﬁili bir tehlike suçu olarak düzenlemek
suretiyle sonucun gerçekleşmesini şart koşmamıştır. Tehlike
suçlarında, doğrudan doğruya bir zararın doğması gerekli
olmayıp, suç konusu olarak tanımlanan tehlikeli davranışlar
cezalandırılmaktadır. Dolayısıyla, maddi unsurun mevcudiyeti
için alım ve satım esnasında maddedeki amaçların hedeﬂenmesi
yeterlidir. Örneğin kişi alışları ile ﬁyatı yükseltmek isterken,
piyasadaki diğer faktörler nedeniyle ﬁyat aynı kalmış ve düşmüş
olsa dahi maddi unsur gerçekleşmiş olacaktır.
Suçun tehlike suçu olmasının diğer bir sonucu da, suçun
unsurlarının tamamlanması için yapılan işlemler sonucunda
bir menfaat elde etmenin de şart olmamasıdır. Dolayısıyla, suç
konusu ﬁil manipülatif işlemlerle haksız menfaat temini değil,
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diğer yatırımcıları aldatma ﬁilidir. SPKn md. 47/A-2 hükmünde
tanımlanan işlem bazlı manipülasyon suçu içi aynı maddede ağır
para ve hapis cezaları öngörüldüğünden, Türk Ceza Kanununun
anılan hükümleri gereğince bu suçun varlığında da kasıt unsuru
aramak gerekmektedir. Buradaki kast, ﬁili bilerek ve isteyerek
gerçekleştirmeyi ifade eden .genel kast unsurudur. Dolayısıyla,
kişi bilerek ve isteyerek alım ve satım yapmış ise Türk Ceza
Kanununda öngörülen kast unsuru gerçekleşmiş olacaktır.
Hükmün özelliği ayrıca özel kastı gerektirmesidir. Özel kast
maddede sayılan amaçlardır. Bu amaçlar ise;
• Yapay olarak sermaye piyasası araçlarının,
• Arz ve talebini etkilemek,
• Aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak,
• Fiyatlarını aynı seviyede tutmak, artırmak veya azaltmak
olarak sayılmıştır.
 Bilgi Bazlı Manipülasyon
Bilgi bazlı manipülasyonlar ise, Sermaye Piyasası Kanunu’nun
47. nci maddesinin (A-3) bendinde, aynı maddenin (A-2) bendinde
öngörülen işlem bazlı manipülasyona paralel olarak, sermaye
piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek bilgiye dayanan
bazı ﬁiller cezai müeyyideye bağlanmıştır. Anılan düzenleme,
sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan,
yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verilmesi, haber yayılması,
yorum yapılması ya da açıklamakla yükümlü olunan bilgilerin
açıklanmamasının. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ağır para cezası
ile cezalandırılacağını hükme bağlamıştır. SPKn.nun 47/A3 maddesi incelendiğinde, suçun maddi unsurunun çok geniş
tutulmuş olduğu görülmektedir. Söz konusu ﬁilin de elverişli.
olması, yani sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek
nitelikte bulunması gereklidir. Maddi unsurun oluşabilmesi için
bilgi, haber veya yorumun yalan yanlış, yanıltıcı veya mesnetsiz.
Olması gerekmektedir. Yine İşlem bazlı manipülasyonda olduğu

gibi bilgi bazlı manipülasyon suçunda da ﬁilin sermaye piyasası
araçlarının değerini etkilemesi, bir başka deyişle sonucun
gerçekleşmesi şart değildir. Sermaye Piyasası Kanunu md. 47/A-3
hükmünde de ﬁil bir tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. İşlem bazlı
manipülasyonda olduğu gibi bu suçun varlığında da kasıt unsuru
aramak gerekmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki
bölümde SPK düzenlemeleri açısından manipülasyondaki
taraﬂarın hukuki sorumluluğuna yer verilmektedir.
4. SPK DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN MANİPÜLASYONDA TARAFLARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda manipülasyon ve
manipülasyona yol açacak işlem ve davranışlar yasaklanmıştır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda, hukuka aykırı işlem ve
hareketleri gerçekleştirenlerin yol açtıkları zararlar nedeniyle
zarar görenlere karşı hukuki sorumlulukları bulunmaktadır.
Bu konudaki düzenlemeleri Sermaye Piyasası Kanunu’nun iki
maddesi etrafında incelenmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun
7. maddesine göre ihraççı halka açık anonim şirket ile aracı
kurumlar birinci el piyasa işlemlerinde kamuyu aydınlatma
yükümlülüğünü ihlal etmeleri nedeniyle sorumludurlar. Yine
Sermaye Piyasası Kanunu 16/4 maddesi ise ikinci düzenleyici
madde olarak yer almaktadır. Bu maddeye göre, bağımsız denetim
kuruluşları, denetledikleri mali tablo ve raporlara ilişkin olarak
hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler
nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludurlar. Bu
doğrultuda çalışmanın temel konusu kapsamında öncelikle halka
açık anonim şirketlerin hukuki sorumluklarına ardından da aracı
kurumların hukuki sorumluluklarına değinilmektedir.
Halka açık anonim şirketlerin hukuki sorumluluğu birinci el
piyasa işlemleri sırasında kamuyu aydınlatma ilkesini ihlal ettiği
durumlarda meydana gelebilir. Bu konudaki hukuki sorumluluk,
kamuya açıklanan bilgilerin yanlış ve eksik olması nedeniyle
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ilgilileri yanıltıcı bilgiyle karşı karşıya bırakması sonucu meydana
gelebilecek zararlarla ilgilidir. Dolayısıyla düzenlemenin
bilgiye dayalı manipülasyonda halka açık anonim şirketin
sorumluluğuna ilişkin olduğu söylenebilir. Şirket hakkındaki bir
bilginin kamuyu aydınlatma ilkesinin uygulanması açısından bazı
niteliklerinin olması gereklidir. Sermaye Piyasası Kanunu md.
47 A’da sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek
bilgiden bahsedilmiştir. Buna göre, bilginin iki nitelikten birine
sahip olması gerekir: Tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını
etkileyebilecek öneme sahip olmalı veya sermaye piyasası
araçlarının değerini etkileyebilecek niteliğe sahip olmalıdır. Buna
göre, ortalama bir yatırımcının yatırım kararını verirken eksik ya
da yanlış veya yanıltıcı bilgiyi önemli kabul etme ihtimali yüksek
ise bu bilgi, tasarruf sahiplerinin yatırım kararını etkileyebilecek
önemi sahiptir.(Kütükçü, 2004, 39: 81; Aydın,2006:162).
Türkiye’deki ﬁnansal bilgi manipülasyonu uygulamalarına
yönelik olarak yapılan bir araştırmaya (Ulusoy, 1999) göre, ilk
halka arz başvurularının %85’inde ﬁnansal bilgi manipülasyonu
uygulamaları ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmaya göre, halka arz
başvuruları sırasında karşılaşılan ﬁnansal bilgi manipülasyonu
uygulamalarının hemen tamamı, halka açılmaya esas ﬁnansal
tablolardaki kar tutarını artırmaya yöneliktir. Diğer taraftan,
SPK tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ortaya çıkarılan
ﬁnansal bilgi manipülasyonu uygulamaları ise, % 67 oranında
dönem karını azaltmaya, esas itibariyle halka açık şirketten
hakim ortağa ya da hakim ortağın kontrolündeki şirketlere örtülü
kar aktarmaya yönelik işlem ve uygulamalardır (Küçüksözen ve
Küçükkocaoğlu,2005:9).
Sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satışının aracı
kurumlar kanalıyla gerçekleştirilmesi, bu konuda bilgi ve tecrübe
sahibi olan bu kurumların sermaye piyasası araçlarını daha çabuk
ve daha az maliyetle satmalarını ve böylece ihraççının, bu halka
arz ve satıştan beklediği fon girişini en kısa sürede sağlamasını

mümkün kılmaktadır. Bu nedenle Kurul halka arz ve satışın aracı
kurumlar aracılığıyla yapılmasını isteyebilmektedir (Aktaran
Aydın, 2006: 165 Küçüksözen,1999). Bu durum aracı kurumlara
yüklenen sorumluluğun göstergesidir.
Bağımsız denetim kuruluşlarının sorumluluğu ise hukuki
açıdan kapsamlı olarak düzenlenmemiş, ayrıntılar konusunda
genel hükümlere göndermeler yapılmıştır. Bağımsız denetim
raporu sadece mali tablo ve raporların denetim ilke ve kurallarına
uygun yapılıp yapılmadığı ve önemli yanlışlar içerip içermediği
ile ilgilidir. Mali tablo ve raporların hazırlanması konusundaki
sorumluluk denetlenenin yöneticilerine aittir (Aydın,2006: 170).
Bağımsız denetim kuruşlarının hukuki sorumluluğu Sermaye
Piyasası Kanunu md. 16/4’te özel olarak düzenlenmiştir. Buna
göre, bağımsız denetim kuruluşları denetledikleri mali tablo
ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve
yanıltıcı bilgi ve kanaatler manipülasyona yol açmışsa, bu nedenle
doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Konuya ilişkin
düzenleme ise X/22 sayılı Tebliğ ile yapılmıştır. “Hukuki ve cezai
sorumluluk” başlıklı X/22 2. Kısım md. 29”e göre, “(1) Bağımsız
denetimin, bağımsız denetim standartlarına uygun yapılmaması
nedeniyle müşteri ve üçüncü şahıslara karşı doğacak zararlardan,
genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bağımsız denetim kuruluşu
ile birlikte bağımsız denetim raporunu imzalayanlar müteselsilen
sorumludur.” şeklinde ifade edilmektedir.
5. SPK TARAFINDAN TESPİT EDİLEN MANİPÜLASYONLAR VE YAPTIRIMLARI
Denetleme faaliyetleri arasında önemli bir paya sahip olan
manipülasyon incelemeleri büyük ölçüde İMKB tarafından
Kurula iletilen ihbarlar neticesinde gerçekleştirilmektedir. Kurul
tarafından diğer kaynaklardan elde edilen bilgiler veya gözetim
faaliyetleri çerçevesinde yapılan tespitlere dayanarak başlatılan
incelemeler ise azınlıktadır.(SPK-2008 Faaliyet Raporu)
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Bu nedenle SPK tarafından tespit edilen manipülasyonların
çoğunluğunu işlem bazlı manipülasyonlar oluşturmaktadır. Bu
bölümde elde edilen bilgiler çoğunluğu işlem bazlı olmak üzere
manipülasyon başlığı altında SPK’nın verilerinden (Haftalık
Bültenler ve Faaliyet Raporları) hareketle iki tür manipülasyon
işlemlerini de kapsayacak nitelikte düzenlenmiştir. Bu doğrultuda
iki tablo hazırlanmış ve aşağıda sunulmuştur.
Tablo 3-Denetim Çalışmaları Ve Manipülasyon
Yıllar

SPK Tarafından
Gerçekleştirilen
Denetim Çalışmaları

Denetim Çalışmaları
İçinde Manipülasyon
Konusu

Manipülasyonun
Denetim Çalışmaları
İçindeki Oranı

2005

257

93

%36

2006

285

97

%34

2007

250

75

%30

2008

214

78

%36

2009

194

103

%53

Çalışmanın kapsamı 2005- 2009 dönemi seçilmiştir. Bu dönemi
kapsayan denetim çalışmaları içerisinde manipülasyonların tespit
edilmesine yönelik veriler derlendikten sonra yukarıdaki tablo
hazırlanmıştır. Tablodan görülebileceği gibi denetim çalışmaları
içinde son üç yılda manipülasyonlara ilişkin incelemeler
artmıştır. SPK tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetleri
2009 yılı içerisinde % 53’ü manipülasyonların incelemelerinden
oluşmaktadır.
Tablo 4. İMKB Tarafından Kurula İletilen İhbarlar ve İnceleme
İMKB Tarafından Kurula İletilen
Manipülasyon İhbarları
Yıllar

Cari Yılda
Sonuçlandırılan
İMKB İncelemesi

Denetim
Çalışmaları
İçinde
Manipülasyon
Konusu
93

Geçmiş Yıl
İnceleme

Cari
Yıl
İnceleme

2005

155

74

229

95

2006

134

67

201

85

97

2007

116

82

198

68

75

2008

130

89

219

76

78

2009

143

82

225

107

103

TOPLAM

SPK’nın manipülasyon tespitinde önemli bir rol oynayan diğer
bir etken olarak İMKB tarafından kurula ihbar edilen işlemler
sayılmaktadır. Tabloda özetlenen veriler göstermektedir ki;
inceleme dönemi içerisindeki tüm yıllarda İMKB’nin ihbarları
sayı olarak birbirine oldukça yakındır. Bu ihbarlar SPK tarafından
dikkate alınıp incelendiğinde ise her yıla ilişkin ihbarın neredeyse
yarısının denetim faaliyetleri sonucunda manipülatif bir işlem
olduğu ortaya çıkartılmaktadır.
SPK denetimleri sonucunda tespit edilen manipülatif
işlemlere yönelik SPK tarafından uyarı, idari para cezası, suç
duyurusu biçiminde yaptırımlar uygulanmaktadır. Manipülasyon
incelemeleri sonucunda suç duyurusunun yanı sıra suçu tespit
edilenlere, Kurul Karar Organı kararına istinaden borsada işlem
yapma yasağı getirilmekte ve ilgili gerçek ve tüzel kişinin sahip
olduğu tüm hisse senetleri Kurul kaydından çıkarılabilmektedir.
SPK’dan elde veriler doğrultusunda getirilen işlem yasaklarına
ilişkin aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.
Tablo 5. SPK Tarafından Getirilen İşlem Yasakları
İşlem Yasaklılar
Önceki Yıldan
gelen
İşlem Yasaklı
Sayısı

İlk Kez İşlem
Yasağı
Getirilenler

İşlem Yasakları
Kalkanların
Sayısı

Yıl Sonu
İtibariyle
İşlem Yasaklı
Sayısı

2005

399

25

84

340

2006

340

41

27

354

2007

354

77

182

249

2008

249

54

41

262

2009

262

70

169

163

Yıllar

Tablo 5 incelendiğinde SPK tarafından getirilen işlem
yasaklarının 2005 yılından 2009 yılına kadar düştüğü
gözlenmektedir. SPK tarafından gerçekleştirilen denetim
faaliyetleri ve alınan ihbarların sonucunda sıkı bir incelemeden
geçen işletmeler manipülatif işlemler konusunda ağır yaptırımlarla
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cezalandırılabilmektedir. İşlem yasağı getirilmede bunlardan
birini oluşturmaktadır. Ancak SPK 30 Temmuz 2010 tarihli
toplantısında işlem yasağı uygulama kurallarını değiştirmiş ve
bugüne kadar haklarında işlem yasağı getirilen tüm gerçek ve tüzel
kişilerin (153 kişi) işlem yasaklarının 1 Ekim 2010 tarihi itibariyle
kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu kararın alınmasındaki sebep
olarak da piyasaların gerçek zamanlı takibi yapılarak piyasa
bozucu işlem ve faaliyetlerin oluşum aşamasında engellenmesi
ve İMKB Hisse Senedi Piyasasının işleyiş esaslarına getirilen
ve getirilecek yeni düzenlemeler gösterilmiştir. Düzenleme ile
işlem kuralları açısından piyasanın manipülatif işlemleri en aza
indirecek şekilde yapılanacağının göz önünde bulundurulacağı
belirtilmiştir5.
Bunlara ek olarak SPK’nın ilgili birimleri tarafından yapılan
inceleme ve denetimler sonucunda, mevzuata aykırı işlem ve
eylemleri tespit edilmiş olan kişi ve kuruluşlar hakkında, Kurul
Karar Organı kararları uyarınca, SPKn’ın 49’uncu ve Türk Ceza
Kanununun 235’inci maddeleri çerçevesinde 2005-2009 yılları
arasındaki Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan suç duyuruları
yapılmıştır. Bu suç duyurularının sayıları aşağıdaki tablo üzerinde
özetlenmiştir.
Tablo 6. SPK Tarafından Yapılan Suç Duyuruları

5

Suç Duyuruları
İçinde
Manipülasyon
Yüzdesi

Yıllar

SPK Tarafından
Yapılan Suç Duyuruları

Suç Duyuruları
İçinde Manipülasyon
Konusu

2005

65

38

%58

2006

63

48

%76

2007

42

23

%54

2008

72

28

%38

2009

56

33

%58

Ayrıntılı Bilgi İçin: www.spk.gov.tr/ Duyurular

Bu suç duyurularından çoğunluğunu tabloda görüldüğü
gibi manipülasyon suçlarını içermektedir. Yani SPK denetimleri
ve incelemeleri sonucunda tespit edilen manipülatif işlemlere
yönelik SPK kendi yaptırımları dışında suç duyurusunda da
bulunabilmektedir. 2005 yılından 2009 yılına kadarki dönemde
yapılan suç duyuruları içerisinde ortalama %56.8’i manipülasyona
yöneliktir. Yapılan suç duyurularına ilişkin ilgililer hakkında
açılmış ceza davalarını içeren bilgiler aşağıdaki gibi özetlenmiştir
( Küçükkocaoğlu, 2008):
Tablo 7. Manipülasyona İlişkin Kamu Davaları
İşlem Bazlı Manipülasyon
(47 A-2)
Yargı aşamasındaki
davalar

136

Bilgi Bazlı Manipülasyon
(47 A-3)
%29

Yargı aşamasındaki
davalar

13

% 20

24

% 36

Af kapsamında
sonuçlanan/düşen
davalar

101

%22

Af kapsamında
sonuçlanan/düşen
davalar

Beraatla sonuçlanan
davalar

65

%14

Beraatla
sonuçlanan
davalar

9

% 13

5

%7

Ceza ile sonuçlanmış
davalar

79

%17

Ceza ile
sonuçlanmış
davalar

Savcılıkta incelenen
davalar

12

%12

Savcılıkta incelenen
davalar

4

%6

Diğer

18

%4

Diğer

10

% 15

Kaynak: Küçükkocaoğlu, 2008
Kamu davalarına ilişkin iki durum incelendiğinde iki
manipülasyon türünden işlem bazlı manipülasyon türünün
bilgi bazlı manipülasyona göre oldukça fazla olduğu
görülmektedir.
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6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Türkiye’de manipülasyon kavramı denilince akla yapay işlem
hareketleri ile sermaye piyasası araçlarının arz ve talebini kasıtlı
olarak etkileme gelmektedir. Bu da zaman zaman yatırımcılar
arasında hangi tür davranışların manipülatif olduğu, hangi tür
davranışların normal bir yatırım olarak kabul edileceği konusunda
tereddütlere yol açmaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların hangi tür
davranışların manipülasyon sayılabileceği konusunda bilgi sahibi
olabilmeleri için, yaygın olarak manipülatif davranış olarak
kabul edilen işlem kalıplarına, uygulamalarına ve manipülasyona
yönelik hukuksal düzenlemelere yer vermek gerekmektedir.
Ülkemizde bu konuda en önemli çalışmalar ve düzenlemeler
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmaktadır. SPK,
İMKB’nin ihbarlarına dayanarak yaptığı çalışmalar sonucunda
tespit edilen manipülasyonlara karşı yaptırımlar uygulamakta ve
bu yaptırımların sonuçlarını faaliyet raporları ve haftalık bültenler
yardımıyla kamuoyuna duyurmaktadır.
Bunun dışında halka açık şirketlerdeki ﬁnansal bilgi
manipülasyonları uygulamaları da Sermaye Piyasası Kurulu’nun
yapmış olduğu denetim ve incelemeler sonucunda ortaya
çıkarılmaktadır. Halka açık şirketlerden bağımsız denetime tabi
olanlarda, bağımsız denetim şirketlerinin yaptıkları çalışmalar
sırasında ﬁnansal bilgi manipülasyonu uygulamaları tespit
edilebilmekte ve bu durum bağımsız denetim raporlarında
yer alan şartlı görüşler ile kamuya açıklanmaktadır. Kamuya
açıklanan ﬁnansal bilgi manipülasyonu uygulamaları yanında,
Sermaye Piyasası Kurulu’nda halka açılma başvurusu sırasında
gerçekleştirilen incelemelerde de ﬁnansal bilgi manipülasyonu
uygulamaları ile karşılaşılabilmektedir. Bu durumda ﬁnansal bilgi
manipülasyonu uygulaması kamuya açıklanmayabilmektedir.
Ancak haftalık bültenlerden ne kadar ﬁnansal bilgi manipülasyonu
ile karşılaşıldığına dair sayılara ulaşılabilmektedir. Böylelikle
ﬁnansal piyasaların etkin bir şekilde düzenlenmesinde aktif olarak

çalışan otorite olarak SPK kamuoyuna ilgili manipülasyonları
duyurarak da caydırıcı bir etki yaratabilmektedir. Böylelikle
karar alıcılara yönelik güvenilir ﬁnansal bilginin sunulması
kolaylaşmakta ve çalışma içerisinde esas alınan potansiyel refah
transferine uygun bir ortam sağlanmaktadır.
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ÖZET
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM), faaliyetler, kaynaklar
ve maliyet objelerinin (ürünler ve servisler gibi) maliyet ve
performans ölçümü için bir toplam kalite yönetim aracıdır.
Yöneticiler, FTM tarafından elde edilen maliyet bilgisinin
aslında farklı olduğunu anlamalı ve bu bilgiyi anlamlı kararlar
için kullanacağını sağlamaya çalışmalıdır. Bu çalışmada, Antalya
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet ve endüstriyel soğutma
makineleri kategorisinde özelikle büyük miktarda üretim
yapan otel işletmelerince kullanılan ve yüksek hacimli olan çift
kapılı dikey tip buzdolabı üreten bir ﬁrmada FTM uygulaması
yapılmıştır. Araştırmanın amacı; ﬁrmanın mevcut maliyet
sistemi ile elde edilen verilerin FTM uygulamasından elde edilen
bulgularla farklılıklarını araştırmaktır. Araştırmanın sonucunda;
ﬁrmanın mevcut maliyet sisteminden elde edilen veriler ile FTM
uygulamasından elde edilen bulgular arasında farklılıklar ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Geleneksel
Maliyetleme, Vaka Çalışması, Üretim Maliyetleri
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THE COMPARISON OF DATA DERIVED FROM
TRADITIONAL COST SYSTEM AND FINDINGS OF
ACTIVITY BASED COSTING APPLICATION IN A
MANUFACTURING FIRM
ABSTRACT
Activity-Based Costing (ABC) is a Total Quality Management
tool that is used for measuring cost and performance level of
activities, resources, and cost object (i.e. products and services).
Managers should understand that information that has been
derived from ABC is indeed different and they should use this
information for signiﬁcant decision making process. This study
applies a FTM application at a manufacturing ﬁrm located in
Antalya Organized Industrial Zone which produces industrial
type, high capacity double door upright refrigerator. The purpose
of the study is to exhibit the differences between the data provided
from the ﬁrm’s existing cost system and ﬁndings derived from
FTM application. The study concludes that there is a signiﬁcant
amount of differences between the ﬁrm existing cost system and
ﬁndings derived from FTM application.
Keywords: Activity Based Costing, Traditional Costing, Case
Study, Production Costs
Jel Codes: M40, M41, M49
1. GİRİŞ
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM), ﬁrmaların işletme
süreçleri, ürünleri, hizmetleri ve müşterilerinin maliyeti ve
kârlılığı hakkında yöneticilere daha doğru bilgi sağlamak için
1980’li yılların ortalarında geliştirilen bir teknik teoridir (Argyris
ve Kaplan 1994, 83-84).
Diğer bir deyişle; (FTM), faaliyetler, kaynaklar ve maliyet
objelerinin (ürünler ve servisler gibi) maliyet ve performans

ölçümü için bir toplam kalite yönetim aracıdır. FTM ayrıca yatay
ve çapraz fonksiyonlu bir bakış açısı olarak bilinmektedir ve
ürünlerin, hizmetlerin, müşterilerin, bölgelerin, dağıtım alanlarının
vb. kârlılığı hakkında gerçeğe dayalı bilgiler sağlamaktadır
(Narong 2008, 5). Daha doğru FTM bilgisinin edinilme amacı,
ﬁrmanın kaynaklarının kullanımı ve tahsisi edilmesi ile ilgili
yöneticilere yardımcı olmaktır (Argyris ve Kaplan 1994, 84).
FTM teknikleri, etkili olarak maliyete neden olan faaliyetleri
belirlemekte ve maliyetleri bireysel ürünlere dağıtmaktadır.
FTM’nin temel önermesi ürünlerin değil faaliyetlerin
maliyetlendirilmesidir. Maliyetler, bireysel ürünlerin bu
faaliyetler için talebi doğrultusunda dağıtılmaktadır. Dağıtım
esasları –maliyet etkenleri- faaliyetlerin sayısallaştırılmasıdır
(Kreuze ve Newell 2004, 30). FTM başarısı geniş ölçüde faaliyet
maliyetlerinin doğru tahmin etme olanağına bağlıdır. Bu yüzden,
FTM ﬁrmalar tarafından geleneksel olarak kullanılan basit, hacim
tabanlı ürün maliyetleme yöntemlerini terk etmektedir (Lockamy
ve Smith 2000, 214).
FTM sitemlerinde, ﬁrma bir dizi süreçler ve faaliyetler bütünü
olarak görülmektedir. İşçi, zaman, ekipman ve mekanların
hepsi, ürünlerin veya servislerin oluşturulmasını (direkt veya
endirekt olarak) desteklemek için gerçekleştirilen faaliyetler
için elde edilmekte ve tüketilmektedir. Kaynak maliyetleri,
faaliyetlere direkt olarak atanabilmektedir ve daha sonra faaliyet
maliyetleri, ürünleri ve diğer maliyet objelerini maliyetlendirmek
ve süreç gelişimi gerektiren alanları belirlenmek amacıyla
kullanabilmektedir (Campbell vd. 2004, 116).
FTM’nin olası faydaları iki ayrı boyutta önceden incelenebilir.
İlk boyutun dayandığı olasılık; bir uygulamada, FTM’nin diğer
daha geleneksel veya da az maliyetli yöntemlerden anlamlı
olarak farklı maliyetler ve sonuçlar üreteceğidir. FTM esasına
göre hesaplanan maliyetler daha iyi ve daha doğru olabilecektir
de olmayabilecektir de fakat miktar olarak diğer yöntemlerden
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farklı olacaktır. Modelin ikinci boyutu ise FTM tarafından elde
edilen maliyet bilgisinin aslında farklı olduğunu ve yönetimin bu
bilgiyi anlamlı kararlar için kullanacağını sağlamaya çalışmasıdır.
Yöneticiler FTM bilgisini üstün kabul etmeli ve ﬁrmanın ve onun
rekabetçi, yasal ve sosyal çevresinin doğası bu bilgiyi yöneticilerin
özgür olarak kullanmasına izin vermelidir (Estrin vd. 2004, 73).
Bu çalışmada, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet
ve endüstriyel soğutma makineleri kategorisinde özelikle büyük
miktarda üretim yapan otel işletmelerince kullanılan ve 1.400
litre hacmi olan çift kapılı dikey tip buzdolabı üreten bir FTM
uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın amacı; ﬁrmanın mevcut
maliyet sistemi ile elde edilen verilerin FTM uygulamasından
elde edilen bulgularla farklılıklarını araştırmaktır.
2. METODOLOJİ
Firmanın ürettiği endüstriyel tip buzdolabı, özellikle büyük
yiyecek-içecek üretimi yapan işletmelerde kullanılan ve -2/+8
derecelerine kadar soğutma yapabilen 1.400 litre hacmi olan çift
kapılı bir soğutma makinesidir (Şekil 2.1). Ürünün büyük bir
bölümü INOX paslanmaz metal sacdan imal edilmektedir. Ürünün
bütün malzemeleri ve ölçüleri Türkiye’de de gerekliliği zorunlu
olan HACCP kurallarına uygun bir şekilde üretilmektedir.

Şekil 2.1 Çift Kapılı
Endüstriyel Tip Dikey
Buzdolabı

Firmanın iş akış şemasından faydalanarak ﬁrmanın üretim
sisteminde yer alan ana faaliyetler aşağıdaki şekilde Tablo 2.1’de
belirlenmiştir.
Tablo 2.1 Firmanın Üretim Sisteminde Yer Alan Ana
Faaliyetler
Tedarik
Tasarım

Metalik Atölyeler

Montaj Atölyeleri

Satın Alma
Malzeme ve Parça Taşıyıcı
Depolama
AutoCad Çizim
Sac Kontrol
Sac Kesim
Sac İşleme
Çopal (Sac Artık) Temizleme
Sac Büküm
Argon Kaynak
Poliüretan Basma
Kanopi (Ön Alın) Grubu Hazırlık
Kapı Grubu Hazırlık
Evaporatör Grubu Hazırlık
Kompresör Grubu Hazırlık
Kapı Grubu ve Evaporatör Montajı
Kanopi ve Kompresör Grubu Montajı
Gaz Vakum ve Şarj Basma
Elektrik ve Performans Testi

Kalite Kontrol

Dolap Temizleme ve Paketleme
Son Kontrol

Firmaya FTM uygulaması Ağustos-Ekim 2009 ayları sırasında
ﬁrma ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama
sırasında ﬁrmanın üretim müdürü ve muhasebe müdüründen
alınan bilgilerden faydalanılmıştır. Ayrıca maliyet etkenlerinin
miktarı belirlenirken makine saat ve adam saat etütleri yapılmıştır.
Uygulama dönemi boyunca üretim miktarı ve maliyet seviyeleri
için Ekim 2009 ayı temel alınmıştır. Firma, Ekim 2009 ayında
192 adet ürün siparişi almış ve 192 adet ürün üretmiştir
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Direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik verileri muhasebe
müdürü ve üretim müdürünün yardımıyla ﬁrma içi kayıtlardan
elde edilmiştir. Direkt İşçilik maliyetlerinin hesaplanmasında
ﬁrmanın muhasebe müdürü tarafından sağlanan brüt işçilik
maliyetleri temel alınmıştır.
Ayrıca ﬁrmanın işçilikle ilgili bütün giderleri direkt işçilik
kapsamında ele alması ve endirekt işçilikle ilgili herhangi bir
çalışma yapmamış olmasından dolayı araştırma kapsamında
işçilikler gözlemlenmiş ve endirekt işçilikler belirlenmiştir.
Firmada genel üretim giderlerinin dağıtımıyla alakalı analitik
bir yol izlenmediğinden genel üretim giderleri FTM kapsamında
dağıtılmıştır. En son aşamada ise ﬁrmanın mevcut maliyet
sisteminden elde edilen veriler ile FTM uygulamasından elde
edilen bulgular karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
Çalışma kapsamında ilk önce ﬁrmanın mevcut maliyet sistemi
hesaplamalarından elde edilen bulgulara yer verilecek ve daha
sonra FTM uygulamasından elde edilen bulgulara değinilecektir.
Son aşamada ise ﬁrmanın mevcut maliyet sisteminden elde edilen
bulgularla FTM’den elde edilen bulgular karşılaştırılacaktır.
1.1 Firmanın mevcut maliyet sistemi
Firmanın mevcut maliyet sistemi geleneksel yöntemlere
dayanmaktadır. Mamulün üretiminde gerçekleşen direkt ilk
madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin
tümü maliyet hesaplama sırasında dikkate alınmaktadır. Her ay
sonunda o dönemde üretilen mamulün gerçekleşen tüm maliyetleri
o dönemde üretilen mamullerin hepsine yüklenmektedir. Bu
doğrultuda ﬁrmada; ﬁili maliyet ve tam maliyet sistemleri
kullanılmaktadır (bkz: Yükçü 2007, 347-350).
Direkt madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri
ürünlere doğrudan yüklenirken genel üretim giderleri toplam

üretim adedine bölünerek hesaplanmaktadır. Direkt ilk madde
ve malzeme maliyetleri, makine mühendisi olan ﬁrma üretim
müdürü tarafından hazırlanmıştır.
Direkt işçilik maliyetleri hesaplamalarında muhasebe müdürü
tarafından sağlanan brüt işçilikler ürün maliyetine eklenmekte
fakat bütün personel giderleri (Yemek Parası, İşçi Taşıma
Giderleri, SSK İşveren Payı, İşveren İşsizlik Sigortası Payı)
direkt işçilik kapsamında ele alınmakta ve endirekt işçilik bazında
herhangi bir maliyet genel üretim giderlerine eklenmemektedir.
Ayrıca izin ücretleri ve kıdem tazminatı giderleri yardımcı
defterlerle izlenmemektedir. Ancak işçi kıdem tazminatı almaya
hak kazanırsa sadece hak kazanılan o dönem için bu gider yine
direkt işçilik bazında değerlendirilmektedir.
Genel üretim maliyetleri ise direkt ilk madde ve malzeme
maliyetinin %15’i olarak belirlenmektedir. Bu bilgiler
doğrultusunda genel üretim maliyetleri, direkt madde ve
malzeme giderleri ve direkt işçilik giderleri toplanarak birim
ürün maliyeti hesaplanmaktadır. Birim maliyetler hesaplandıktan
sonra maliyet üzerinden %77 oranında bir kâr eklenip satış ﬁyatı
elde edilmektedir. Bu doğrultuda ﬁrmanın muhasebe müdürü
tarafından elde edilen şekliyle, araştırma kapsamında uygulama
Ekim 2009 ayında ﬁrma, direkt ilk madde ve malzeme, direk
işçilik ve genel üretim giderlerini Tablo 3.1’de verildiği gibi
hesaplamıştır.
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Tablo 3.1 Firmanın Ürün Maliyet, Kâr ve Satış Fiyatı
Hesaplamaları
Direkt İlk Madde ve Malzeme

Direk İşçilik
Giderleri

Genel Üretim Giderleri

Toplam

423.496,32 TL

64.055,60 TL

63.524,45 TL
(DİMM*0,15)

551.076,37 TL

180

Birim bazında (Üretilen ürün adedi: 192)
Direkt İlk Madde ve Malzeme

Direk İşçilik
Giderleri

Genel Üretim Giderleri

Birim Maliyet

2.205,71 TL

333,62 TL

330,86 TL

2.870,19 TL

Birim Kâr ve Satış Fiyatı
Kâr

Satış Fiyatı

2.217,50 TL (Birim Maliyet*0,77)

5.087,69 TL

Kaynak: Hesaplamalar ﬁrmanın kendi hesaplamaları olup Ekim 2009 ayına aittir.

Firmanın direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri ürün
reçeteleri kapsamında hesaplanmakta ve malzeme maliyetlerinde
bir değişim olduğu takdirde üretim müdürünce güncellenmektedir.
Araştırma kapsamında bu bilgiler aynen kullanıldığı için
ﬁrma ve araştırma kapsamında direkt ilk madde ve malzeme
maliyetlerinde bir farklılık olmayacaktır. FTM uygulamasından
elde edilen bulguların, yukarıdaki değerlendirmelerden sonra
ﬁrmanın hesaplamalarından farklı olacağı büyük olasılıktır.
FTM uygulamasından elde edilen bulgular bölümünde ilk
aşamada direkt olarak belirlenebilen ﬁrmanın oluşturduğu ürün
reçetelerinden elde edilen direk ilk madde ve malzeme listesine
yer verilmiştir. İkinci aşamada muhasebe müdüründen alınan
ﬁrmanın ﬁnansal muhasebe kayıtları çerçevesinde direkt işçilik
maliyetleri gösterilmiştir. Üçüncü aşamada ise ﬁrmadaki genel
üretim giderleri belirlenmiş ve bu giderler ilk önce faaliyetlere ve
ardından birim ürün bazında hesaplanmıştır.
1.2 Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri
Firmada direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri üretim
müdürü tarafından ürünün üretilmesinde yer alan kalemlerin

maliyetleri toplanarak hazırlanmıştır. Malzeme maliyetleri
uygulama dönemi olan Ekim 2009 ayına aittir. Ekim 2009 ayında
bir adet ürünün direkt ilk madde ve malzeme maliyeti toplamı
2.205,71 TL’dir.
1.3 Direkt işçilik maliyetleri
Firmada toplam 29 kişi çalışmakta olup, Tablo 3.2’de
çalışanların sayısı ile görev dağılımları verilmiştir. Firmada
çalışanların görev dağılımları üretim müdürü belirlenmiş ve
araştırmacı görev dağılımlarını üretim müdüründen elde ettiği
bilgilere dayanarak sınıﬂandırmıştır.
Tablo 3.2 Firma Çalışanlarının Görev Dağılımı
Görevi
Sayısı
Üretim Müdürü
1
Satın Alma Müdürü
1
Tasarımcı
1
Ustabaşı
1
Mekanik İşleme İşçisi
9
Montaj İşçisi
10
Kalite Kontrol İşçisi
3
Malzeme Taşıyıcısı
2
Depo Sorumlusu
1
Toplam
29 personel
Mekanik işleme (Metalik Atölye), montaj, kalite kontrol
işçileri için brüt ücret 1,535 TL’dir. Tasarım İşçisinin brüt ücreti
2,522 TL’dir. Depo sorumlusunun brüt ücret ise asgari ücret
olarak belirlenmiş olup Ekim 2009 döneminde 693 TL’dir. Depo
sorumlusu ürün paketlemekte, ürünleri sipariş yerlerine göre
barkot sistemiyle tanzim etmekte ve ürünün üretim bilgisini
içeren etiketleri hazırlayarak ürün üzerine yapıştırmaktadır.
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Tablo 3.3’de ﬁrmada brüt işçilik hesaplamaları muhasebe
müdüründen elde edilen bilgiler doğrultusunda gösterilmektedir.
Toplam Direkt İşçilik maliyetleri hesaplanırken toplam direkt
işçilerin brüt ücreti esas alınmıştır. Toplam direkt işgücü 24
işçiden oluşmaktadır ve Tablo 3.3’de gösterildiği gibi ﬁrmanın
bir aylık direkt iş gücünün toplam maliyeti 36,985 TL’dir.
Tablo 3.3 Direkt İşçilik Maliyetleri
Görevi

Sayısı

Toplam Brüt Ücret

Mekanik, Montaj ve
Kalite Kontrol İşçisi

22

33.770,00 TL

Tasarım İşçisi

1

2.522,00 TL

Depo Sorumlusu

1

693,00 TL

Toplam Direkt
İşçilik Maliyetleri

24

36.985 TL

1.4 Genel üretim giderleri
Tablo 3.4’de araştırmacı tarafından hazırlanan ve ﬁrmada
yer alan ana faaliyetler ile bu faaliyetlerde çalışan işçi sayıları
gösterilmektedir. Araştırmacı faaliyetlere göre personel
sınıﬂandırmasını, ﬁrma içi gözlemlere göre hazırladıktan sonra
üretim müdüründen de onay almıştır. Daha sonraki aşamada
ise bu faaliyetlerin maliyetleri hesaplanmaya çalışılmıştır.
Maliyetlerin faaliyetlere doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak
amacıyla genel üretim giderleri içinde yer alan giderler üç grupta
incelenmiştir.
• Yönetici giderleri
• Genel üretim giderlerine aktarılan işçilik giderleri
• Diğer genel üretim giderleri

Tablo 3.4 Firmanın Ana Faaliyetlerinde Çalışan Personel
Sayısı
Personel
Faaliyet Merkezleri
Sayısı
Satın Alma
1(müdür)
Tedarik Malzeme ve Parça Taşıma
2
Depolama
1
Tedarik Toplam
4
Tasarım AutoCad Çizim
1
Tasarım Toplam
1
Sac Kontrol
1
Sac Kesim
2
Metalik Sac İşleme
2
Atölyeler Çopal Temizleme
1
Sac Büküm
2
Argon Kaynak
1
Mekanik Toplam
9
Poliüretan Basma
3
Kanopi Grubu Hazırlık
1
Kapı Grubu Hazırlık
1
Evaporatör Grubu Hazırlık
1
Montaj
Kompresör Grubu Hazırlık
1
Atölyeleri
Kapı Grubu ve Evaporatör Montajı
1
Kanopi ve Kompresör Grubu
1
Montajı
Gaz Vakum ve Şarj Basma
1
Montaj Toplam
10
Elektrik ve Performans Testi
1
Kalite
1
Kontrol Dolap Temizleme ve Paketleme
Son Kontrol
1
Kalite Kontrol Toplam
3
Usta Başı
1
Üretim Müdürü
1
29
Toplam
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Yönetici Giderleri:
Bu grup içinde yönetici olarak ﬁrmada çalışan üretim müdürü
ve satın alma müdürü ile ustabaşına ait giderler yer almaktadır.
Maliyetler hesaplanırken bu giderler ilgili faaliyet alanlarına
dağıtılmıştır.
Genel Üretim Giderlerine Aktarılan İşçilik Giderleri:
Bu giderler söz konusu faaliyetleri yerine getiren endirekt
işçi kadrosunda çalışan personelin tüm giderleri ile üretim
atölyelerindeki direkt işçi olarak çalışan personelin direkt işçilik
dışındaki diğer giderlerini kapsamaktadır (Öker 2003, 131). Özetle
bu grup, endirekt personel ücretleri ile direkt personelin endirekt
ücretlerini kapsamaktadır. Bu grupta yer alan giderler muhasebe
müdüründen elde edilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:
• Endirekt Personelin Tüm Ücretleri
• Direkt Personelin Tüm Eklenti Ücretleri
• Yemek Parası
• İşçi Taşıma Giderleri
• SSK İşveren Payı
• İşveren İşsizlik Sigortası Payı
• İzin Ücretleri ve Kıdem Tazminatları
Diğer Genel Üretim Giderleri:
Bu giderler yukarıda açıklanan iki madde dışında kalan tüm
endirekt giderleri kapsamaktadır. Firmanın üretim süreci; enerji,
su, doğalgaz, haberleşme, sigorta, bakım-onarım ve amortisman
giderlerini kapsamaktadır. Firmanın ﬁnansal muhasebe hesap
planından alınan kayıtlara göre bu gider kalemlerinin miktarları
belirlenmiştir. İleriki bölümlerde bu giderlerin miktarları
açıklanacaktır.

1.4.1 Endirekt personel giderleri
Bu kısımda, üretime endirekt katkısı olan personelin
giderleri yer almıştır. Firma daha önce bahsedildiği gibi işçilikle
ilgili bütün giderleri direkt işçilik kapsamında ele aldığı için
araştırmacı; ﬁrma sürecini gözlemleyerek malzeme taşıyıcılarını,
ustabaşı ve yöneticiler endirekt personel kapsamında tutmuştur.
Tablo 3.5’de endirekt kapsamında yer alan personelin muhasebe
müdürü tarafından araştırmacıya sağlanan ﬁnansal muhasebe
kayıtları çerçevesinde brüt ücret hesaplamalarına yer verilmiştir.
Malzeme taşıyıcıları bütün atölye ve bölümlere hizmet veren ve
asgari ücret alan işçilerdir. Yöneticilerden biri satın alma müdürü
olarak, diğeri ise üretim müdürü olarak görev yapmaktadır.
Endirekt personelin toplam brüt ücreti 10.807 TL’dir.
Tablo 3.5 Firmada Çalışan Endirekt Personelin Brüt
Ücretleri
Görevi

Sayısı

Toplam Brüt Ücret

Malz. Taşıyıcı

2

1.386 TL

Ustabaşı

1

2.931 TL

Yöneticiler

2

6.490 TL

Genel Toplam

5

10.807 TL

Endirekt personelin diğer eklentileri ise SSK işveren payı,
işveren işsizlik sigorta primi, izin ücretleri, kıdem tazminatı,
personele verilen yemek gideri, personelin ﬁrmaya taşınması ile
ilgili taşıma giderleridir.
1.4.1.1
Endirekt Personel Ssk İşveren Payı Ve İşsizlik
Sigorta Primi
Firma, yasal zorunluluk olarak endirekt personelin brüt
ücretinin %19,5 oranında SSK İşveren payı ile yine brüt ücretin
%2’si kadar işveren işsizlik sigorta primi ödemektedir. Tablo
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3.6’da ﬁrmanın bu giderleri endirekt personel gideri kapsamında
araştırmacı tarafından sınıﬂandırılmıştır.
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Tablo 3.6 Firmada Çalışan Endirekt Personelin İşveren
SSK Payı ile İşsizlik Sigorta Primi Giderleri
Toplam
SSK
İşveren
Payı

İşveren
İşsizlik
Sigorta
Primi
Oranı

Toplam
İşveren
İşsizlik
Sigorta
Primi

Görevi

Sayı

Brüt
Ücret

SSK
İşveren
Payı
Oranı

M. Taşıyıcı

2

693 TL

19,50%

270,27
TL

2%

27,72
TL

Ustabaşı

1

2.100 TL

19,50%

409,50
TL

2%

42,00
TL

Yöneticiler

2

3.245 TL

19,50%

1.265,55
TL

2%

129,80
TL

Genel Toplam

1.945,32
TL

199,52
TL

1.4.1.2
Endirekt personel izin ücretleri
Firma, Eylül 2008’de üretime başladığından, işçiler uygulama
dönemi sırasında (Ekim 2009) bir yılı doldurmuşlar ve 14 gün
yasal izin hakkına kavuşmuşlardır. Firmada izin ücret giderlerine
dayalı yardımcı defterlerde bir kayıtlama söz konusu değildir.
Bu yüzden endirekt personel kapsamında personelin izin hakları
ﬁrmada aynı zamanda personel işlerine bakan muhasebe müdürü
tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda belirlenmiştir. Buna
göre; malzeme taşıyıcısı bir işçi, dört günlük yıllık izin kullanmıştır
ve 10 gün yıllık izni kalmıştır. İzin Ücretleri hesaplanırken aylık
brüt ücretin izin hakkı kadar bölümü yıllık izin ücreti gideri olarak
hesaplanmış ve 12 aya bölünerek her işçinin bir aya düşen aylık
izin ücreti gideri bulunmuştur. Tablo 3.7’de bu hesaplamalara yer
verilmektedir.

Tablo 3.7 Firmada Çalışan Endirekt Personelin İzin Ücret
Giderleri
Toplam
Yıllık
Yıllık
Aylık İzin
Brüt
Görevi Sayı
İzin
İzin
Ücretleri
Ücret
Hakkı
Ücretleri Giderleri
Giderleri
Malzeme
1
10
693 TL 223,55 TL 18,63 TL
ve Parça
1
14
693 TL 312,97 TL 26,08 TL
Taşıyıcı
2.931
1.323,68
Usta Başı
1
14
110,31 TL
TL
TL
Üretim
3.245
1.465,48
1
14
122,12 TL
Müdürü
TL
TL
Satın
3.245
1.465,48
Alma
1
14
122,12 TL
TL
TL
Müdürü
399,26 TL
Genel Toplam
1.4.1.3
Endirekt personelin kıdem tazminatları
Firmada geçen bölümde izin ücret giderleri bölümünde
anlatıldığı gibi yardımcı defterlerde personelin kıdem tazminatları
ile ilgili bir raporlama yapılmış değildir. İşçi, kıdem tazminatı
hakkını kazandığı anda işe giriş tarihi ile işten çıkış tarihi
arasındaki fark alınmakta ve bu fark 365’e bölünerek çıkan sayı
brüt ücretle çarpılmaktadır. Böylelikle işçinin hak ettiği kıdem
tazminatı belirlenmektedir. Araştırmacı bu doğrultuda kıdem
tazminatları hesaplanırken işçilerin işe başladığı gün ile uygulama
dönemi arasındaki gün farkını hesaplanmış ve bu gün farkını
365’e bölünerek bir dağıtım katsayısı hesaplamıştır. Personelin
brüt ücreti ile bu dağıtım katsayısı çarpılarak personelin yıllık
kıdem tazminat gideri belirlenebilmekte ve 12 aya bölünerek
uygulama döneminin sonunda personelin kıdem tazminat gideri
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1

1

Üretim
Müdürü

Satın Alma
Müdürü

01.09.2008

01.09.2008

01.09.2008

01.10.2008

1

1

10.10.2008

İşe Giriş
Tarihi

1

Usta Başı

Malzeme
ve Parça
Taşıyıcı

Sayı

425

425

425

395

386

Gün
Farkı

Genel Toplam

31.10.2009

31.10.2009

31.10.2009

31.10.2009

31.10.2009

Uygulama
Dönemi

3.245 TL

3.245 TL

2.931 TL

693 TL

693 TL

Brüt
Ücret

1,16 TL

1,16 TL

1,16 TL

1,08 TL

1,06 TL

Dağıtım
Oranı

3.778,42 TL

3.778,42 TL

3.412,81 TL

749,96 TL

732,87 TL

Yıllık Kıdem
Tazminatı
Gideri

1.037,71 TL

314,87 TL

314,87 TL

284,40 TL

62,50 TL

61,07 TL

Aylık Kıdem
Tazminatı Gideri

188

Görevi

Tablo 3.8 Firmada Çalışan Endirekt Personelin Kıdem Tazminat Giderleri
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hesaplanabilmektedir. Tablo 3.8’de araştırmacı tarafından yapılan
bu hesaplamalar gösterilmiştir.

1.4.1.4
Endirekt personelin yemek ve taşıma giderleri
Firma, yemek ve taşıma hizmetini dışarıdaki ﬁrmalardan
sağlamaktadır. Yemek gideri olarak sadece öğle yemeği ﬁrmada
işçilere verilmektedir ve işçi başına maliyeti sabit 3 TL’dir.
Taşıma ücreti ise günlük olarak ve işçi başına sabit 2 TL olarak
hesaplanmaktadır. Firmada, uygulama dönemi boyunca bir
işçi 23 öğle yemeği yemiş ve yine 23 defa taşıma hizmetinden
faydalanmıştır. Firma personele ait bütün giderleri direkt işçilik
kapsamında ele aldığı için araştırmacı endirekt personelin yemek
ve taşıma giderini hesaplayarak genel üretim giderlerini dâhil
etmiştir. Bu verilenlere göre Tablo 3.9’da endirekt personelin
yemek ve taşıma giderleri gösterilmektedir.
Tablo 3.9 Firmada Çalışan Endirekt Personelin Yemek ve
Taşıma Giderleri

Endirekt
Personel

Sayı

Uygulama
Dönemin
de Öğün
Sayısı

Kişi
başı
yemek
gideri

Yemek
Gideri

Uygulama
Döneminde
Alınan
Taşıma
Hizmeti

Kişi
başı
taşıma
gideri

Taşıma
Gideri

5

23

3 TL

345 TL

23

2 TL

230 TL

1.4.1.5
Toplam endirekt personelin maliyeti
Yukarıdaki hesaplamalardan sonra endirekt personelin toplam
maliyeti hesaplanabilmektedir. Tablo 3.10’da ﬁrmada çalışan
endirekt personelin toplam maliyeti hesaplanmıştır. Toplam
maliyet, araştırmacı tarafından işçi kadrosu ve yönetici kadrosu
için ayrı olarak sınıﬂandırılmıştır. Bu verilenlere göre ﬁrmada
çalışan personelin toplam endirekt maliyeti 15.035,81 TL’dir.
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Tablo 3.10 Firmada Çalışan Endirekt Personelin Toplam
Maliyeti
SSK
İşveren
Payı

İşveren
İşsizlik
Sigorta
Primi

Aylık
Yemek
Gideri

Aylık
Taşıma
Gideri

Aylık
Kıdem
Tazmi
natı
Gideri

Aylık
İzin
Ücret
Gideri

Toplam

Görevi

Sayı

Brüt
İşçilik

Malzeme
ve Parça
Taşıyıcı

1

729 TL

135,14
TL

13,86 TL

69 TL

46 TL

61,07 TL

18,63 TL

1.072,70
TL

1

729 TL

135,14
TL

13,86 TL

69 TL

46 TL

62,50 TL

26,08 TL

1.081,57
TL

Ustabaşı

1

2.931
TL

409,50
TL

42,00 TL

69 TL

46 TL

284,40 TL

110,31
TL

3.892,21
TL

190

6.046,48
TL

İşçi Toplam
Satın
Alma
Müdürü

1

3.245
TL

632,78
TL

64,9 TL

69 TL

46 TL

314,87 TL

122,12
TL

4.494,67
TL

Üretim
Müdürü

1

3.245
TL

632,78
TL

64,9 TL

69 TL

46 TL

314,87 TL

122,12
TL

4.494,67
TL

Yönetici Toplam

8.989,33
TL

Genel Toplam

15.035,81
TL

1.4.2 Direkt personel eklentileri
Direkt personel eklentileri hesaplanırken endirekt personelin
diğer giderleri hesaplanmasıyla aynı yöntem izlenmiştir. Bu
yüzden direkt personel eklentileri tek başlık altında bu kısımda
verilecektir. Tablo 3.11’de ﬁrmada çalışan direkt personelin
toplam maliyetleri verilmiştir.

1

Argon Kaynak

2

Sac İşleme

2

2

Sac Kesim

Sac Büküm

1

Sac Kontrol

1

1

AutoCad Çizim

Tasarım

Çopal
Temizleme

1

Depolama

Tedarik

Metalik
Atölyeler

Sayı

Görevi

Faaliyet
Merkezleri

13,86 TL

135,14
TL
491,79
TL
299,33
TL
598,65
TL
598,65
TL
299,33
TL
598,65
TL
299,33
TL

693 TL

2.522
TL

1.535
TL

3.070
TL

3.070
TL

1.535
TL

3.070
TL

1.535
TL

69 TL

69 TL

69 TL

Aylık
Yemek
Gideri

69 TL

30,70 TL

69 TL

61,40 TL 138 TL

30,70 TL

61,40 TL 138 TL

61,40 TL 138 TL

30,70 TL

50,44 TL

İşveren
İşsizlik
Sigorta
Primi

Brüt
İşçilik

SSK
İşveren
Payı

46 TL

92 TL

46 TL

92 TL

92 TL

46 TL

46 TL

46 TL

Aylık
Taşıma
Gideri

144,04 TL

288,08 TL

144,04 TL

288,08 TL

288,08 TL

144,04 TL

236,65 TL

62,50 TL

Aylık
Kıdem
Tazminatı
Gideri

Tablo 3.11 Firmada Çalışan Direkt Personelin Toplam Maliyetleri

59,69 TL

119,39 TL

59,69 TL

119,39 TL

119,39 TL

59,69 TL

98,08 TL

26,95 TL

Aylık İzin
Ücret
Gideri
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648,76 TL

1.297,51 TL

648,76 TL

1.297,51 TL

1.297,51 TL

648,76 TL

991,96 TL

353,44 TL

Toplam
Direkt İşçilik
Eklentileri
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Toplam Maliyet

Son Kontrol

Poliüretan
Basma
Kanopi Grubu
Hazırlık
Kapı Grubu
Hazırlık
Evaporatör
Grubu Hazırlık
Kompresör
Montaj
Atölyeleri Grubu Hazırlık
Kapı Grubu
ve Evaporatör
Montajı
Kanopi ve
Kompresör
Grubu Montajı
Gaz Vakum ve
Şarj Basma
Elektrik ve
Performans
Testi
Kalite
Dolap
Kontrol
Temizleme ve
Paketleme
299,33
TL
299,33
TL
299,33
TL
299,33
TL
299,33
TL
299,33
30,70 TL 69 TL
TL
7.212,08
1.656
739,70 TL
TL
TL

1.535
TL

1.535
TL

1.535
TL

1.535
TL

1.535
TL

1.535
TL
36.985
TL

1

1

1

1

1

30,70 TL

30,70 TL

30,70 TL

30,70 TL

69 TL

69 TL

69 TL

69 TL

69 TL

69 TL

30,70 TL
30,70 TL

69 TL

69 TL

69 TL

30,70 TL

30,70 TL

30,70 TL

1

1

1

1

1

92,10 TL 207 TL

897,98
TL
299,33
TL
299,33
TL
299,33
TL
299,33
TL

4.605
TL
1.535
TL
1.535
TL
1.535
TL
1.535
TL

3

3.467,98 TL

1.104 TL

52.603,06 TL

144,04 TL

144,04 TL

144,04 TL

144,04 TL

144,04 TL

144,04 TL

144,04 TL

144,04 TL

144,04 TL

144,04 TL

432,11 TL

46 TL

46 TL

46 TL

46 TL

46 TL

46 TL

46 TL

46 TL

46 TL

46 TL

138 TL

1.438,31 TL

59,69 TL

59,69 TL

59,69 TL

59,69 TL

59,69 TL

59,69 TL

59,69 TL

59,69 TL

59,69 TL

59,69 TL

179,08 TL

15.618,06 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

1.946,27 TL
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1.5 Genel üretim giderlerinin doğrudan ve birinci aşama
maliyet etkenleri vasıtasıyla faaliyetlere dağıtılması
Faaliyetler incelendiğinde faaliyetlere direkt veya endirekt
yüklenebilen maliyetlerin var olduğu görülmektedir. Maaş ve
ücretlerin hangi faaliyetlere ait olduğu doğrudan belirlenebilirken,
diğer giderler için maliyet etkenlerinin kullanımı söz konudur.
1.5.1 Doğrudan hesaplanan maliyetler
Araştırmacı yapılan gözlemler çerçevesinde yöneticilerin ve
işçilerin etki alanları belirlenmiş ve faaliyetlere göre direkt ve
endirekt olarak sınıﬂandırmıştır.
Endirekt personelin hangi faaliyetlere endirekt hizmet
verdiğini, üretim sürecinin başından sonuna kadar gözlemleyerek
belirlenmiştir. Bu sınıﬂama yapıldıktan sonra endirekt personelin
maliyetleri ile direkt personelin eklentilerinin dağıtımı yapılmıştır.
Tablo 3.12 ve 3.13’de bu bilgiler yer almaktadır.
Tablo 3.12 Firmada
Faaliyetlere göre Dağılımı

Çalışan

Endirekt

İşçi Etki Alanı
Faaliyet Merkezleri

Tedarik

Endirekt

1 (müdür)

Depolama

1

Taşıyıcı+Usta
Başı

2

Ustabaşı

Malzeme ve Parça
Taşıma
Tedarik Toplam
Tasarım
AutoCad Çizim
Tasarım Toplam

Metalik
Atölyeler

İşçi Sayısı

Satın Alma

4
1
1

Sac Kontrol

1

Sac Kesim

2

Sac İşleme

2

Çopal Temizleme

1

Sac Büküm

2

Argon Kaynak

1

Metalik Atölyeler Toplam

9

Personelin

Yönetici Etki Alanı
Endirekt

Direkt

Üretim
Müdürü

Satın Alma
Müdürü

Üretim
Müdürü

Taşıyıcı+Usta
Başı

Üretim
Müdürü
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Poliüretan Basma
Kanopi Grubu
Hazırlık
Kapı Grubu
Hazırlık
Evaporatör Grubu
Hazırlık
Kompresör Grubu
Montaj
Hazırlık
Atölyeleri
Kapı Grubu
ve Evaporatör
Montajı
Kanopi ve
Kompresör Grubu
Montajı
Gaz Vakum ve
Şarj Basma
Montaj Atölyeleri Toplam
Elektrik ve
Performans Testi
Kalite
Dolap Temizleme
Kontrol
ve Paketleme
Son Kontrol
Kalite Kontrol Toplam
Genel Toplam

3
1
1
1
1

Taşıyıcı+Usta
Başı

Üretim
Müdürü

Taşıyıcı+Usta
Başı

Üretim
Müdürü

-

-

1

1
1
10
1
1
1
3
27

-

Tablo 3.12’de görüldüğü gibi taşıyıcılar toplam 23 personele
ve 18 faaliyete endirekt olarak hizmet vermektedir. Ustabaşı ise
25 işçiye ve 19 faaliyete endirekt olarak hizmet vermektedir.
Satın alma müdürü tedarik faaliyetlerine, üretim müdürü ise
bütün faaliyetlere etki etmektedir. Tablo 3.10’e bakılarak endirekt
personelin bütün maliyetlerine ulaşılabilmektedir. Taşıyıcıların
toplam maliyeti 2.154,27 TL (1.072,70 TL+1.081,57 TL),
ustabaşının maliyeti 3.892,21 TL ve yöneticilerin toplam maliyeti
ise 8.989,33 TL’dir (4.494,67 TL+4.494,67 TL). Endirekt personel
giderleri, personelin endirekt olarak katıldığı bütün faaliyet
merkezlerine, bu merkezlerde çalışan personel sayısı göz önüne
alınarak dağıtılmıştır. Direkt işçilerin eklentileri ise faaliyetlerde
yer alan direkt işçi sayısına göre dağıtılmıştır. Tablo 3.13’de
endirekt işçilik ve yönetim maliyetlerinin faaliyetlere dağılımı
gösterilmektedir.

1

1

2

1

1

2

2

1

2

1

Depolama

Mal. Par. Taşı.

AutoCad Çizim

Sac Kontrol

Sac Kesim

Sac İşleme

Çopal Temiz.

Sac Büküm

Argon Kaynak

Direk
İşçi
Sayısı

Satın Alma

Faaliyet
Merkezleri

İşçi Etki
Alanı

93,66 TL

187,33 TL

93,66 TL

187,33 TL

187,33 TL

93,66 TL

93,66 TL

Taşıyıcılar

155,69 TL

311,38 TL

155,69 TL

311,38 TL

311,38 TL

155,69 TL

311,38 TL

155,69 TL

Ustabaşı

Endirekt İşçi Giderleri

İşçi

648,76 TL

1.297,51 TL

648,76 TL

1.297,51 TL

1.297,51 TL

648,76 TL

991,96 TL

353,44 TL

Direkt İşçi
Eklentileri

166,47 TL

332,94 TL

166,47 TL

332,94 TL

332,94 TL

166,47 TL

166,47 TL

332,94 TL

166,47 TL

166,47 TL

Endirekt

2.247,33 TL

1.123,67 TL

1.123,67 TL

Direkt

Yönetici

Tablo 3.13 Endirekt İşçilik ve Yönetim Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağılımı
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1.064,58 TL

2.129,16 TL

1.064,58 TL

2.129,16 TL

2.129,16 TL

1.064,58 TL

1.158,43 TL

2.891,65 TL

1.892,93 TL

1.290,14 TL

Toplam
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93,66 TL

2.154,27 TL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

Kapı Gr. Haz.

Evaporatör Grubu
Hazırlık

Kompresör Grubu
Hazırlık

Kapı Grubu ve
Evap. Montajı

Kanopi ve Komp.
Grubu Montajı

Gaz Vakum ve Şarj
Basma

Elektrik ve
Performans Testi

Dolap Temizleme
ve Paketleme

Son Kontrol

Genel Toplam

93,66 TL

93,66 TL

93,66 TL

93,66 TL

93,66 TL

93,66 TL

93,66 TL

93,66 TL

93,66 TL

1

Kanopi Gr. Haz.

280,99 TL

3

Poliüretan Bas.

3.892,21 TL

155,69 TL

155,69 TL

155,69 TL

155,69 TL

155,69 TL

155,69 TL

155,69 TL

155,69 TL

155,69 TL

155,69 TL

467,06 TL

15.618,06 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

648,76 TL

1.946,27 TL

4.494,67 TL

166,47 TL

166,47 TL

166,47 TL

166,47 TL

166,47 TL

166,47 TL

166,47 TL

166,47 TL

166,47 TL

166,47 TL

499,41 TL

4.494,67 TL

30.653,87TL

1.064,58 TL

1.064,58 TL

1.064,58 TL

1.064,58 TL

1.064,58 TL

1.064,58 TL

1.064,58 TL

1.064,58 TL

1.064,58 TL

1.064,58 TL

3.193,74 TL

MÖDAV 2011/1

Dr. Emre Cengiz
Prof. Dr. Ayten Ersoy

196

Faaliyet merkezlerine ve faaliyetlere doğrudan yüklenemeyen
işçilik dışı endirekt giderler, maliyet etkenleri kullanılarak
dağıtılmıştır. İşçilik dışında kalan diğer endirekt kalemleri ve bu
gider kalemleri için maliyet etkenleri belirlenirken, ﬁrmanın üretim
süreçlerini çeşitli büyüklükteki makinelerle gerçekleştirmesinden
dolayı; makineler teknik olarak kıyaslanmış ve incelenmiştir.
Makine amortismanları ise muhasebe müdüründen alınan ﬁnansal
muhasebe hesap planından alınan bilgilere göre düzenlenmiştir.
Net makine değeri ise makinenin alım değerinden birikmiş
amortisman giderinin çıkarılmasıyla elde edilen sonuçtur.
Enerji giderinin maliyet etkeni olarak ise makinelerin saatlik
tükettiği kilovat belirlenmiştir. Makinelerin teknik özelliklerinin
gösterildiği kılavuzlar vasıtasıyla enerji tüketimi kilovat bazında
hesaplanmıştır. Tablo 3.14’de faaliyetlere göre makinelerin
amortisman oranları ve makinelerin aylık tükettiği kilovat
miktarları verilmiştir.
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190 TL
2.735 TL

20.633 TL

1 Yazıcı

12000 BTÜ
Klima

3 ton kapasiteli
elektrikli

Eyl.08

Eyl.08

2.735 TL

35.000 TL

309.495
TL
119.671
TL

12000 BTÜ
Klima

Ağır Sanayi
Tipi Devirmeli
Giyotin Makas

Punch Press

Hidrolik
Abkant Press

Mitsubishi

Durma SB
3006

Finn Power
A

AD-S 37175

Sac Kesim

Sac İşleme

Sac Büküm

Metalik
Atölyeler

3.476 TL

Renkli Lazer
Yazıcı

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

2.100 TL

1 Laptop

Eyl.08

1.256 TL

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

1 Masaüstü
Bilgisayar

Bilgisayar
Sistemi

AutoCad
Çizim

Tasarım

Mitsubishi

1.086 TL

1 Masaüstü
Bilgisayar

Bilgisayar
Sistemi

Yale Forklift

Satın Alma

Depolama

Tedarik

Açıklama

Makine

Alım
Tarihi

10

10

10

15

6

4

4

4

15

6

4

Ekonomik
Ömrü

18,50 kv

106.707,00
TL
997,26 TL

5,00 kv

275.966,38
TL

2.579,13
TL

15,00 kv

3,20 kv

0,50 kv

0,40 kv

0,20 kv

7,35 kv

3,20 kv

0,50 kv

0,40 kv

Saatlik Enerji
Tüketimi
(kv/s)

31.208,33 TL

2.537,47 TL

2.848,39 TL

1.531,25 TL

915,83 TL

15.044,90 TL

2.537,47 TL

155,69 TL

791,88 TL

Net Makine
Değeri

291,67 TL

15,19 TL

48,28 TL

43,75 TL

26,17 TL

429,85 TL

15,19 TL

2,64 TL

22,63 TL

Aylık
Amortisman
Gideri

384

128

128

184

69

184

184

184

184

69

184

Aylık
Makine
Saat

198

Makine
Alım
Bedeli

Tablo 3.14 Makinelerin Aylık Amortisman Giderleri ve Aylık Enerji Tüketimleri

7104,00 kv

640,00 kv

1920,00 kv

588,80 kv

34,50 kv

73,60 kv

36,80 kv

1352,40 kv

588,80 kv

34,50 kv

73,60 kv

Aylık kv
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Genel
Toplam

Kalite
Kontrol

Montaj
Atölyeleri

Magger PAT
32

Ripack 2000

Elektrik ve
Performans
Testi

Dolap
Temizleme
&Paketleme
533.206
TL

2.096 TL

1.180 TL

Yüksek
Gerilim
Elektrik Test
Cihazı

Shrink Ambalaj
Tabancası

2.082 TL

Gaz Vakum
Şarj İstasyonu

590 TL

Pnömatik
Matkap

Rodcraft

Wigam
18000D

450 TL

Pnömatik
Kırıcı-Delici
Matkap

Dewalt
D25113K

590 TL

Pnömatik
Matkap

Rodcraft

Gaz Vakum ve
Şarj Basma

Kanopi ve
Kompresör
Grubu
Montajı

450 TL

Pnömatik
Kırıcı-Delici
Matkap

Kapı Grubu
ve Evaporatör
Montajı

Dewalt
D25113K

Makita
JS3200

Kapı Grubu
Hazırlık

25.791 TL

Poliüretan
enjeksiyon
makinası
650 TL

Alkomak
enj1

Poliüretan
Basma

950 TL

Kaynak
Makinası

Sac Kesme
Mak

Telwin Tig
175

Argon Kaynak

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

Eyl.08

5

5

3

5

5

5

5

10

10

10
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13.449,88
kv
2.426 sa

468.552,05
TL
4.847,11
TL

9,60 kv

153,60 kv

16,00 kv

25,60 kv

16,00 kv

25,60 kv

84,48 kv

512,00 kv

160,00 kv

32

64

32

32

32

32

128

128

32

32

0,30 kv

2,40 kv

0,50 kv

0,80 kv

0,50 kv

0,80 kv

0,66 kv

4,00 kv

5,00 kv

1.641,87 TL

924,10 TL

1.330,17 TL

462,17 TL

352,50 TL

462,17 TL

352,50 TL

579,58 TL

22.997,20 TL

847,08 TL

34,93 TL

19,66 TL

57,83 TL

9,83 TL

7,50 TL

9,83 TL

7,50 TL

5,42 TL

214,93 TL

7,92 TL

BİR ÜRETİM FİRMASINDA GELENEKSEL MALİYET SİSTEMİNDEN
ELDE EDİLEN VERİ-LER İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME
UYGULAMASINDAN ELDE EDİLEN BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

199

MÖDAV 2011/1
200

Dr. Emre Cengiz
Prof. Dr. Ayten Ersoy

1.5.2 Genel üretim giderlerinin birinci aşama maliyet
etkenlerinin vasıtasıyla faaliyetlere dağıtılması
Makine amortisman giderleri hesaplandıktan ve aylık makine
enerji tüketim seviyeleri belirlendikten sonra diğer genel üretim
giderlerinin maliyet etkenleri ve Ekim 2009 ayına ait tutarları
belirlenmiştir. Maliyet etkenleri belirlenirken araştırmacı o
giderin maliyet seviyesinin değişmesine yol açan değişkenleri
incelemiş ve etkenleri belirledikten sonra üretim müdürü ve
muhasebe müdüründen onay alınmıştır. Ekim 2009 ayına ait aylık
tutarlar ise muhasebe müdürünün verdiği o döneme ait yardımcı
defterlerden elde edilmiştir. Tablo 3.15’de diğer genel üretim
giderlerinin maliyet etkenleri ile Ekim 2009 ayına ait tutarları
gösterilmektedir.
Tablo 3.15 Diğer Endirekt Giderler ve I. Aşama Maliyetler
Gider

Maliyet etkeni

Aylık tutar (ekim 2009)

Enerji gideri

Kv/saat

2.737,67 Tl

Su

Metrekare

262,95 Tl

Doğalgaz

450,00 Tl

Haberleşme gideri

Sipariş sayısı

2.500,00 Tl

Sigorta-makine

Makine net değeri

988,42 Tl

Sigorta-bina

Alan metrekare

607,75 Tl

Bakım onarım-makine

Makine saat

1.256,53 Tl

Amortisman-bina

Alan metrekare

683,03 Tl

Amortisman-makine
Toplam endirekt maliyetler

4.847,11 Tl
14.333,45 Tl

Tablo 3.15’de görüldüğü gibi doğalgaz giderinin maliyet
etkeni verilmemiştir. Çünkü doğalgaz gideri sadece argon kaynak
cihazı ile paketleme bölümündeki alev tabancası tarafından
kullanılmaktadır. Doğalgaz her ay ortak bir LPG tankına
doldurulduğundan maliyet dağıtımı bölümdeki çalışan işçilerin

tecrübelerine dayanılarak dağıtılmıştır. Argon Kaynak faaliyetine
doğalgaz giderinin %44,44’ünün, paketleme bölümüne ise
%55,56’sının dağıtılması uygun görülmüştür. Haberleşme gideri
ise satın alma oﬁsindeki telefon hattının kullanımından dolayı
ortaya çıktığından haberleşme gideri satın alma faaliyetine
dağıtılacaktır. Fabrika binasının değeri 327.854,24 TL olup
ekonomik ömrü 40 yıldır. Aylık bina amortisman gideri ise
[327.854,24/(40*12)] 683,03 TL’dir. Aylık amortisman makine
giderleri ise önceki bölümde gösterildiği gibi tek tek listelenerek
yapılmıştır. Tablo 3.16’da işçilik dışı endirekt giderlerinin
maliyet etkenlerinin faaliyetlere göre kullanımı gösterilmektedir.
Maliyet etkenlerinin faaliyetlere göre dağılımında zaman etütleri
ve ölçümler kullanılmıştır.
Tablo 3.16 Maliyet Etkenlerinin Faaliyetlere göre Kullanımı
Faaliyet Merkezleri

Satın Alma

Sipariş
Sayısı

Aylık
Tüketilen
kv

192

697

Depolama
Tedarik

192

AutoCad Çizim

Tasarım Toplam

26

3.485

1.352

184

1.003

15.045

2.049

184

1.029

18.530

26

7.833

26

7.833

734
0

734

0

Sac Kesim

1.920

128

52

31.208

Sac İşleme

640

128

91

275.966

Sac Kontrol

Metalik Atölyeler

Metre- Makine Net
kare
Değeri

Malzeme ve
Parça Taşıma

Tedarik Toplam
Tasarım

Makine
Saat

140

Çopal Temizleme

39

Sac Büküm

7.104

384

143

106.707

Argon Kaynak

160

32

4

847

9.824

672

469

414.729

Metalik Atölyeler Toplam

0
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Poliüretan
Basma

512

128

Kanopi Grubu Haz.

202

Montaj Atölyeleri

84

12

Evaporatör
Gr. Haz.

10

Kompresör
Gr. Haz.

10

580

Kapı Grubu
ve Evaporatör Montajı

42

8

815

Kanopi ve
Kompresör
Grubu Montajı

42

14

815

Gaz Vakum
ve Şarj Basma

154

64

5

1.330

833

192

270

26.536

26

924

Montaj Atölyeleri Toplam

0

Elektrik ve
Performans
Testi
Kalite Kontrol

22.997

23

Kapı Grubu
Hazırlık

Montaj Atölyeleri

187

10

Dolap Temizleme ve
Paketleme

197

Son Kontrol

10

Kalite Kontrol Toplam

0

10

0

234

924

Genel Toplam

192

13.450
kv

1.048
sa

2.029
m2

468.552 TL

İşçilik dışındaki endirekt giderler yukarıdaki maliyet etkenleri
bilgilerine faaliyetlere dağıtılmıştır. Faaliyetlere aktarılan işçilik
dışı endirekt giderler Tablo 3.17’de gösterilmektedir.

1.6 Faaliyetlerin toplam maliyetleri ve birim maliyetin
hesaplanması
Yukarıdaki hesaplamalar ve dağıtımlar yapıldıktan sonra
faaliyetlerin toplam maliyetleri hesaplanabilmektedir. Bir
faaliyetin toplam maliyeti, direkt faaliyet maliyetleri ile endirekt
faaliyet faaliyetlerinin” toplamından oluşmaktadır (Öker 2003,
137). Direkt faaliyet maliyetleri, Tablo 3.13’den endirekt faaliyet
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Metalik
Atölyeler

Tasarım
Toplam

Tasarım

Tedarik
Toplam

Tedarik

6,74 TL

390,81 TL

Sac Kesim

65,83 TL

16,52 TL

39,09 TL

31,74 TL

7,35 TL

makine
(makine
net
değeri)

941,60 TL

17,51
TL
291,67 TL

15,58
TL

153,47
TL

107,52 TL

319,16 TL

4.435,60
TL

1.726,03
TL

2.709,57
TL

Toplam

47,27
TL

8,75 TL

346,61
TL

337,86
TL

8,75 TL

m2
(bina)

42,06
TL

133,39 TL

133,39 TL

470,31 TL

429,85 TL

40,46 TL

makine

Amortisman

319,16
TL
0,00 TL

220,61
TL

220,61
TL

mak.saat

BakımOnarım

8,75
TL

7,79
TL

7,79
TL

308,41
TL

300,62
TL

7,79
TL

m2
(bina)

Sigorta

3,37
TL
0,00 TL

2.500,00 TL

2.500,00 TL

sipariş sayısı

Haberleşme

16,52 TL
0,00 TL

0,00 TL

Argon Kaynak
ve Paketleme
Faaliyetine
Dağıtılmaktadır

Doğalgaz

3,37 TL

18,20
TL

149,34 TL

149,34 TL

133,44
TL

130,07
TL

3,37 TL

m

2

Sac Kontrol

AutoCad
Çizim

417,13 TL

275,28 TL

Depolama

Malzeme
ve Parça
Taşıma

141,85 TL

kv

Satın Alma

Faaliyet Merkezleri

Su

204

Enerji

Tablo 3.17 Diğer Endirekt Giderlerinin Faaliyetlere Dağılımı
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Montaj
Atölyeleri

Montaj
Atölyeleri

Metalik
Atölyeler
Toplam

1,35 TL

1,35
YTL

Evaporatör
Grubu
Hazırlık

Kompresör
Grubu
Hazırlık

1,52 TL

17,20 TL

Kapı Grubu
Hazırlık

24,26
TL

3,03 TL

104,22 TL

60,82
TL

0,51 TL

18,53
TL

5,05 TL

11,79
TL

Kanopi
Grubu
Hazırlık

Poliüretan
Basma

32,57 TL

Argon
Kaynak

1.999,64
TL

1.445,99
TL

130,27 TL

Sac Büküm

Çopal
Temizleme

Sac İşleme

200,00 TL

200,00 TL

0,00 TL

1,22 TL

48,51 TL

874,88 TL

1,79 TL

225,10 TL

582,15 TL

283,62 TL
8.115,58
TL
664,48 TL

17,92 TL

32,79 TL

7,96 TL

7,96 TL

1,31 TL
157,99
TL
63,02
TL
7,88 TL

3,94 TL

3,50 TL

3,50 TL

7,01
TL
3,50
TL

3,12
TL

3,12
TL

56,08
TL

140,58
TL

1,17
TL

153,47
TL

805,71
TL

38,37 TL

5,42 TL

214,93 TL

3.875,97
TL

7,92 TL
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3.238,27
TL

997,26 TL

48,14
TL

42,84
TL

460,41
TL

29,87 TL

13,13
TL

11,68
TL

2.579,13
TL

3.514,71
TL

153,47
TL

30,64
TL

27,26
TL
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30,27
YTL

262,95
TL

1,95 TL

2.737,67
TL

Genel
Toplam

1,35
YTL

Son Kontrol

3,37
YTL

25,56
YTL

1,95 TL

35,04
YTL

0,67
YTL

1,85
YTL

Dolap
Temizleme
ve
Paketleme

Elektrik ve
Performans
Testi

31,26 TL

Gaz Vakum
ve Ş arj
Basma

169,61 TL

8,47 TL

Kanopi ve
Kompresör
Grubu
Montajı

1,01
YTL

Kalite
Kontrol
Toplam

Kalite
Kontrol

Montaj
Atölyeleri
Toplam

8,47 TL

Kapı
Grubu ve
Evaporatör
Montajı

450 TL

250 TL

250

0,00 YTL

2.500 TL

0,00 TL

0,00 TL

988,42 TL

1,95 TL

1,95 TL

55,98 TL

2,81 TL

1,72 TL

1,72 TL

607,75
TL

69,97
TL

3,12
TL

59,07
TL

7,79
TL

81,00
TL

1,56
TL

4,28
TL

2,34
TL

1.256,53
TL

0,00 TL

230,20
TL

76,73 TL

4.847,11
TL

54,60 TL

34,93 TL

19,66 TL

312,84 TL

57,83 TL

17,33 TL

17,33 TL

683,03
TL

78,64
TL

3,50 TL

66,39
TL

8,75 TL

91,03
TL

1,75 TL

4,81 TL

2,63 TL

206
14.333,45
TL

2.094,32
TL

7,96 TL

2.042,88
TL

43,48 TL

975,71
TL

172,62 TL

38,47 TL

33,49 TL
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Toplamları ise Tablo 3.17’den bulunabilmektedir. Tablo 3.18’de
bu iki değerin toplamı olan faaliyet maliyetleri gösterilmektedir.
Tablo 3.18 Faaliyetlerin Toplam Maliyeti
Direk Faaliyet
Maliyetleri

Endirekt Faaliyet
Maliyetleri

Toplam

1.290,14 TL

2.709,57 TL

3.999,71 TL

1.892,93 TL

1.726,03 TL

3.618,96 TL

2.891,65 TL

0,00 TL

2.891,65 TL

6.074,71 TL

4.435,60 TL

10.510,32 TL

1.158,43 TL

319,16 TL

1.477,60 TL

1.158,43 TL

319,16 TL

1.477,60 TL

Sac Kontrol

1.064,58 TL

107,52 TL

1.172,10 TL

Sac Kesim

2.129,16 TL

941,60 TL

3.070,76 TL

Sac İşleme

2.129,16 TL

3.514,71 TL

5.643,86 TL

Faaliyet Merkezleri
Satın Alma
Depolama
Malzeme ve Parça
Taşıma
Tedarik Toplam

Tedarik

Tasarım

AutoCad Çizim

Tasarım Toplam

Metalik
Atölyeler

Çopal Temizleme

1.064,58 TL

29,87 TL

1.094,44 TL

Sac Büküm

2.129,16 TL

3.238,27 TL

5.367,43 TL

Argon Kaynak

1.064,58 TL

283,62 TL

1.348,20 TL

Metalik Atölyeler Toplam

9.581,21 TL

8.115,58 TL

17.696,79 TL

Poliüretan Basma
Kanopi Grubu
Hazırlık
Kapı Grubu Hazırlık
Evaporatör Grubu
Montaj
Hazırlık
Kompresör Grubu
Atölyeleri
Hazırlık
Kapı Grubu ve
Evaporatör Montajı
Kanopi ve Kompresör
Grubu Montajı
Gaz Vakum ve Jarj
Basma
Montaj Atölyeleri Toplam
Elektrik ve
Performans Testi
Kalite
Dolap Temizleme ve
Kontrol
Paketleme
Son Kontrol

3.193,74 TL

664,48 TL

3.858,22 TL

1.064,58 TL

17,92 TL

1.082,50 TL

1.064,58 TL

32,79 TL

1.097,37 TL

1.064,58 TL

7,96 TL

1.072,54 TL

1.064,58 TL

7,96 TL

1.072,54 TL

1.064,58 TL

33,49 TL

1.098,07 TL

1.064,58 TL

38,47 TL

1.103,05 TL

1.064,58 TL

172,62 TL

1.237,20 TL

10.645,78 TL

975,71 TL

11.621,49 TL

1.064,58 TL

43,48 TL

1.108,05 TL

1.064,58 TL

435,95 TL

1.500,53 TL

1.064,58 TL

7,96 TL

1.072,54 TL

Kalite Kontrol Toplam

3.193,74 TL

487,39 TL

3.681,12 TL

Genel Toplam

30.653,87 TL

14.333,45 TL

44.987,32 TL

Birim Üründe Genel Üretim
Gideri (Ekim 2009 döneminde
192 adet ürün üretilmiştir)

234,31 TL (44.987,32 TL/192 birim)
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TABLO 3.18
1.1.1.1 Firmanın mevcut maliyet hesaplamaları ile FTM
uygulamasından elde edilen bulguların karşılaştırılması
Firmanın mevcut maliyet sisteminden elde ettiği maliyet
hesaplamaları ile FTM uygulamasından elde edilen bulgular
arasında farklılıklar vardır (Tablo 3.19). Araştırmacı direkt
ilk madde ve malzeme maliyetleri hesaplamalarında ﬁrmanın
kendi hazırladığı ürün reçetesinden faydalandığı için araştırma
kapsamında ve ﬁrma içi hesaplamalarda fark yoktur. Fakat
ﬁrmanın işçilikle ilgili bütün maliyetleri direkt işçilik kapsamında
ele almasından dolayı ve. endirekt personel ve direkt personel
ayırımı yapmamasından dolayı direkt işçilik hesaplamalarında
farklılıklar meydana gelmiştir.
Tablo 3.19 Firmanın Mevcut Maliyet Sisteminden Elde
Edilen Verilerle Araştırma Kapsamında yapılan FTM
Uygulamasından Elde Edilen Bulguların Karşılaştırılması

Direkt İlk
Madde ve
Malzeme
Direk İşçilik
Giderleri
Genel Üretim
Giderleri
Birim Maliyet

Firmanın
Mevcut
Maliyet
Sistemine
Göre (a)

Araştırma
kapsamında
yapılan FTM
Uygulamasından
Elde Edilen
Bulgulara Göre (b)

Mutlak
Fark (b-a)

Nispi Fark
(b-a)/a

2.205,71 TL

2.205,71 TL

0,00 TL

0,00%

333,62 TL

192,63 TL

-140,99 TL

-42,26%

330,86 TL

234,31 TL

-96,55 TL

-29,18%

2.870,19 TL

2.632,65 TL

-237,54 TL

-8,28%

Bu doğrultuda ﬁrmanın mevcut maliyet sisteminde hesapladığı
direkt işçilik maliyetleri araştırma kapsamında yapılan FTM
uygulamasının bulgularına göre %42,26 daha fazladır. Firmanın,
direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin %15’i olarak
hesapladığı genel üretim giderleri ise FTM bulgularından elde

edilen sonuçlara göre %29,18 daha fazladır. Birim maliyette ise
ﬁrmanın mevcut maliyet sistemine göre yapılan hesaplama FTM
bulgularına göre %8,28 daha fazladır.
Firmanın kendi birim maliyet hesaplamasına göre (2.870,19
TL) elde ettiği değere %77 oranında kâr marjı eklemesiyle elde
ettiği satış ﬁyatında (5.087,69 TL) (bkz: 3.1 Firmanın mevcut
maliyet sistemi) ﬁrma aslında, FTM uygulamasından elde edilen
bulgulara ve maliyet artı prensibine göre %77 oranında değil
%93 [(5.087,69-2.632,65)/2.632,65] oranında kâr sağlamaktadır.
Firma, FTM uygulamasına göre düşündüğünden daha fazla kâr
marjı elde etmektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma kapsamında Antalya Organize Sanayi Bölgesinde
faaliyet gösteren ve endüstriyel soğutma makineleri kategorisinde
otel işletmelerince kullanılan ve 1.400 litre hacmi olan çift
kapılı dikey tip buzdolabı üreten bir ﬁrmada FTM uygulaması
yapılmıştır. Araştırmanın amacı; ﬁrmanın mevcut maliyet
sistemi ile elde edilen verilerin FTM uygulamasından elde edilen
bulgularla farklılıklarını araştırmaktır.
FTM uygulanırken mevcut modelin üretiminde ﬁrmanın
sağladığı ﬁnansal verilerden ve tek düzen hesap planı bilgilerinden
yararlanılmış ve teknik ekipten de destek sağlanmıştır.
Özellikle ﬁrmada çalışan mühendis üretim müdürünün daha
önce belirlediği iş akış şeması ve ürün reçetesi ile araştırmacı
tarafından hazırlanan makine ve adam saat zaman etütleri
FTM uygulaması sırasında anlamlı fayda sağlamıştır. Direkt
üretim maliyetlerinin hesaplanması sırasında ﬁrmada ürün
reçetesi kapsamında direk ilk madde ve malzeme maliyetleri
ile muhasebe müdüründen elde edilen çalışanın maaş bordroları
direkt maliyetlerin belirlenmesinde katkı sağlamıştır. Genel
üretim maliyetlerinin ve bu maliyetlerin dağıtımında kullanılan
anahtarların belirlenmesinde ise muhasebe müdürünün yanı sıra

MÖDAV 2011/1

BİR ÜRETİM FİRMASINDA GELENEKSEL MALİYET SİSTEMİNDEN
ELDE EDİLEN VERİ-LER İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME
UYGULAMASINDAN ELDE EDİLEN BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

209

MÖDAV 2011/1
210

Dr. Emre Cengiz
Prof. Dr. Ayten Ersoy

mühendis üretim müdürü ve ustabaşından bilgi sağlanmıştır.
Üretim süreçleri gözlemlenmiş ve FTM uygulaması bu bilgiler
ışığında yapılmıştır.
Vurgulanması gereken en önemli nokta; ﬁrmanın genel üretim
giderlerini sadece direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri
üzerinden hesaplaması, ürün maliyet hesaplamalarının
doğruluğunu azaltmasıdır. Örneğin, endirekt personel giderleri
kapsamında olan izin ücret giderleri ve kıdem tazminat
giderleri gibi giderler, ﬁrmanın ﬁnansal muhasebe sisteminde
herhangi bir yardımcı defterle izlenmemektedir. İşçilikle ilgili
bütün giderler direkt işçilik kapsamında değerlendirilmektedir.
Endirekt işçilik giderleri genel üretim giderleri kapsamında
değerlendirilmediğinden; ﬁrmanın mevcut maliyet sisteminin
sağlıklı sonuç vermeyeceği kesindir. Firmanın mevcut maliyet
sisteminden elde edilen verilerle araştırma kapsamında yapılan
FTM uygulamasından elde edilen bulgular karşılaştırıldığında;
ﬁrmanın mevcut maliyet sisteminde hesapladığı direkt işçilik
maliyetleri araştırma kapsamında yapılan FTM uygulamasının
bulgularına göre %42,26 daha fazladır. Firmanın, direkt ilk
madde ve malzeme maliyetleri toplamının %15’i olarak
hesapladığı genel üretim giderleri ise FTM bulgularından elde
edilen sonuçlara göre %29,18 daha fazladır. Birim maliyette
ise ﬁrmanın mevcut maliyet sistemine göre yapılan hesaplama
FTM bulgularına göre %8,28 daha fazladır. Firmanın kendi birim
maliyet hesaplamasına göre (2.870,19 TL) elde ettiği değere
%77 oranında kâr marjı eklemesiyle elde ettiği satış ﬁyatında
(5.087,69 TL) ﬁrma aslında, FTM uygulamasından elde edilen
bulgulara ve maliyet artı prensibine göre %77 oranında değil %93
[(5.087,69-2.632,65)/2.632,65] oranında kâr sağlamaktadır. Bu
ﬁrmanın düşündüğünden daha fazla kâr marjı içeren satış ﬁyatı
rekabetçi piyasada olumsuz etki yaratabilecektir. Bu yüzden
ﬁrmanın FTM kullanarak sağlıklı bir ürün maliyeti bilgisine sahip
olacağı düşünülmektedir ve ﬁrmaya FTM sistemine geçmesi
önerilmektedir.
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ÖZET
Muhasebe personelinin iş doyumu ve tükenmişlik
düzeylerinin belirlenmesinin hedeﬂendiği bu çalışma, teorik
ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik
bölümde iş doyumu, tükenmişlik ve bu konuların konaklama
işletmeleri için önemi ile bu konuda yapılmış olan çalışmalardan
bahsedilmektedir. Uygulama bölümünde Antalya ilinde faaliyet
gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan muhasebe
personeline yapılan anket uygulamasının sonuçları açıklanmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre konaklama işletmelerinde çalışan
muhasebe personelinin iş doyumu düzeylerinin yüksek olduğu ve
orta düzeyde bir tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Tükenmişlik, Muhasebe
Personeli, Konaklama İşletmeleri
JEL Kodları: M40, M41, J20
THE LEVELS OF JOB SATISFACTION AND
BURNOUT OF ACCOUNTANTS
ABSTRACT
The study is aimed to explain the levels of job satisfaction
and burnout of accountants and made is composed of two parts
as theoric and application. In theoric part it is mentioned about
job satisfaction, burnout, their importance of accommodation
enterprises and studies on this subject. In the application part
*
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of the study the questionnaire applied among the accountants
who works in accommodation enterprises (5 star) in Antalya.
According to the results it is found that the accountants who
works in accommodation enterprises have high job satisfaction
and lower burnout syndrome.
Key Words: Job Satisfaction, Burnout, Accountants,
Accommodation Enterprises
JEL Classiﬁcation Code: M40, M41, J20
1. GİRİŞ
Literatürde en genel haliyle iş doyumu, çalışanların yapmış
oldukları işlerine ilişkin duygu ve inanışları olarak ifade
edilmektedir. İş doyumu, çalışanların davranış ve tutumlarına
yapmış olduğu olumlu katkılar ve bu katkıların işletme
üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle organizasyonel davranış
araştırmalarında sıklıkla yer verilen bir kavramdır (Alan ve İçigen
2009; Ay ve Avşaroğlu 2010; Bilen 2008; Pelit ve Öztürk 2010;
Sevilengül ve Marşap1997; Sun 2002; Toker 2007; Üngüren ve
diğerleri 2010; Wolpin ve diğerleri 1991).
Tükenmişlik kavramı ise Maslach tarafından “Kişinin işinin
özgün anlamı ve amacından uzaklaşması ve hizmet götürdüğü
insanlarla artık gerçekten ilgilenemiyor olması” şeklinde
tanımlanmakta ve bu kavram en çok insanlarla birebir ilişki
içerisinde olan meslek gruplarında araştırılmaktadır. Ancak son
zamanlarda diğer meslek gruplarında da bu konunun araştırılmaya
başlandığı gözlemlenmektedir (Alan ve İçigen 2009; Ay ve
Avşaroğlu 2010; Birdir ve Tepeci 2003; Ersoy ve Utku 2005;
Okutan 2008; Öztürk ve diğerleri 2009; Üngüren ve diğerleri
2010).
Hizmet sektöründe çalışan personelin iş doyumu ve tükenmişlik
düzeyleri işletme açısından büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü

yaptığı işten tükendiğini düşünen veya bunu açıkça dile getiren
bir çalışanın tam bir iş doyumu sağlaması da beklenmemekte;
dolayısıyla çalışanın sunduğu hizmet karşılığında yüksek
bir müşteri tatmini de elde edilememektedir. Yapılan çeşitli
araştırmalarda konaklama işletmelerinde çalışanların iş doyumu
ve tükenmişlik düzeylerinin incelendiği görülmektedir (Alan ve
İçigen 2009; Birdir ve Tepeci 2003; Ersoy ve Utku 2005; Okutan
2008; Pelit ve Öztürk 2010; Toker 2007; Üngüren ve diğerleri
2010).
Bu çalışmada araştırma evrenini konaklama işletmelerinde
destek departmanlardan biri olarak kabul edilen muhasebe
departmanında çalışan personel oluşturmakta ve evrenin genel
olarak salt muhasebe ya da konaklama işletmelerinin hizmet
departmanlarında çalışan personelden farklılık arz ettiği
düşünülmektedir. Araştırmanın hipotezleri bu varsayım üzerine
kurulmuştur.
2. LİTERATÜR RAŞTIRMASI
2.1. İş Doyumu
Konaklama işletmelerinin emek-yoğun çalışma gerektirmesi
nedeniyle işgücünün önemi bu tür işletmeler için hassas bir
noktadır. Müşteri memnuniyeti için öncelikle iş doyumunun
sağlanması gerekmektedir. Çünkü Toker’in (2007, 92) de
belirttiği gibi işinden doyum sağlayamayan bireyin müşteriye
tatmin edici bir hizmet sunması ve müşteri tatminini sağlaması
mümkün olmadığı gibi; çalışanın iş doyumu hizmeti sunduğu
andaki duygu ve düşüncelerinden de etkilenebilmektedir.
Bireylerin işlerinden doyum sağlayamamaları sadece
kendilerini değil örgütleri de etkilemektedir. İşyerlerinde
hayal kırıklığı yaşayan bireyler işlerine karşı çeşitli olumsuz
tepkiler geliştirmektedirler. Bu tepkilerden en çok karşılaşılanı
işten ayrılma ve işe devamsızlıktır. Bunun yanında işlerinde
doyuma ulaşamayan çalışanlar, başka iş olanakları ile mevcut
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işlerini karşılaştırıp bulundukları işletmede çalışmayı sürdürüp
sürdürmeme kararlarını vermektedirler. Sonuçta, kişinin genel
tutumu olumlu ise iş doyumu ortaya çıkacak, aksi takdirde
doyumsuzluktan söz edilecektir (Hulin ve diğerleri 1985).
İşlerinden doyum sağlayamayan bireyler işyerinde geçirdikleri
zamanı katlanılır kılmak için işe devamsızlık yanında başka
tepkiler de geliştirebilirler. Bu tepkilere işyerinde geçirilen zamanı
özel işler için kullanmak, uzun molalar vermek, iş yapmaksızın
meşgul görünmek, iş arkadaşları ile önemsiz konularda sohbet
etmek, işi geciktirmek, kuralları kasıtlı olarak görmezden
gelerek otoriteye karşı çıkmak, iş arkadaşlarına ve üstlerine karşı
saldırgan davranışlar sergilemek, öç almak ve misilleme yapmak
örnek verilebilir (Sun 2002).
Pelit ve Öztürk (2010) konaklama işletmelerinde çalışanların
iş doyum düzeylerinin belirlenebilmesi amacıyla; Türkiye’nin
şehir ve sayﬁye bölgelerinde faaliyet gösteren toplam 114 tane 5
yıldızlı konaklama işletmesinde çalışanlar üzerinde bir araştırma
gerçekleştirmiştir. Araştırmada çalışanların özellikle ücret, kendi
kararlarını uygulayabilme, şirket politikaları ve terﬁ olanakları
gibi konularda doyum sağlayamadıkları sonucuna ulaşılmış;
ayrıca şehir otellerinde çalışan personelin iş doyum düzeylerinin,
sayﬁye otel işletmelerinde çalışanlardan daha yüksek olduğu ve
çalışanların iş doyumlarının eğitim düzeylerine göre farklılaştığı
sonucuna ulaşılmıştır.
2.2. Tükenmişlik
1976 yılından itibaren tükenmişlik konusunda araştırmalar
yapan Maslach tükenmişliği; “insanlarla uzun süreli duygusal
ödün gerektiren ilişkilerde bulunma sonucunda meydana gelen
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi”
olarak tanımlamıştır. Bu üç boyut doğrultusunda Maslach
Tükenmişlik Ölçeği (Maslach Burnout Inventory geliştirilmiştir.
Ancak tükenmişliğin özünde “duygusal tükenme” boyutunun

bulunduğu, duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliğinin bu boyuta
eşlik eden değişkenler olduğu ileri sürülmektedir (Ergin 1992).
Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) duygusal tükenme,
duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç alt boyuttan
meydana gelmektedir. Duygusal tükenme alt ölçeği kişinin
mesleği ya da işi tarafından tüketilmiş ve aşırı yüklenilmiş olma
duygularını içerir. Duyarsızlaşma alt ölçeği kişinin hizmet, bakım
ve eğitim verdiklerine karşı, onların insan olduklarını dikkate
almaksızın ve duygudan yoksun olarak davranımlarını tanımlar.
Kişisel başarı alt ölçeği insanlarla çalışan bir kimsenin kendisini
yeterli ve başarılı hissetmesini tanımlar. Duygusal tükenme ve
duyarsızlaşma alt ölçeklerindeki yüksek puan ve kişisel başarı
alt ölçeğindeki düşük puan tükenmişliğin yüksekliğini gösterir
(Maslach ve Jackson, 1981)
Yapılan literatür araştırmalarında tükenmişliğe etki eden
faktörlerin kişisel ve örgütsel olmak üzere iki temel başlık
altında toplandığı; kişisel tükenmişlik kaynaklarının yaş,
cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, eğitim, kıdem gibi
demograﬁk özelliklerle; olumsuz düşünce sahibi olma, dar bakış
açısı geliştirme, olumlu geri bildirim eksikliği yaşama, duygusal
stres düzeyi eşiğinin düşük olması, öğrenilmiş çaresizlik içinde
bulunma, karşıdaki insanın durumu, yapılan işe bakış açısı,
mesleki tatminsizlik, gerçekçi olmayan beklentiler gibi kişisel
özelliklerden oluştuğu; örgütsel faktörlerin ise meslektaş ilişkileri,
mobbing, rol belirsizliği, çatışma, yeterlik ve mübadelede anlayışı,
yetki ve karara katılım, iş yükü, iş standardizasyonu, üstlerle
ilişkiler, çalışma süresi, örgütün plan ve prosedürlerini hazırlama
ile çalışma ortamının özelliklerinden oluştuğu görülmektedir.
Tükenmişliğin kişi üzerinde yarattığı pek çok olumsuz etkinin
bulunduğu bilinmektedir. Kahill (1988) bu olumsuz etkileri beş
alanda toplamıştır. Bunlar; tükenmişliğin ﬁziksel etkileri, duygusal
etkileri, ilişkilere olan etkileri, alışkanlık biçimlerine olan etkileri
ve davranış biçimlerine olan etkileridir. Tükenmişlik aynı zamanda
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işletmeler üzerinde de çeşitli etkilere sahiptir. Tükenmişliğin her
şeklinin işletmelere doğrudan ya da dolaylı maliyete yol açtığı
Reynolds ve Tabacchi (1993) tarafından ileri sürülmektedir. Birdir
ve Tepeci’nin (2003) yapmış oldukları çalışmada da bu görüşü
destekler biçimde tükenmişlik sendromunun tedavi edilmediği
sürece kişi ve işletmeler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı dile
getirilmekte ve bu olumsuz etkilerin çalışanda dolayısıyla da
işletmede verim kaybına neden olduğu, işten ayrılmaların artarak
iş yerinde çalışma huzurunun bozulduğu belirtilmektedir.
Tükenmişlik üzerine yapılan çalışmalarda tükenmişliğin
kurumsal etkilerini ortaya çıkaran pek çok çalışma göze
çarpmaktadır. Bu çalışmalara; tükenmişlik ile işten ayrılma
eğilimi (Lazaro ve diğerleri 1984; Weisberg 1994); tükenmişlik ile
işletmeye olan bağlılık (Jackson ve diğerleri 1987); tükenmişlik
ile azalan kendine güvenme hissi (Golembiewski ve Kim 1989);
duygusal tükenmişlik ile iş tatmini (Burke ve Greenglass 1995;
Wolpin ve diğerleri 1991) ve tükenmişlik ile verimlilik ve
motivasyon arasındaki ilişkiler (Weisberg 1994) örnek verilebilir.
Hemşireler üzerinde yapılan bir araştırmada tükenmişlik
düzeylerinde eğitim durumu, yaş ve çalışma süresinin etkili;
medeni durum ve görev yapılan kliniğin ise etkisiz olduğu;
eğitim durumunun ise duygusal tükenme ve duyarsızlaşma
boyutlarında belirgin bir etki yarattığı dile getirilmektedir
(Basım ve Şeşen 2006). Turizm sektöründe çalışan personelin
tükenmişlik düzeyinin tespit edilmesinin amaçladığı bir çalışmada
turizm sektöründe çalışanların düşük tükenme düzeylerine
sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Okutan 2008, 308).
Çalışmanın evrenine bakıldığında ise elde edilen bu sonucun
oldukça sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. Üngüren ve diğerleri
(2010) tarafından konaklama işletmelerinde çalışanlar üzerine
yapılan araştırmada çalışanların tükenmişlik yaşamadıklarını
tespit etmiş; ancak hizmet departmanlarında çalışanların destek
departmanlarda çalışanlara nazaran daha fazla tükendikleri ve
destek departmanlarında çalışanların iş tatmin düzeylerinin daha
fazla olduğunu belirtilmiştir.

2.3. Muhasebe Personelinde İş Doyumu ve Tükenmişlik
Muhasebe personelinde iş doyumu ve tükenmişlik konusu
araştırılırken ülke ve meslek şartlarının faklılık göstereceği,
iş doyumu ve tükenmişlik konularında bu farklılıkların önemli
olduğu gerekçesiyle ulusal çalışmalara önem verilmiştir. Son
yıllarda Türkiye’de muhasebe meslek mensupları üzerinde
çeşitli konuların etkilerinin incelendiği gözlemlenmekle
birlikte tükenmişlik kavramının yeni yeni inceleme konusu
olmaya başladığı da bir gerçektir. Konuyla ilgili olarak
Sevilengül ve Marşap (1997) ile Bilen’in (2008) genel olarak
muhasebe mesleğinde iş tatmini konusunu araştırdığı; Akın’ın
(2007) ise muhasebe personelinin iş tatmini ile işten ayrılma
eğilimleri arasındaki ilişkiyi; Yıldırım ve diğerlerinin (2004)
de stresin muhasebe personeli üzerindeki etkisini inceledikleri
gözlemlenmiştir. Tükenmişlik ile ilgili yapılan çalışmalarda ise
birbirini destekler nitelikte sonuçlar elde edildiği görülmektedir
(Ay ve Avşaroğlu 2010; Ersoy ve Utku 2005; Öztürk ve diğerleri
2009; ).
Ay ve Avşaroğlu (2010,1173) tarafından yapılan çalışmada
Türkiye’de muhasebe çalışanlarının koşulları, eğitim alma
şekilleri ile meslekten umduklarını bulup bulamama, işlerine karşı
duyarlıkları, hizmet verdikleri kişilere karşı tutumları, ekonomik
durum ve beklentileri gibi durumların açığa çıkarılması gereken
önemli süreçler olduğu ifade edilmektedir. Çalışmadan elde
edilen bulgular doğrultusunda erkek muhasebe çalışanlarının
duygusal tükenme durumlarının kadın çalışanlara göre daha
yüksek olduğu; bunun nedeninin de işlerinin yoğunluğu ile
gösterdikleri enerji karşısında beklentilerinin karşılanamaması
ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öztürk ve diğerleri (2009)
muhasebe personelinin cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum
ve mesleki unvanın tükenmişlik boyutlarından duyarsızlaşma alt
boyutu üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Konaklama
işletmelerinde çalışan muhasebe müdürleri ile yapılan bir başka
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çalışmada ise Ersoy ve Utku (2005) medeni durum, eğitim
düzeyi, turizm eğitimi alma durumu ve işyerinde çalışma süresi
ile bireylerin tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki
bulamamışlardır. Çalışmada cinsiyetin sadece duyarsızlaşma
boyutunda anlamlılık kazandığı ve kadınların erkeklere nazaran
daha duyarsız davrandıkları sonucuna varılmıştır. Yaş faktörünün
tükenmişlik boyutlarından sadece kişisel başarı ile anlamlı bir
ilişki içinde olduğu; bunun nedeninin de 24-30 yaş grubunda
yer alan muhasebe müdürlerinin kişisel başarı yönünden diğer
yaş gruplarına oranla tükenmişliklerinin daha fazla olduğu ifade
edilmiştir.
3. ARAŞTIRMA
3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Bu çalışmanın amacı konaklama işletmelerinde çalışan
muhasebe personelinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin
belirlenmesi ve bu düzeylerin hangi demograﬁk özelliklerden
etkilendiğinin tespit edilmesidir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemine
başvurulmuştur. Uygulanan ankette Minnesota İş Doyumu Anketi
ve Maslach Tükenmişlik Envanteri ile araştırmacılar tarafından
oluşturulan ve demograﬁk özelliklerin belirlenmesini amaçlayan
sorular yer almaktadır. Düzenlenen anket Word dosyası olarak
mail aracılığı ile Antalya il sınırları içerisinde yer alan 5
yıldızlı konaklama işletmelerinin muhasebe departmanlarına
ulaştırılmıştır. Geri dönüşün sağlanabilmesi adına zaman zaman
hatırlatma mailleri gönderilmiştir. İlk mail 15 Kasım 2009
tarihinde gönderilmiş ve maillerin kabulüne 15 Mart 2010
tarihinde son verilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde sosyal
bilimler istatistik programı SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) kullanılmıştır.
Minnesota İş Doyum Ölçeği 1967 yılında Weiss, Dawis,
England & Lofquist tarafından geliştirilmiştir. Baycan tarafından
(1985) Türkçeye çevrilip geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları

yapılmıştır (Cronbach Alpha=0,77). Minnesota İş Doyum
Ölçeği 1-5 arasında puanlanan beşli likert tipi bir ölçektir.
Ölçek puanlamasında, Hiç memnun değilim; 1 puan, Memnun
değilim; 2 puan, Kararsızım; 3 puan, Memnunum; 4 puan,
Çok memnunum; 5 puan olarak değerlendirilmektedir. Ölçekte
ters soru bulunmamaktadır. Minnesota İş Doyum Ölçeği içsel
(1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,20), dışsal (5,6,12,13,14,17,18,19) ve
genel doyum düzeyini belirleyici özelliklere sahip 20 maddeden
oluşmuştur. Çalışmamızda doyum ölçeğinin boyutlarının
güvenilirlik düzeyleri içsel doyum (,8407α), dışsal doyum
(,7651α) ve genel doyum (,8815α) olarak belirlenmiştir.
Tükenmişliğin ölçülmesi için Christina Maslach ve Susan
Jackson tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması, geçerlik ve
güvenilirlik çalışması Canan Ergin tarafından yapılmış olan
“Maslach Tükenmişlik Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Ölçek
toplam 22 maddeden oluşmakta ve “hiçbir zaman, çok nadir,
bazen, çoğu zaman, her zaman” şeklinde 5 dereceli likert tipi
ölçekle cevaplanmaktadır. Bu ölçek sayesinde tükenmişliği
tek bir puanla değil, her bir alt ölçekten alınan üç ayrı puanla
değerlendirmek mümkündür. Çalışmamızda tükenmişlik ölçeğine
ait güvenilirlik düzeyleri ölçeğin tamamında (,8401), duygusal
tükenme boyutunda (,8533α), duyarsızlaşma boyutunda (,6940α)
ve kişisel başarı boyutunda (,5178α) olarak belirlenmiştir.
Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin duygusal tükenme ve
duyarsızlaşma alt ölçeklerine ait sorular olumsuz, kişisel başarı
alt ölçeğinin soruları ise olumlu ifadelerden oluşmaktadır. Bu
nedenle duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanlarının yüksek,
kişisel başarı puanının düşük olması tükenmişliği göstermektedir.
3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları
Hazırlanan anket çalışması Antalya il sınırlarında faaliyet
gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan muhasebe
personeline uygulanmış olup araştırmada toplam 124 adet anket
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geri dönmüştür. Geri dönüşü sağlanan anketlerden 11’i eksik ya
da hatalı kodlama yapılması nedeniyle kapsam dışında bırakılarak
değerlendirme 113 adet anket üzerinden gerçekleştirilmiştir.
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3.3. Araştırmanın Bulguları
Araştırmaya katılanların demograﬁk özellikleri Tablo 1’de
gösterilmiştir. Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde konaklama
işletmelerinde çalışan muhasebe personelinin %62,8’inin
erkeklerden, %37,2’sinin ise kadınlardan oluştuğu görülmektedir.
Bu durum turizm sektöründe erkek çalışanların ağırlıkta olduğu
düşünüldüğünde beklenen bir durumdur. %57,5’inin evli olduğu
örneklem, yaşları bakımından incelendiğinde %52,2’sinin 25-30
yaş aralığındaki gençlerden oluştuğu gözlemlenmektedir. Eğitim
düzeyleri açısından ele alındıklarında %44,9’unun lisans mezunu
olduğu ve bunu sırasıyla %27,1 ile önlisans, %20,6 ile ortaöğretim
ve %7,5 ile lisansüstü mezunlarının izlediği görülmektedir. Bu
da konaklama işletmelerinde çalışan muhasebe personelinin
eğitim-öğretim düzeyi açısından donanımlı oldukları anlamına
gelmektedir. Aynı şekilde almış oldukları eğitimlerin içeriğine
bakıldığında %43’ünün muhasebe eğitimi aldığı, %28’inin turizm
eğitimi aldığı ve %3,7’lik bir kısmının ise her iki dalda da eğitim
aldığı görülmektedir. Mesleki unvanlarının belirlenmesi için
sorulan sorudan alınan yanıt ise oldukça dikkat çekici niteliktedir.
Eğitim düzeyi ve içeriği bakımından lisans düzeyinde ve muhasebe
içerikli eğitim alınmış olmasına karşın konaklama işletmelerinde
çalışan muhasebe personelinin sadece %17,6’sının mesleki unvan
taşıdığı bunların da %5,6’sının Serbest Muhasebeci (SM), geriye
kalan %12’sinin ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)
olduğu belirlenmiştir. Eğitim durumu, eğitim içeriği ve meslek
unvanları karşılaştırmalı olarak incelendiğinde ise SM olan 6
kişiden 5’inin ortaöğretim düzeyinde muhasebe eğitimi almış
çalışanlardan geriye kalan bir SM ve SMMM olan 13 kişinin de
lisans düzeyinde muhasebe mezunu olduğu belirlenmiştir.

Tablo 2’de araştırmaya katılan muhasebe personelinin
iş doyumu ve tükenmişlik puanları yer almaktadır. Tabloya
bakıldığında genel doyum puanları 48-98 arasında olup, ortalama
puan 71,69’dur. İçsel doyum alt ölçeğinde alınan puanlar 27-60
arasında olup ortalaması 45,35; dışsal doyum ölçeğinden alınan
puanlar ise 15-38 arasında olup ortalaması 26,35’dir. Tabloya
göre muhasebe personelinin genel tükenmişlik puanlarının 3276 arasında, ortalama puanın ise 49,43 olduğu görülmektedir.
Duygusal tükenme alt ölçeğinde alınan puanlar 10-37 arasında
olup ortalaması 20,81; duyarsızlaşma alt ölçeğinden alınan
puanlar 5-19 arasında olup ortalaması 10,98; kişisel başarı alt
ölçeğinden alınan puanlar ise 10-32 arasında olup ortalaması
17,65’tir.
Tükenmişlik ile iş doyumu arasındaki ilişki Tablo 3’de
gösterilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde tüm alt boyutlar arasında
0.01 anlamlılık seviyesinde negatif yönde zayıf ve orta düzeyde
ilişki olduğu görülmektedir.
Yapılan analiz sonuçlarına göre konaklama işletmelerinde
çalışan muhasebe personelinin iş doyumu ve tükenmişlik
boyutlarının cinsiyet, yaş, medeni durum ve aldıkları eğitimin
içeriğine göre anlamlı bir farklılık göstermediği; sektörde
çalışılan süre ile kişisel başarı boyutu hariç diğer tüm boyutlar
arasında ise anlamlı birer farklılık olduğu görülmüştür. Sektörde
çalışılan süre arttıkça duygusal tükenme ve duyarsızlaşma
boyutları artmakta; genel doyum, içsel doyum ve dışsal doyum
boyutları ise azalmaktadır. Bu da literatürde yer alan “insanların
meslek hayatlarına atıldıkları ilk yıllarda daha yüksek bir iş
doyumuna sahip olduğu” şeklindeki ifadeyle örtüşmektedir.
Eğitim düzeyi ile dışsal doyum arasında negatif yönde bir ilişki
olduğu görülmektedir. Bu da öğrenim düzeyi artan bireyin daha
büyük beklentilere içerisine girdiği ve karşılanmadığında da
doyumsuzluğa neden olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.
Sahip olunan unvanın ise sadece dışsal doyum boyutu ile pozitif
yönde bir ilişki içinde olduğu gözlemlenmiştir.
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Yapılan Pearson Korelasyon analizi sonuçları doğrultusunda
konaklama işletmelerinde çalışan muhasebe personelinin
duygusal tükenme düzeylerindeki değişimin %50,2’lik kısmının
gelir, turizm sektöründe çalışılan süre ve işletmede çalışılan
süre ile açıklanabileceği görülmüştür. Tek yönlü ANOVA
analizi ile de gelir düzeyi 1.000 TL ve üstünde olanlar ile turizm
sektöründe 5 yıldan daha uzun süredir çalışanların daha fazla
duygusal tükenme yaşadıkları görülmüştür. İşletmede çalışılan
süre bakımından inceleme yapıldığında ise duygusal tükenme ve
duyarsızlaşma düzeyleri için gruplar arasında anlamlı bir farklılık
tespit edilememiştir. Ayrıca 5 yıldan daha uzun süredir turizm
sektöründe çalışanların kişisel başarı puanlarının daha düşük
olduğu gözlemlenmiştir.
İş doyumu için de tek yönlü ANOVA analizi yapılmış olup elde
edilen sonuçlar doğrultusunda; konaklama işletmelerinde çalışan
muhasebe personelinden geliri 1.000 TL’nin altında olanlar
ile turizm sektöründe 1 yıldan daha kısa bir süredir çalışmakta
olanların genel doyum puanlarının daha fazla olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu durum içsel doyum puanları için de aynı şekilde
gerçekleşmiştir. Dışsal doyum puanları incelendiğinde de aradaki
farkın lisans düzeyinde eğitim alanlar ile önlisans düzeyinde eğitim
alanlar arasındaki farktan kaynaklandığı dikkati çekmektedir.
Ayrıca SMMM belgesine sahip olan muhasebe çalışanlarının
diğer çalışanlara göre daha az dışsal doyum yaşadıkları tespit
edilmiştir. Turizm sektöründe 1 yıldan daha kısa süredir çalışan
personelin dışsal doyumu yüksek olmaktadır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Konaklama işletmelerinde çalışan muhasebe personelinin iş
doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesinin amaçlandığı
bu çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde genel
olarak katılımcıların duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve
dışsal doyum düzeylerinin normal; kişisel başarı, içsel doyum

ve genel doyum düzeylerinin ise yüksek olduğu görülmüştür.
Bu da konaklama işletmelerinde çalışan muhasebe personelinin
beklendiği gibi iş doyumu düzeylerinin yüksek olduğunu ve orta
düzeyde bir tükenmişlik yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca
bu personelin tükenmişlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki
ilişkinin çok zayıf olduğu gözlemlenmiştir.
Demograﬁk değişkenlerin konaklama işletmelerinde çalışan
muhasebe personelinin tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisi
incelendiğinde; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi,
alınan eğitimin içeriği ve sahip olunan mesleki unvana bağlı
olarak değişme olmadığı belirlenmekle birlikte muhasebe
personelinin işletmede ve sektörde çalıştığı süreyle paralel olarak
duygusal tükenme yaşadığı ve duyarsızlaşmaya başladığı, ayrıca
gelir düzeyi artan personelin duygusal tükenme düzeyinin de
arttığı tespit edilmiştir. Muhasebe personelinin sektörde tecrübe
edindikçe kişisel başarı düzeyleri artmakta ve duygusal olarak
tükenmektedirler. Bu durum muhasebe çalışanlarının da işi
tarafından tüketilebildiğini göstermektedir.
Araştırmada literatürle benzer bir şekilde sektörde çalışılan
sürenin artmasıyla iş doyumunun azaldığı görülmekle birlikte
gelir düzeyinin artmasıyla beraber de doyumun azaldığı tespit
edilmiştir. Bu da araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından
birisidir. Muhasebe personelinin dışsal doyum düzeyinin eğitim
düzeyinin artması durumunda azaldığı; mesleki bir unvana sahip
olunması durumunda (SMMM hariç) ise arttığı gözlemlenmiştir.
Muhasebe personelinin yüksek bir iş doyumuna sahip olduğu
ve orta düzeyde bir tükenmişlik yaşadıklarını ortaya çıkaran bu
araştırmadan elde edilen bilgiler ışığında tükenmişlik düzeyinin
daha da azaltılması ve tam bir iş doyumunun sağlanabilmesi için
yapılabilecekleri şu şekilde özetlemek mümkündür.
 Sektör tecrübesinin artmasına bağlı olarak tükenmişliğin
arttığı gözlemlendiğinden uzun süredir turizm sektöründe yer
alan personelin tecrübe ve deneyimlerini sektöre yeni katılan
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personele aktarabileceği hizmet içi eğitimler düzenlemesinin
sağlanması hem tükenmişliğin önüne geçilmesi hem de iş
doyumunun arttırılması adına yararlı olabilir.
 İşe yeni başlayan personel eski personelin tecrübelerinden
yararlanarak kişisel başarı ve dışsal doyum düzeylerini arttırırken;
eski personelin de duygusal tükenme ve duyarsızlaşma
düzeylerinin azalması sağlanabilir.
 Dışsal doyumun arttırılması adına personel mesleki bir
unvana sahip olması konusunda teşvik edilebilir. Bu sayede
personel çeşitli eğitimlere katılacak farklı ortamlarda bulunup
farklı insanlarla tanışacak ve kendine olan güveni; dolayısıyla
kişisel başarı düzeyi de artacaktır.
Tablo-1: Demograﬁk Özelliklere İlişkin Bulgular

Cinsiyet

Yaş

Medeni
Durum

Aylık
Gelir

Eğitim
Düzeyi

Frekans

%

Kümülatif %

Kadın

42

37,2

37,2

Erkek

71

62,8

100,0

Toplam

113

100,0

25 Yaş ve altı

15

13,3

13,3

25-30 yaş

59

52,2

65,5

31-35 yaş

25

22,1

87,6

35 yaş üstü

14

12,4

100,0

Toplam

113

100,0

Evli

65

57,5

57,5

Bekar

48

42,5

100,0

Toplam

113

100,0

1.000TL’den az

29

28,7

28,7

1.000-1.500TL

49

48,5

77,2
100,0

1.500TL’nin Üstü

23

22,8

Toplam

101

100,0

Ortaöğretim

22

20,6

20,6

Önlisans

29

27,1

47,7

Lisans

48

44,9

92,5

Lisansüstü

8

7,5

100,0

Toplam

107

100,0

Eğitim
İçeriği

Muhasebe

46

43,0

43,0

Turizm

30

28,0

71,0

Her ikisi de

4

3,7

74,8
100,0

Mesleki
Unvan

Diğer

27

25,2

Toplam

107

100,0

SM

6

5,6

5,6

SMMM

13

12,0

17,6

Diğer

89

82,4

100,0

Toplam

108

100,0

1 yıl ve daha az

7

6,2

6,2

1-3 yıl arası

15

13,3

19,5

4-5 yıl arası

17

15,0

34,5
100,0

Sektörde
Çalışma
Süresi

İşletmede
Çalışma
Süresi

İşletmenin
Yer Aldığı
Bölge

5 yıldan fazla

74

65,5

Toplam

113

100,0

1 yıldan az

41

36,3

36,3

1-3 yıl arası

34

30,1

66,4

4-5 yıl arası

27

23,9

90,3

5 yıldan fazla

11

9,7

100,0

Toplam

113

100,0

Kemer

25

22,1

22,1

Beldibi

23

20,4

42,5

Merkez

22

19,5

61,9

Lara/Kundu

24

21,2

83,2

Belek

19

16,8

100,0

Toplam

113

100,0

Tablo 2 Tükenmişlik ve İş Doyumu Ölçeklerine İlişkin Puan
Tablosu
Ortalama

Minimum

Maksimum

İçsel Doyum

45,3451

27

60

Dışsal Doyum

26,3451

15

38

Genel Doyum

71,6903

48

98

Duygusal Tükenme

20,8053

10

37

Duyarsızlaşma

10,9823

5

19

Kişisel Başarı

17,6460

10

32

Genel Tükenmişlik

49,4336

32

76
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Tablo 3 Tükenmişlik Düzeyi ile İş Doyumu Arasındaki İlişki

Duygusal
Tükenme

Duyarsızlaşma

Kişisel Başarı

Genel Doyum

İçsel
Doyum

Dışsal Doyum

Pearson
Correlation

-,587 (**)

-,493(**)

-,591(**)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

Pearson
Correlation

-,510(**)

-,368(**)

-,586(**)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

Pearson
Correlation

-,465(**)

-,519(**)

-,323(**)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

** p< 0,01 anlamlılık düzeyi
Tablo 4 Demograﬁk Özellikler ile Tükenmişlik Düzeyi ve İş
Doyumu Arasındaki İlişki
Duygusal Duyarsız
Tükenme laşma
Pearson
Correlation
Cinsiyet
Sig.
(2-tailed)
Pearson
Correlation
Yaş
Sig.
(2-tailed)
Pearson
Correlation
Medeni
Sig.
(2-tailed)
Pearson
Correlation
Gelir
Sig.
(2-tailed)
Pearson
Correlation
Öğrenim
Sig.
(2-tailed)
Pearson
Correlation
İçerik
Sig.
(2-tailed)

Kişisel
Başarı

Genel
Doyum

İçsel
Doyum

Dışsal
Doyum

-,048

,060

-,050

,103

,095

,096

,636

,554

,620

,306

,343

,342

,086

-,119

,021

-,016

-,067

,043

,394

,237

,837

,877

,505

,672

-,114

-,089

,183

,156

,142

,147

,257

,377

,066

,119

,155

,142

,328(**)

,153

-,056

,001

,127

,579

,009

,008

,032

,047

,178

-,045

-,125

-,016

-,225(*)

,640

,075

,652

,211

,875

,024

-,173

,023

,070

,135

,094

,158

,083

,823

,489

,180

,350

,115

-,259(**) -,264(**)

-,214(*)

Unvan

Sektör

İşletme

Bölge

Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig.
(2-tailed)

-,141

-,133

,142

,076

-,048

,198(*)

,161

,185

,156

,452

,637

,048

,407(**)

,331(**)

-,131

,000

,001

,193

,000

,001

,000

,204(*)

,197(*)

-,255(*)

-,139

-,092

-,168

,041

,048

,010

,167

,361

,093

-,185

-,467(**)

-,042

,205(*)

,050

,342(**)

,064

,000

,679

,040

,622

,000

* p< 0,05 anlamlılık düzeyi
** p< 0,01 anlamlılık düzeyi
a Listwise N=101

-,364(**) -,314(**)

-,362(**)
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ÖZET
Ekonomi ve teknolojide yaşanan hızlı gelişimle birlikte
işletme süreçlerindeki risk ve belirsizlikler de büyük ölçüde
artmıştır. Bunun sonucu olarak risk ve belirsizlikleri de dikkate
alan özenli şirket değerleme yaklaşımları ihtiyaç haline gelmiştir.
Nakit Akımları İndirgeme – İNA Yöntemi gibi metotlar belirsiz
piyasalarda ileriye dönük tahminler yapılmasının güçlüğü
nedeniyle, şirket değerinin eksik/hatalı hesaplanmasına yol
açtıkları yönünde eleştirilmiş ve literatür çalışmalarında bu
yöntemlerin eksik yanları sıklıkla vurgulanmıştır. Reel opsiyon
yaklaşımı, şirket değerlemedeki mevcut yöntemlerin bu eksik
yanlarını tamamlayan ve pazardaki belirsizliklerin de göz önüne
alınmasını sağlayan bir çözüm aracı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Şirket Değerleme, Reel Opsiyonlar
Jel Kodu: JEL M49
REAL OPTION
VALUATION

APPROACHES

TO

BUSINESS

ABSTRACT
With the rapid progress of economy and technology, more risks
and uncertainty are incurred in the process of business. As a result,
more accurate appraisal approaches are required. Considerable
*
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literatures argue that there are signiﬁcant weaknesses among the
traditional appraisal approaches such as Discounted Cash Flow DCF approach. Those traditional approaches ignore the possible
value of an option derived from business process especially when
there is much uncertainty and risks. Hence, the value of the target
enterprise may be underestimated and wrong strategies would be
made. As a new alternative, the real option theory helps to cover
the weaknesses of the traditional theories and can more accurately
calculate the attached value of business.
Key Words: Business Valuation, Real Options
Jel Classiﬁcation: M49
1. GİRİŞ
Pazarı önceden tahmin etmenin zorluğu, hızlı teknolojik
gelişmeler ve değişimin çok hızlı yaşanıyor olması gibi etkenler,
yönetim faaliyetlerinde risk odaklı ve proaktif bir yaklaşımı
ön plana çıkarmıştır. Günümüzde pazar ve sektör hakkında
sürekli bilgi toplayabilen ve bu bilgiye dayalı olarak kararlarını
ve faaliyetlerini revize edebilen bir yönetim anlayışı hakimdir.
Bu doğrultuda; gelişmeler karşısında uygun hareket tarzlarını
belirleyerek, diğer bir ifadeyle gelişmeler karşısında esnek
bir yönetim anlayışı uygulayarak şirketi yönetmek gereklilik
haline gelmiştir. Çoğu şirket değerleme yöntemi şirketin içinde
bulunduğu sektörü, şirketin varlık ve mal yapısını, gelecekteki
şans ve risk faktörlerini değerlerken söz konusu bu “yönetsel
esneklik” boyutunu göz ardı etmektedir. Olumlu ya da olumsuz
gelişmelere zamanında tepki gösterebilme esnekliği, şirkete
–reel opsiyon teorisi yardımı ile hesaplanabilecek- bir değer
katmaktadır (Meyers 2005, 161). Reel opsiyon teorisi; bir şirkete
değer belirlenirken, yönetimin değişen koşullar karşısında
esnek hareket edebilme yeteneğinin, bir diğer ifadeyle yönetsel

esnekliğinin de bir “değeri” olduğu görüşüne dayanmaktadır. Bu
çalışmada, reel opsiyon kavramı tanımlanarak, şirket değerleme
faaliyetlerinde reel opsiyon yaklaşımının nasıl uygulanabileceği
açıklanmıştır.
2. REEL OPSİYON YAKLAŞIMIN ESASLARI
2.1. Kavramsal Açıklama- Reel Opsiyon Yaklaşımı
Opsiyon kelimesi sözlük anlamı ile “seçenek” kavramını
ifade etmektedir. Finans uygulamalarında kullanılan opsiyon
kavramı ise; “bir ﬁnansal varlığı gelecekte belirlenen bir tarihte
ya da belirli bir zaman süresi içinde, prim karşılığında, önceden
belirlenmiş bir ﬁyattan satma ya da satın alma hakkını veren
bir sözleşme” şeklinde tanımlanmaktadır (Akgüç 2006,). Finans
literatüründe türev ürünler olarak adlandırılan forward, futures
ve opsiyon uygulamaları, belirsizliğin yüksek olduğu pazar
koşullarında yatırımcıların riske karşı kendilerini korumaları
amacıyla ortaya koyulmuştur. Menkul kıymet yatırımlarında
uygulanan bu opsiyon yaklaşımının reel varlık yatırımlarında
da uygulanması ﬁkri “reel opsiyon” kavramının doğmasını
sağlamıştır.
Reel opsiyon ﬁkrinin çıkış noktası, aynı ﬁnansal opsiyonda
olduğu gibi, pazardaki belirsizliklere karşı şirketin kendini
korumaya çalışması ve buna yönelik önleyici tedbirlerin
alınmasıdır. Finansal opsiyonlarda, opsiyon işleminin bedeli
karşılığında, bir ﬁnansal varlığı ileriki bir tarihte (opsiyonun vade
tarihinde) belli bir ﬁyattan satma ya da alma hakkı edinilmektedir.
Örneğin, alım opsiyonuna sahip bir şirket, bu opsiyonla A hisse
senedinin birimini 3 ay sonra 4 TL’den alma hakkını elde etmiştir.
Opsiyonun vade tarihinde, ﬁnansal varlığın ﬁyatı 4 TL’den
yüksek ise işletme opsiyon hakkını kullanır ve hisse senedini
4 TL’den alır. Eğer hisse senedinin ﬁyatı 4 TL’den düşük ise
şirket pazarda geçerli ﬁyat üzerinden hisse senedini satın alır
ve bu tercihi için opsiyonun prim bedeline katlanmış olur. Bu
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riskten korunma yöntemi aynı şekliyle ﬁnansal olmayan varlıklar
-örneğin gayrimenkul yatırımları- için kullanıldığında “reel
opsiyon” kavramı gündeme gelmektedir. Finansal opsiyonlar,
borsada işlem gören ﬁnansal araçlar üzerinde uygulanırken, reel
opsiyonlarla reel varlıklara bağlı opsiyonlardan bahsedilmektedir
(Copeland ve diğerleri 2005, 307).
Reel varlıklara bağlı opsiyonlarda, seçimlik hak konusu olan
faktör, doğrudan yatırımın kendisidir. Diğer bir ifadeyle, zaman
içerisinde söz konusu yatırım üzerinde yönetimin karar değiştirme
hakkı bulunmaktadır. Yatırım, beklentiler doğrultusunda getiri
veya fayda sağlamaz ise yönetim projeye yönelik yeni kararlar
alacaktır. Özellikle IT projeleri gibi uzun vadeli gayrimenkule
dayalı yatırımlar aşamalı olarak hayata geçirilen yatırımlardan
oluşmaktadır. Proje süreci içerisinde, yatırımın devamına
yönelik belirsizliğin oluşması durumunda, yönetim yatırım ile
ilgili kararını değiştirebilmektedir. Bilgi Sistemleri Denetim ve
Kontrol Derneği (Information Systems Audit Control Association
- ISACA) tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, IT projelerinin
% 43,3‘ünün tamamlanmadan sonlandırıldığını tespit etmiştir
(Müderrisoğlu 2008). Bu durum, değişen koşullar karşısında
yönetimin karar değişikliği yapabildiğini ortaya koymaktadır.
Yönetim, bir yatırım projesini süreç içerisinde durdurabilir,
erteleyebilir ya da elde edilen ara sonuçlara göre projenin
kapsamını genişletebilir ya da tam tersi daraltabilir. Yönetimin
bu noktada bir opsiyonu bulunmaktadır. Bu opsiyon ﬁnansta
kullanılan opsiyon ile benzerlik göstermektedir.
Bir projeden ya da bir reel varlık yatırımdan elde edilmesi
beklenen nakit girişleri büyük ölçüde belirsizlik göstermektedir,
öyle ki işletme kararları zaman içerisinde nakit girişlerinin
gerçekleşmesine ve geleceğe yönelik beklentilere bağlıdır. İşletme
yönetiminin nakit girişlerine müdahale etme imkanı yoksa, diğer
bir ifadeyle yönetsel esneklik söz konusu değil ise beklenen
nakit giriş ve çıkışlarının yapısı simetrik olacak ve geleneksel

İndirgenmiş Nakit Akımları – INA Değerleme Yöntemleri
(Discounted Cash Flow Method-DCF) ile değerlemek mümkün
olacaktır. Ancak yönetimin süreç içerisinde esnek hareket etme
imkanı vardır, yatırım kararları değiştirilebilir. Bu esneklikten nakit
giriş-çıkışlarının asimetrik yapısı doğmakta ve bu asimetrik yapı
bir katma değer yaratmaktadır (Meyers 2005, 162). Reel opsiyon
teorisi, INA yönteminin önemli yönetsel esneklik durumlarında
kararlar üzerinde etkisi olabilecek faktörleri dikkate almıyor
oluşunu eleştirmektedir (Schäfer ve Schässburger 2007, 251).
Şirketin kendisi, şirket dışı gelişmelere reaksiyon göstermeyen
pasif bir yatırımcı olarak görülmektedir. Gerçekte ise yönetim,
edindiği yeni bilgiler doğrultusunda reaksiyon gösterme ve
olumlu gelişmelerden kazanç sağlama (upside potential) veya
olumsuz gelişmeler karşısında zararı en aza indirme (downside
protection) imkanına sahiptir (Meyers 2005, 162). Yönetimin bu
esnekliği, sahip olduğu bir seçme hakkı olarak yorumlanmakta
ve kar potansiyeli ile zarar riski arasındaki asimetrinin sonucu
bir değer yaratmaktadır (Triegeorgis 1996, 148). Reel opsiyon
yaklaşımı projeyi, teknolojide ve pazarda meydana gelebilecek
değişiklikler ışığında yöneticilerin devamlı surette yeniden
şekillendirebilecekleri bir süreç olarak ele almaktadır (Neeley ve
Neufville 2001; Taş ve diğerleri 2007, 345).
Reel opsiyonlar genel olarak üçe ayrılmaktadır (Bucher ve
diğerleri 2002, 779):
- Büyüme ve gelişme opsiyonu
- Erteleme Opsiyonu
- Geri Çekme Opsiyonu
Büyüme ve gelişme opsiyonu; gelecekte oluşacak fırsatlardan
yararlanma amacıyla gerçekleştirilecek girişimleri ifade
etmektedir. Örneğin, yenilikçi bir ürün için patent alan bir şirket,
bu patent ile söz konusu ürünü üretip, pazarda ilk olmanın
avantajını (Early-Mover- Advantages) elde etmeyi hedeﬂeyebilir.
Burada şirket açısından gelişmeye yönelik bir seçimlik hak vardır.

MÖDAV 2011/1

ŞİRKET DEĞERLEMEDE REEL OPSİYON YAKLAŞIMI

237

MÖDAV 2011/1

Dr. Çağla Ersen Cömert

238

Şirket ürünün elde edebileceği başarıdan emin değilse, önce bir
pilot proje ile başlangıç yapabilir. Pilot projenin başarı durumuna
göre ürünün pazara sürülmesi ya da ertelenmesi konusunda karar
verilebilir. Bu noktada şirketin “erteleme opsiyonu” bulunmaktadır.
Vazgeçme opsiyonu ise pazar şartları kötüye gittiğinde projenin
terk edilmesini ifade etmektedir. Opsiyonların çeşitli kaynaklarda
türlere ayrılmasına rağmen, aslında bu opsiyon türleri arasındaki
sınırın çok belirsiz olduğunu vurgulamak gerekir. Hatta bazı
durumlarda birden fazla opsiyon birbirleri ile kesişmektedir, ki
bu durum bu tarz opsiyonların değerlemesini güçleştirmektedir.
2.2. Reel Opsiyon Değerleme Yöntemleri
Finansal opsiyonlara benzerliği nedeniyle reel opsiyonlarda da
ﬁnansal opsiyonların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler
uygulanmaktadır. Opsiyon değerleme yöntemleri numerik ve
analitik olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.

Analitik
Yöntemler
Reel Opsiyon
Değerleme
Yöntemleri

Kapalı Yöntemler

* Geske Modeli
* Black&Sholes Modeli

Yaklaşık Yöntemler

* Geske John Modeli
* Carr Modeli

Kısmi Diferansiyel * Sonlu Fark Yöntemi
Eşitlikler Yaklaşımı * Sonlu Eleman Yöntemi
Numerik
Yöntemler

Stokastik Süreçler * Binomial Model
Yaklaşımı
* Monte-Carlo Simulasyon

Şekil 1: Opsiyon Değerleme Yöntemleri
Kaynak: Hungenberg ve diğerleri 2010.
Reel opsiyonların hesaplanmasına yönelik yapılan pek çok
çalışmada, hesaplama yöntemi olarak ağırlıkla Binomial Model
ve Black&Sholes Modeli’nin tercih edildiği görülmektedir
(Brach 2003, 26). Çalışmanın bu bölümünde –reel opsiyonların
değerlendirilmesinde sıklıkla uygulanıyor olmaları nedeniyle-

Binomial Model ve Black&Sholes Modeli açıklanmış,
Black&Sholes Modeli kapsamında bir reel varlığın nasıl
değerlendirilebileceğine dair uygulama örneğine ise Bölüm 4’de
yer verilmiştir.
Özellikle analitik yöntemler arasında ön plana çıkan Black/
Sholes Yöntemi’dir (Hilzenbecher 2002, 245). Black/Sholes,
tek bir formülden oluşan ve bu özelliği dolayısıyla uygulanması
nispeten kolay bir yöntemdir. Bu formül, 1997 yılında Myron
Sholes ve Robert Metron tarafından geliştirilen ve Nobel ödülüne
layık görülen matematiksel bir çalışmadır. Formül aşağıdaki
gibidir:
C= S*N(d)- X*(1+rf )-t *N(d- σ* √t)
d= ln (S/X) + [rf+ (σ2/2)] * t
Formüldeki veriler;
C= Opsiyonun bugünkü değerini,
S= Hisse senedinin bugünkü değerini,
X = Opsiyonun işlem ﬁyatını
t= Opsiyonun vadesine kadar kalan süreyi
rf = Risksiz faiz oranını,
σ= Hisse senedinin getiri oranının yıllık standart sapmasını,
ln (S/X) = (S/X)’in doğal logaritmasını,
N (d)= Standart normal dağılım değerini
ifade etmektedir.
Reel opsiyonlar açısından Black&Sholes formülü ele
alındığında Tablo 1’deki veriler ortaya çıkmaktadır. Buna göre;
ﬁnansal opsiyonlardaki işlem ﬁyatı (X), reel opsiyonlarda yatırım
maliyeti ile eş anlamlıdır. Hisse senedinin ileride oluşacak ﬁyatı
(S), reel opsiyonlarda yatırımdan ileride elde edilecek nakit
getirilerinin değerini ifade etmektedir. Bir opsiyonun ﬁyatı;
hisse senedinin bugünkü ﬁyatına, vade tarihinde opsiyonun
işlem ﬁyatına, vadeye kadar olan süreye, risksiz getiri oranına ve
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hisse senedi değerindeki dalgalanmaya bağlıdır. Diğer yandan,
bir yatırım projesinin değeri; projeden elde edilecek aktiﬂerin
(nakit girişlerinin) bugünkü değerine, bu aktiﬂeri elde etmek için
gereken harcama tutarına (yatırım maliyeti), bu harcama tutarının
ödenmesinin ertelenebileceği süreye, paranın zaman değerine
ve projeden elde edilecek nakit getirilerinin riskliliğine bağlıdır
(Uysal 2002,138).
Reel Opsiyonlar
S:
X:
t:
σ:
rf:
N:
C:

Finansal Opsiyonlar

Projeden elde edilecek nakit
Hisse Senedi Fiyatı
akımlarının bugünkü değeri
Yatırım Maliyeti
İşlem Fiyatı
Yatırım kararının
gerçekleştirilmesine kadar geçen Opsiyon bitimine kalan süre
süre
Hisse senedi getirilerinin
Projenin getirisinin riskliliği
standart sapması
Paranın zaman değeri
Risksiz getiri oranı
Normal Dağılım
Opsiyonun Bugünkü Değeri

Tablo 1: Reel Opsiyon ve Finansal Opsiyonlar
Kaynak: Suter 2003, 113.
Yatırım projesinin başlangıç maliyeti, ileride elde edilecek
nakit girişleri karşılığında ödenen bedeldir. İleride elde edilecek
nakit akımları bir fırsatı temsil eder ve bu fırsatı elde etmek için
harcanması gerekli tutar bir alım opsiyonunun işlem ﬁyatına
(X) karşılık gelir. Benzer biçimde, projeden elde edilecek
aktiﬂerin bugünkü değeri, hisse senedinin piyasa ﬁyatına eşittir.
Firmanın, önündeki fırsatı kaybetmeden yatırımı erteleyebileceği
zaman süresi opsiyonun vadesine (t), projenin gelecekteki nakit
akımlarına ilişkin belirsizlik (projenin riskliliği) hisse senedi
getirilerinin standart sapmasına (σ) ve son olarak, paranın zaman
değeri her ikisinde de risksiz getiri oranına (rf) karşılık gelmektedir

(Uysal 2002,139). Bu veriler göz önüne alınarak, formülde gerekli
yerlerine yazılması sonucu opsiyonun değeri hesaplanmaktadır.
Bu yöntemin uygulanmasının pratik olması nedeniyle –ki gelişmiş
hesap makinelerinde Black&Sholes formülü tanımlıdır- çoğu
opsiyon değerlendirmesinde bu yöntemden yararlanılmaktadır.
1979 yılında John Cox, Stephnen Ross ve Mark Rubinstein
tarafından geliştirilen Binomial Model de opsiyonların
ﬁyatlandırılmasında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu model,
kısa bir zaman diliminde ﬁnansal opsiyonlarda hisse senedi
ﬁyatında (reel opsiyonlarda da projenin sağladığı nakit getiride)
iki yönde (binomial) değişim olabileceği esasına dayanmaktadır.
Zaman dilimi ∆t olarak kabul edilirse, başlangıç ﬁyatı S olan bir
hisse senedi ∆t’nin sonunda ya S’den daha yüksek bir ﬁyata ya
da S’den daha düşük bir ﬁyata ulaşacaktır. Aşağı veya yukarı
hareketin ortaya çıkma olasılığı binom dağılım tarafından
belirlenmektedir.
Su
p, ∆t
S
(1-p), ∆t

Sd

Şekil 2: Binomial Model
Binomial modelde hisse senedi ﬁyatının (reel opsiyonlar için
projenin nakit getirilerinin) bir sonraki zaman diliminde belirli bir
oran nispetinde artacağı veya düşeceği kabul edilmektedir. Fiyat
bir sonraki dönem sadece iki değer alabileceği için artış olasılığı p
ile ifade ediliyorsa, düşüş olasılığı (1-p) olacaktır. Hisse senedinin
artış oranı u şeklinde ifade edilmekte, düşüş oranı d=1/u ile
hesaplanmaktadır. Bu durumda hisse senedi (projenin getirisi)
∆t zaman diliminde (p) olasılıkla Su değerine yükselecek, (1-p)
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olasılıkla ise Sd değerine düşecektir. Binomial Modelin güvenilir
sonuçlar vermesi için opsiyonun vadesi, mümkün olan en fazla
sayıda Δt zaman dilimlerine bölünmelidir (Akkum 2000, 48).

242
Si,j
S2,2
S1,1
S0,0

S2,1
S1,0
S2,0
Si,j

t0

t1

t3

ti

Şekil 3: Binomial Modelde Fiyatlandırma Ağacı
Kaynak: Hommel ve diğerleri 2003, 261.
Finansal opsiyonlarda hisse senedinin değerinin (reel
opsiyonlarda ise yatırım projesinin nakit getirilerinin) ileriki
dönemde yükselmesinde ya da düşmesinde hisse senetlerinin
yıllık değişkenliği (yatırım projelerinde ise projenin riskliliği)
belirleyici olmaktadır. İlk dönemin sonunda SU (S1,1) değerine
yükselen ﬁyat, ikinci dönemin sonunda ya yükselip SUU(S2,2), ya
da düşüp SUD (S2,1) değerini alacaktır. İlk dönemin sonunda SD
(S1,0) değerine düşen ﬁyat, ikinci dönemin sonunda ya SDU (S2,1)
değerine yükselecek, ya da tekrar düşerek SDD (S2,0) değerini
alacaktır. Dolayısıyla ikinci dönemin sonunda üç adet olasılık söz
konusu olacaktır (bkz. Şekil 3).
Araştırmalar, Black-Sholes modelinin, Binomial modelinin
özel bir hali olduğunu, verdikleri sonuçların da birbirlerine
yakınsadığını göstermektedir (Özoğul ve Ülengin 2006, 19).
Black-Sholes ve Binomial modeline göre hesaplanan sonuçların
birbirlerine yakın çıkması için dikkat edilmesi gereken nokta,
binomial yöntemde hisse senedi artış ve azalışlarının analiz
edildiği zaman dilimleri sayısını artırmak gerektiğidir. Bu şekilde
pek çok kez opsiyon değerlendirme, kötü senaryo/iyi senaryo

analizi yapma şansı doğacak ve Black Sholes Formülüne yakın
sonuçlar hesaplanabilecektir.
3. ŞİRKET
DEĞERLEMEDE
REEL
OPSİYON
YAKLAŞIMI
3.1. Şirket Değerlemenin Esasları
Şirket değerlendirilmesi, çeşitli sebeplerden dolayı şirkete bir
“değer” belirlemek amacıyla yürütülen çalışmaların bütününü
ifade etmektedir. Şirket alım-satımları, şirket birleşmeleri (merger
and acquisition), halka açılma ya da özelleştirme gibi nedenler
başlıca şirket değerlendirme sebepleri arasında sayılmaktadır
(Sağmanlı 2001, 8).
Bir şirketin değeri; söz konusu şirketin sosyal, hukuki,
teknik ve ekonomik unsurlarının göz önüne alınması sonucu
ortaya çıkan tutardır (Sağmanlı 2001, 4). Çoğu şirket
değerlemesi çalışmasında şirkete sadece “ekonomik bir değer”
belirlenmektedir. Oysa, sadece ekonomik açıdan önem taşıdığı
düşünülen faktörlerin göz önüne alınması, ekonomik değere katkı
sağlamadığı düşüncesi ile şirketin sosyal
ve teknik açıdan sahip
Borsaya Dayalı
Net Aktif Yaklaşımı
Gelir Yaklaşımı
Diğer Yöntemler
Değerleme Yaklaşımı
olduğu donanımın göz ardı edilmesi eksik değer tespit edilmesine
a) Kara Göre
Aktif Değer
Risk Sermayesi
Yöntemi
yolNetaçacaktır
(Sağmanlı
2001,
doğrudan
o
GelecekYıl Karlarının
Bugünkü5). Bir şirketin değeri;
Yöntemi
Fiyat/Kazanç Oranı
(Venture Capital Method)
Değeri
Opsiyon Değerleme
Tasfiye Değeri
şirketin
sosyolojik
(yaş, yapı, bilgi Temettü
derecesi
vb.), Reel
hukuki
(şirket
Verimi
Ekonomik Katma Değer (EVA)
Yöntemi
Yöntemi
sözleşmesi,
şirketin
yerin
yasaları vb.) ve teknik
Artık Karbulunduğu
Yöntemi (Residual
Piyasa Değeri/Defter
Yeniden Yapma
Earn-Out Yöntemi
Income Model)
Değeri
Değeri Yöntemi
b) Nakit
Akıma Göre
(teknoloji durumu,
araştırma-geliştirme
vb.)
Fiyat/Nakit
Akım değerlerine bağlıdır
Oranı
Nakit
(Kutlan 1989, 6; İndirgenmiş
Sağmanlı
2001, 5). Bütün bu faktörlerin şirket
Akım Yöntemi
değerlendirilmesinde göz önüne alınması, şirket için doğru bir
Brüt Yöntemderece önem taşımaktadır (Lalik
Net Yöntem
değer belirlenmesinde
birinci
(Firma
(Özkaynak
Yaklaşımı)
1975; Sağmanlı 2001, 5). Yaklaşımı)
Free Cash Flow (FCF)
Ağırlıklı
Şirket değerlemesinde kullanılan
yöntemleri Şekil 4’deki gibi
Ortalama
Sermaye
Özkaynağa Özgü
Total Cash Flow (TCF)
Maliyeti
gruplandırmak
Serbest mümkündür:
Nakit Akımı
(Free Cash Flow to
Equity)

Adjusted
Present
Value

Şekil 4: Şirket Değerleme Yöntemleri
Kaynak: Gantenbein ve Gehrig 2007, 4.
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Net Aktif Yaklaşımı; değerlenen şirketin yeniden kurulması
durumunda oluşacak maliyeti, şirketin elindeki varlıkların
bugünkü değerini ve varlıkların tek tek elden çıkarılması
durumunda, yani şirketin tasﬁyesi durumunda elde edilecek geliri
tespit ederek veya benzer bir şekilde şirkete bir değer belirlemeye
çalışan metotların temelini oluşturan yaklaşımdır (Blackmann
1986, 66; Sağmanlı 2001, 5). Şirket değerinin, şirketin ileri
yıllarda elde edeceği kar, nakit akımı vb. değerlerin bugünkü
değerlerinden oluşacağı görüşünü savunan yöntemler “gelir
yaklaşımı” adı altında ifade edilmektedir. Bu yöntemlerin çıkış
noktası, geleceğe yönelik kar, nakit akımı gibi büyüklüklerin
tahmin edilebileceği görüşüdür. Çarpan yöntemi şeklinde de
adlandırılan üçüncü grup, değerlendirilecek şirketin geçmişe
yönelik verilerinin analiz edilmesi ve bu sonuçların borsada işlem
gören benzer şirketlerin sonuçları ile karşılaştırılması yoluyla
şirket değerini ortaya çıkarmaktadır.
Hızla gelişen pazar koşullarında söz konusu ilk üç grup –
Net Aktif Değer Yaklaşımı, Gelir Yaklaşımı ve Borsaya Dayalı
Değerleme (Piyasa) Yaklaşımı- geleneksel şirket değerleme
yöntemleri olarak sınıﬂandırılmaya başlanmış ve bu yöntemlerin
yanı sıra modern şirket değerleme yaklaşımları gündeme
gelmiştir. Şirket değerlemesinde risk ve belirsizliklerin de hesaba
katılması, diğer bir ifadeyle riskten doğan fırsat ve tehditlerin
de bir değerleme unsuru olarak hesaba katılması sonucu şirket
değerlemede yeni yaklaşımlara yer verilmiştir. Reel opsiyon
teorisi bu kapsamda geliştirilen ve şirket değeri tespit edilirken
uygulanan güncel bir yöntem olarak literatür çalışmalarında yer
almaya başlamıştır.
3.2. Şirket Değerleme ve Reel Opsiyonlar
Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde reel opsiyonların
kullanılması konusunda pek çok literatür çalışması bulunmaktadır.
Ancak reel opsiyonların şirket değeri belirlenirken de dikkate

alınması oldukça yeni bir yaklaşımdır.
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ya da Çarpan Yöntemi gibi
metotlar, belirsiz piyasalarda ileriye dönük tahminler yapılmasının
güçlüğü nedeniyle, şirket değerinin eksik/hatalı hesaplanmasına
yol açtıkları yönünde eleştirilmiş ve literatür çalışmalarında bu
yöntemlerin eksik yanları sıklıkla vurgulanmıştır. Reel opsiyon
yaklaşımı, mevcut yöntemlerin bu eksik yanlarını tamamlayan
ve pazardaki belirsizliklerin de göz önüne alınmasını sağlayan
bir çözüm aracı olmuştur. Belirsiz piyasalar risklidir. Ancak bu
riskin sadece tehdit olarak değil, aynı zamanda bir fırsat olarak
algılanması gerekmektedir. Reel opsiyon yaklaşımı, belirsizlikleri
ve bu belirsizliklerin getirebileceği fırsatları en iyi şekilde somut
hale getiren, diğer bir ifadeyle bu fırsatlara bir “değer” biçen
yöntemdir.
Bir şirkete değer belirlenirken, yönetimin değişen koşullar
karşısında esnek hareket edebilme yeteneğinin, bir diğer ifadeyle
yönetsel esnekliğinin de bir “değeri” olduğu dikkate alınmalıdır.
Nakit giriş-çıkışları üzerinde etkisi olan kararlar –örneğin
yatırım kararları- statik bir yapıya sahipmiş gibi düşünülmekte
ve bu girişimlerin sağlayacağı nakit girişleri geleneksel şirket
değerleme yöntemlerinde aynen bu statik yapıları çerçevesinde
göz önüne alınmaktadır. Ancak nakit akımları üzerinde etkisi
olacak bu yatırım kararları statik değil, dinamik bir yapıya
sahiptir. Yönetim, değişen koşullar karşısında yatırımı bekletme,
erteleme ya da yatırımdan tamamen vazgeçme gibi kararları alma
esnekliğine sahiptir. Yönetimin bu hareket serbestisi “seçimlik
bir hak” (opsiyon) gibi düşünülebilir. Dolayısıyla şirket değeri
hesaplanırken, bu opsiyonun sağlayacağı getirinin de dikkate
alınması gerekmektedir (Voigt ve Voigt 2005, 47).
ŞDpasif = Geleneksel Şirket Değeri (Örneğin, İndirgenmiş
Nakit Akımı Yöntemine göre hesaplanan şirket değeri)
ŞDaktif = Reel Opsiyon Değeri
ŞD= ŞDpasif + ŞDaktif
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İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (INA-Yöntemi); belli
bir şirket stratejisini esas alarak, stratejinin ileriki dönemlerde
değişmeyeceği varsayımı ve yatırım kararlarının hepsinin
gerçekleştirileceği düşüncesi ile şirket değeri hesaplamaktadır.
Dolayısıyla INA’nın dinamik gelişmeleri göz ardı eden “statik”
bir uygulama olduğunu söylemek mümkündür. Reel opsiyon
düşüncesi, pazarın belirsizliği ﬁkrinden yola çıkmakta ve ileriye
yönelik kararların gelişmeler karşısında değiştirilebileceği esasına
dayanmaktadır. Bu şekilde, reel opsiyon yaklaşımı “dinamik” bir
şirket değerleme yöntemi ortaya koymaktadır.
Tablo 2’de geleneksel şirket değerleme yöntemleri ile reel
opsiyon yöntemi karşılaştırılmıştır.
Tablo 2: Şirket Değerleme Yöntemleri ve Reel Opsiyonlar
Net Aktif Değer
Yaklaşımı

Gelir Yaklaşımı

Piyasa Yaklaşımı

Reel Opsiyon
Yaklaşımı

Yöntemin
İşleyişi

Benzer şirketlerin belirli
Şirket varlıklarının cari
Gelecekte hedeflenen
mali oranları/göstergeleri
değerleriyle (piyasa
gelir/nakit akımları
dikkate alınarak şirket
değerleri ile)
tutarlarının belirli bir
değeri tespit edilmektedir.
değerlendirilmesi ve bu
iskonto oranı ile günümüze Bir şirketin değerini
tutardan şirket borçlarının
indirgenmesi sonucu şirket belirlerken başka bir
düşülmesi sonucu şirket
değeri tespit edilmektedir. şirketin verilerinden
değeri tespit edimektedir.
yararlanan bir metottur.

Yöntem
Türleri

Defter Değeri Yöntemi,
Tasfiye Değeri Yöntemi,
Yeniden Yapma Değeri
Yöntemi

Yöntemin
Güçlü
Yanları

Geleceğe yönelik olup,
gerçekleşmesi muhtemel
Yönetsel esneklik ve
Kolay uygulanabilen bir
Kolay uygulanabilen bir
verileri tahmin etmekte,
muhtemel büyüme şansı
yöntemdir. Objektif pazar
yöntemdir. Tasfiye
bunun yanı sıra belirli bir
dikkate alınmaktadır.
değerlemesine
durumundaki şirketler için
şirket riskini
Dinamik gelişmeler göz
dayanmaktadır.
özellikle uygundur.
hesaplamalarda göz
önünde tutulmaktadır.
önünde bulundurmaktadır.

Yöntemin
Zayıf
Yanları

Geleceğe yönelik olmakla
Şirketler arasında ancak
birlikte özü itibariyle statik
sınırlı şekilde benzerlik
bir değerleme yöntemidir.
kurmak mümkündür. Bu
Şirketin mali tablolarında
Dinamik gelişmeler
nedenle çok da rasyonel
yer alan geçmiş verilerine
karşısında
olmayan değerleme
dayanmaktadır.
uygulanabilecek
sonuçlarının çıkması
opsiyonlar göz önüne
mümkündür.
alınmamaktadır.

İndirgenmiş Gelirler
Yöntemi, İndirgenmiş
Nakit Akımları Yöntemi

Fiyat/Kazanç Oranı
Yöntemi, Fiyat/Nakit
Akımı Yöntemi vs.

Dinamik gelişmeler
sonucu oluşması
muhtemel opsiyonlar
dikkate alınarak şirket
değeri tespit edilmektedir.

Büyüme
Opsiyonu,Erteleme
Opsiyonu, Geri Çekme
Opsiyonu

Uygulaması diğer
yöntemlere göre
karmaşıktır.

Kaynak: Aders 2000, 9.
Şirket değerlemesinde reel opsiyon yaklaşımının uygulanması

daha çok, belirsizliğin ve yönetsel esnekliğin fazla olduğu
durumlarda anlamlı olmaktadır. Şirketin ileriki dönemlerde
düşündüğü -diğer bir ifadeyle mevcut duruma göre analiz ederek
karar vereceği- yeni proje, yatırım ya da benzeri girişimleri
söz konusu ise bu muhtemel uygulamaları dikkate almaksızın
yapılacak şirket değeri tespiti ile bu girişimlerin getirisini de
dikkate alarak ortaya çıkarılacak şirket değeri arasında belirgin
fark olacaktır. Ancak burada vurgulanması gereken nokta,
şirketin uzun vadeli kararlarının geri dönülemez olmadığı, proje
yaşam süresi boyunca yapılacak analizlerle proje dönemeçlerinde
alternatif uygulama kararlarının alınması imkanının mevcut
olduğudur. Şirket, pazarın güncel koşullarına göre bir girişimi
bekletebilir, değiştirebilir. Reel opsiyon yaklaşımın kullanılması
ancak projede belirsizliğin yüksek olması ve yöneticilerin karar
esnekliğinin mevcut olması durumunda mümkündür. Belirsizlik
ne kadar yükselirse, gelişen durum karşısında yöneticilerin
kararlarında değişiklik yapmaları, esnek davranma ihtiyaçları o
kadar yüksek olacaktır.
Yüksek

 Duyarlılık Analizi

 Opsiyon Fiyatlandırma

 Senaryo Analizi

(Binomial Dağılım) Yöntemi

Belirsizlik

 İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi

 Çarpan Yöntemi

 Karar Ağacı Yöntemi
 Black/Sholes Yöntemi

Düşük

Esneklik

Şekil 5: Belirsizlik ve Şirket Değerleme
Kaynak: Aders 2000, 15.

Yüksek
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Reel opsiyonların dikkate alınması ile hesaplanan şirket değeri
her zaman için reel opsiyonu dikkate almaksızın gerçekleştirilen
şirket değerinden büyük olacaktır. Diğer bir ifadeyle opsiyon
değeri her zaman pozitiftir, opsiyonun geleneksel yöntemlerle
hesaplanan şirket değerini azaltıcı bir etkisi olamaz. Opsiyon
riskten kaçınma aracı olarak uygulanmakta ve “girişimi pozitif
getiri sağlayacağı durumda uygula, girişim negatif getiriye
neden oluyorsa vazgeç, bekle, ertele” mantığına dayanmaktadır.
Dolayısıyla şirket değeri üzerinde olumsuz etki yaratabilecek
riskler, reel opsiyon yaklaşımı ile sınırlandırılmakta, diğer bir
ifadeyle risklerin olumsuz etkilerinin şirket değeri üzerinde
yaratabileceği yanıltıcı sonuçlar bertaraf edilmektedir.
Reel opsiyon yaklaşımın şirket değerlendirmede uygulanılması
iki şekilde mümkündür (Kuhner ve Maltry 2006, 289):
• Bir şirketi tek bir reel opsiyon olarak ele almak ve şirket
değeri belirlemek,
• Somut projeleri reel opsiyon olarak ele alıp değerlemek
ve bu şekilde bulunan değeri (örneğin INA Yöntemine göre
hesaplanan) şirket değerine eklemek.
Bir şirketi tek bir reel opsiyon olarak ele almak ve bu şekilde
şirket değeri belirlemek “Özkaynağa Dayalı (Equity) Reel Opsiyon
Yaklaşımı (Özsermaye Opsiyonu)” şeklinde isimlendirilmektedir.
Özkaynağa Dayalı Reel Opsiyon Yaklaşımında; şirketin hisseleri
(özsermayesi) doğrudan bir opsiyon olarak düşünülmekte ve
bu şekilde hisse senedine bir değer belirlenerek şirketin değeri
ortaya çıkarılmaktadır. Bu yaklaşımın ana ﬁkri, “hisse senedine
ödenen ﬁyat” ile “bir opsiyona ödenen prim” arasında benzerlik
kurulmasına dayanmaktadır (Bucher ve diğerleri 2002, 780).
Şöyle ki; hisse senedine yatırım yapan bir yatırımcının tüm kaybı
hisse senedinin alış ﬁyatı ile sınırlıdır. Yatırımcı, en fazla hisse
senedine yatırdığı para kadar zarar edecektir. Benzer şekilde
opsiyonda da en fazla opsiyon primi kadar zarar etme riski vardır.
Örneğin bir şirketin satılması durumunda hissedarlar, gelecekte

elde edilecek nakit akımlarının bugünkü değeri ile şirket yabancı
sermayesinin (borçlarının) bugünkü değeri arasındaki farkı elde
edecektir. Özsermaye sahipleri diğer ﬁnansal hak sahipleri tatmin
edildikten sonra, kalan nakit akımları üzerinde hak talebinde
bulunmaktadırlar (Gürbüz ve Ergincan 2004, 193). Tasﬁye
durumundaki bir şirket buna güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Örneğin, tasﬁyeye giden şirkette, tasﬁyeden elde edilen gelir
şirketin borçlarını kapatmaya yetmiyorsa, hissedarlar yatırdıkları
paranın tamamını kaybedecektir. Ancak sonuçta elde edecekleri
zarar hisse senetlerine verdikleri para ile sınırlı olacaktır. Sınırlı
sorumluluk ilkesine göre –eğer şirketin değeri borcun piyasa
değerinden düşükse- sermaye şirketlerinde hak sahipleri şirkete
yaptıkları yatırımdan daha fazlasını yitirmezler (Gürbüz ve
Ergincan 2004, 193).
Özsermaye opsiyonu; şirketin tasﬁyeye tabi tutulmasına yol
açan ve borcun nominal değerinin ödenmesini zorunlu kılan,
şirket üzerine düzenlenmiş bir alım opsiyonu olarak görülmektedir
(Gürbüz ve Ergincan 2004, 193).
Alım Opsiyonu

Özsermaye Opsiyonu

Opsiyon Primi+İşlem Fiyatı > Spot Fiyat

Şirket borçlarının bugünkü değeri >
Özsermayenin bugünkü değeri

Opsiyon primi = zarar

Şirkete yatırılan özsermaye
= zarar

Bir şirketi tek bir reel opsiyon olarak ele alıp değerleyebilmek,
şirketin gelişimini bir seçimlik hak/opsiyon şeklinde ele almakla
mümkün olmaktadır. Küçük ölçekli ve gelişme safhasında
bulunan şirketler ile zor durumda bulunan (tasﬁye edilecek
veya satılacak) şirketlerin değerlendirilmesinde bu opsiyonu
uygulamak mümkündür (Kuhner ve Maltry 2006, 289).
Somut projeleri reel opsiyon olarak ele alıp değerlemek ve bu
şekilde bulunan değeri (örneğin INA Yöntemine göre hesaplanan)
şirket değerine eklemek “Katkı (Additive) Reel Opsiyon Yaklaşımı”
şeklinde isimlendirilmektedir. Doğal kaynağa sahip ya da ürün
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patentleri olan işletmelerde uygulanması mümkün olan bir
yaklaşımdır. INA yönteminin kısıtlamalarından birisi de henüz
nakit akımları üretmeyen, ancak yakın gelecekte nakit akımları
üretmesi beklenen ve şirket için değer üretme potansiyeline
sahip varlıkların şirket değerlemesinde dikkate alınmamasıdır.
Dolayısıyla henüz kullanıma sokulmamış, ancak gelecekte
önemli nakit akımları üretebilecek değerli ürün patentlerine sahip
bir şirket, geleneksel değerleme teknikleri kullanılarak düşük
değerlemeye tabii tutulacaktır. Söz konusu ürün patentlerinin
opsiyon değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilmesi, ürün
patentlerinin şirket değerine sağladığı katkıyı ortaya koyacaktır
(Gürbüz ve Ergincan 2004, 199).
Katkı reel opsiyon yaklaşımında önce bir şirketin sahip
olduğu opsiyonlar tanımlanmakta ve bu opsiyonlara opsiyon
ﬁyat değerlendirme yöntemleri ile bir değer belirlenmektedir.
Daha sonra İNA yöntemine göre tespit edilen şirket değerine bu
opsiyon değeri eklenmektedir. Şirket değeri;
Şirket Değeri= NBD geleneksel + Opsiyon Değeri şeklinde
ortaya çıkarılmaktadır.
Finansal opsiyonların değerlendirilmesinde kullanılan
yöntemler (Black&Sholes Modeli ve Binom Modeli) reel
opsiyonların değerlendirilmesinde de aynı şekilde kullanılabilir.
Bu yaklaşımın avantajı, geleneksel değerlemenin yanı sıra
belirsizliklerin yaratacağı fırsatların da göz önüne alınıyor olması
ve ayrıca şeffaf bir değerlendirme yapmaya olanak sağlamasıdır.
Bu şekilde şirket değerlenirken; ileride şirketin elde edebileceği
opsiyonları, diğer bir ifadeyle alternatif hareket tarzlarını göz
önüne almak mümkün olacaktır.
4. ŞİRKET DEĞERLEMEDE REEL OPSİYON
YAKLAŞIMINA DAİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Anadoluhisar Lojistik A.Ş., demiryolu, karayolu, deniz yolu
taşımacılık faaliyetleri ile gümrükleme, depolama, dahili nakliye
ve dağıtım alanlarında lojistik hizmetler üreten bir hizmet
şirketidir. Şirket hakkında değerlemeye temel oluşturacak bilgiler

toplanırken, önümüzdeki yıl yeni bir yatırım projesine başlanacağı
tespit edilmiştir. Bu yeni yatırımla birlikte şirket, WAN (Wide
Area Network) sistemi kurmaya ve alt yapısını kuvvetlendirmeye
karar vermiştir. Bu sistem çerçevesinde farklı coğraﬁ bölgelerde
bulunan şubeler ile ortak bir bilgi ağı içerisinde çalışılması
hedeﬂenmektedir.
WAN alt yapısının üzerine inşa edilecek yeni bir bilgisayar
programı (SupplyChainDNA) ile de lojistik süreçlerinin tamamının
entegre bir bilgisayar ağı içerisinde yürütülmesi hedeﬂenmektedir.
Doğrudan bilgisayar üzerinde çalıştırılan yazılımlar için patent
alınamamaktadır. Ancak bu yeni bilgisayar programı ile sevkiyat
ve depoda kullanılan teknik araçların otomatik ve entegre çalışması
sağlanacaktır. Patent Enstitüsü, bilgisayar programlarının bir
makine ile birlikte kullanılması sonucu ileri bir teknik etki
elde ediliyorsa, bu programlar için patent alınmasının mümkün
olduğunu ifade etmiştir. Anadoluhisar A.Ş. de patentini alacağı
bu yeni program ile sevkiyat ve depolama sürecindeki tüm teknik
donanımın entegre yürütülmesini hedeﬂemektedir.
Projenin ilk bacağı WAN sistemi ile alt yapının
kuvvetlendirilmesi olacaktır. Bu yatırımın maliyeti 16 Milyon
TL’dir. Yatırımın bir yıl süreceği öngörülmekte ve bu yeni sistemle
birlikte bilgi sistemi içerisindeki iyileştirme sonucu net 13 Milyon
TL değerinde maliyet tasarrufu sağlanması beklenmektedir.
WAN alt yapısının kurulması, bir sonraki adım olarak
SupplyChainDNA programının kurulmasına olanak verecektir.
10 Milyon TL maliyeti olan SupplyChainDNA donanımı
ile lojistik süreçlerinin tamamının entegre bir bilgisayar ağı
içerisinde yürütülmesi mümkün hale gelecektir. Bu yatırım
sayesinde maliyetlerde ne kadar tasarruf elde edilebileceği
büyük ölçüde belirsizdir. Hangi müşteri ﬁrmalarla işlemlerin
elektronik platform üzerinden yürütüleceği henüz belli olmadığı
için bu konuda net bir rakam ortaya koyulamamaktadır. Yönetim
% 40 olasılıkla SupplyChainDNA yatırımının maliyetlerde 20
Milyon TL civarında azalma sağlayacağını, % 60 olasılıkla ise
maliyet tasarrufunun ancak 6 Milyon TL civarında olacağını ön
görmektedir.
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Tablo 3: Anadoluhisar A.Ş. Nakit Akımlarının Bugünkü
Değeri
Net Satışlar
Esas Faaliyet Kar/Zarar
Amortisman (+)
Kıdem Tazminatı (+)
Vergi (-)
Net Nakit Akımlar

2009
431.274.414
18.292.264
7.114.584
4.436.495
1.947.873
27.895.471

2010T
520.100.000
36.146.950
7.699.510
3.029.603
5.706.776
41.169.287

2011T
618.612.750
24.125.897
12.372.255
4.330.289
1.912.590
38.915.852

2012T
658.003.133
45.402.216
13.160.063
4.606.022
4.040.222
59.128.080

2013T
678.722.642
46.831.862
13.574.453
4.751.058
4.183.186
60.974.187

Yatırım Harcamaları (-)

7.297.169

12.000.000

25.000.000

30.000.000

30.000.000 25.000.000

İşletme Sermayesindeki
Değişim-/+

13.928.383

23.346.619

-2.795.793

-2.656.003

-2.532.203

6.669.919

5.822.668

16.711.645

31.784.083

33.506.390 32.125.357

5.822.668

14.813.873

25.086.365

23.539.703 20.101.721

Serbest Nakit Akımları
Nakit Akımlarının
Bugünkü Değeri (FCF)

Öz Sermaye Maliyeti

252

Şirketin önümüzdeki 10 yıl boyunca beklenen nakit getirileri
ve bu nakit akımlarının Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
(WACC) ile günümüze indirgenmiş tutarları Tablo 3’de
görülmektedir.

Yabancı Sermaye
Maliyeti
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Piyasa Risk
Primi
3.60%
Beta
0.81

Hisse Risk
Primi
2.92%
Risksiz Faiz
Oranı
7.30%

Risksiz Faiz
Oranı
7.30%

Vergi Oranı
20%

2.397.043

Öz Sermaye
Maliyeti
10.22%
Ağırlıklı Ortalama
Sermaye Maliyeti
(WACC)

Borçlanmanın
Vergi Öncesi
17.39%

Borçlanmanın
Getirdiği Risk
10.09%

2014T
685.509.869
47.300.181
11.653.668
4.798.569
4.230.018
59.522.400

12.80%
Borçlanmanın
Vergi Sonrası
Maliyeti
13.91%

Şekil 6: Anadoluhisar A.Ş. Ağırlıklı Ortalama Sermaye
Maliyeti Hesaplaması
**

Özsermaye piyasa risk primi, Ibbotson Associates’in geleceğe yönelik prim tahminleri temel alınarak hesaplanmıştır. Risksiz faiz oranı % 7,3, beta katsayısı 0,8 olarak
alınmıştır.

INA yöntemi ile ortaya çıkan şirket değerinde, henüz nakit akım
yaratmamış, ancak ileride nakit akım yaratma potansiyeline sahip
SupplyChainDNA programının etkileri değerlendirilmemiştir.
Bir hizmet şirketi olan Anadoluhisar A.Ş. uygulamaya sokacağı
bu yenilikçi programın patentini almıştır. Programın uygulamaya
sokulması ile beklenen nakit akımlarının bugünkü değeri
geliştirme maliyetini aşarsa şirket patent hakkını kullanacaktır.
Eğer bu gerçekleşmezse, şirket patenti saklayacak ve daha fazla
maliyete katlanmayacaktır. Bu noktada; patent bir alım opsiyonu
şeklinde değerlendirilebilir ve alım opsiyonuna benzer bir getiri
fonksiyonuna sahip olduğu öngörülebilir (Gürbüz ve Ergincan
2004, 199). Eksiksiz bir şirket değeri belirleyebilmek için, INA
yöntemi ile hesaplanan şirket değerinin yanı sıra şirketin bu
patent sayesinde elinde tuttuğu opsiyonun (reel opsiyonun) da
ayrıca değerlendirilmesi gereklidir.
Opsiyon Değeri
Şirketin WAN yatırımının t0’da gerçekleştirildiği varsayılırsa,
t0’daki bu yatırımın sağladığı getiri maliyetini karşılayamamakta
ve -3 Milyon TL (13 Milyon TL -16 Milyon TL = -3 Mil.) zarar
doğmasına yol açmaktadır. Bir sonraki yıl t1’de WAN yatırımın
arkasından gerçekleştirilecek SupplyChainDNA projesinin
sağladığı getirinin t0’daki değeri ise 1,45 Milyon TL’dir.3 Bu
durumda her iki projenin t0’da sağladığı toplam getiri -1,55 Milyon
TL’dir (-3 Milyon TL + 1,45 Milyon TL = -1,55 Milyon TL). Bu
noktada yönetimin karar verme esnekliği göz ardı edilmektedir.
SupplyChainDNA projesi t1’de gerçekleştirilecek bir projedir.
Dolayısıyla uygulamaya koyulması için geçecek bir yıl vardır
ve bu süre zarfında WAN yatırımının beklenen avantajı yaratıp
yaratmadığını vb. analiz etmek, bekleyip görerek karar verme
imkanı bulunmaktadır. Bu noktada amaç, iyimser senaryonun
***

İskonto oranı % 10 olarak kabul edilmiştir. [(0,4*20 Milyon TL+0,6*6 Milyon TL)
– 10 Milyon TL] / 1,1= 1,45 Milyon TL
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gerçekleşmesi durumunda SupplyChainDNA yatırımını hayata
geçirmek, kötümser senaryo durumunda ise projeyi bekletmektir.
Yönetimin bu esnekliği diğer bir ifadeyle kötü senaryonun
gerçekleşmesi ihtimali karşısında SupplyChainDNA yatırımından
vazgeçme imkanı yatırımın değerini yükseltecektir.
SupplyChainDNA projesine başlama kararının bir opsiyon
gibi değerlendirilmesi ve bu opsiyonun da ﬁnansal değerinin
hesaplanması sonucu, şirketin proje için belirleyeceği değer,
Net Bugünkü Değer + Opsiyon Değeri = Proje Değeri
şeklinde hesaplanmış olacaktır.
Black-Sholes Formülü’ne Göre Reel Opsiyonun Değeri
C= S*N(d)- X*(1+rf )-t *N(d- σ* √t)
d= ln (S/X) + [rf+ (σ2/2)] * t
10,5 Milyon TL4 (Projeden elde edilecek nakit akımlarının
S:
bugünkü değeri)
X:

10 Milyon TL (Yatırım Maliyeti)

t:

1 Yıl (Yatırım kararının gerçekleştirilmesine kadar geçen süre)

σ:
rf:

64%

(Projenin getirisinin riskliliği-Standart Sapma)
5%

(Paranın zaman değeri)

Risksiz faiz oranı % 5 ve nakit akımlarını indirgemede
kullanılan riske göre düzeltilmiş iskonto oranı % 10 olarak
kabul edilmiştir. Getirilerin standart sapması ise % 64 olarak
hesaplanmıştır.
d= ln(10,5/10) + [0,05+ (0,642/2)]*1
= 0,47
-1
C = 10,5 *N (0,47) 5 – [10* (1+0,05) * N(047-0,64.1)]
C = (10,5 * 0,680822)- [9,52381 * 0,432505]
C = 3,03 Milyon TL
Black-Sholes formülünde veriler yerlerine koyulduğunda
4

N(0,47)’nin değeri 0,680822’dir. Bu sonuç Standart Normal Dağıtım Tablosundan
bulunabileceği gibi Excel’de yer alan NORMSDAG işlevinden de yararlanılabilir.
5
N(0,47)’nin değeri 0,680822’dir. Bu sonuç Standart Normal Dağıtım Tablosundan
bulunabileceği gibi Excel’de yer alan NORMSDAG işlevinden de yararlanılabilir.

opsiyon değeri 3,03 Milyon TL olarak hesaplanmaktadır. Projenin
ilk aşamasının net bugünkü değeri (- 3 Milyon TL) ile projenin
ikinci aşamasını oluşturan opsiyonun değerinin (3,03 Milyon TL)
toplamı projenin toplam değerini vermektedir. Diğer bir ifadeyle;
NBD (toplam)= NBD (WAN Yatırımı) + Opsiyon Değeri
(SupplyChainDNA Yatırımı)
= -3 Milyon TL + 3,03 Milyon TL
= 0,43 Milyon TL
Bu sonuç; SupplyChainDNA yatırımının sağlayacağı
getirinin maliyetini karşılamıyor olması nedeniyle bu projeden
vazgeçilmesi kararının acele bir karar olduğunu, yatırımın opsiyon
değerinin dikkate alınması sonucu SupplyChainDNA projesinin
net bugünkü değerinin pozitif sonuçlandığını göstermektedir.
SupplyChainDNA program patenti bir sonraki yıl t1’de
hayata geçirilmesi planlanan bir projedir. SupplyChainDNA
projesinin statik INA hesaplaması ile ortaya çıkarılan 1,45 TL’lik
değeri, projenin her durumda –WAN sisteminin başarılı ya da
başarısız olma durumunda da- hayata geçirileceği düşüncesi
ile hesaplanmaktadır. Oysa SupplyChainDNA projesi, WAN
projesinin sonuçlarına göre uygulanmasına karar verilecek bir
projedir. SupplyChainDNA projesinden kaynaklanacak nakit
getirilerinin bugünkü değeri hesaplanırken, bu projenin hiç
uygulanmama ihtimalinin de olduğu göz önüne alınmalıdır. Diğer
bir ifadeyle, iyimser durumda –WAN projesinin başarılı olması
ve SupplyChainDNA projesinden 20 Milyon TL değerinde
nakit getirisi elde edilme şansının oluşması durumundaSupplyChainDNA patenti uygulamaya geçirilecektir. Tersi
durumda –SupplyChainDNA projesinin beklenen getiriyi
sağlayamayacağı görüşünün oluşması durumunda- proje askıya
alınacaktır. Ortada yönetimin kararı ile şekillenecek ve henüz
belirsiz bir durum vardır. Yönetimin buradaki kararı bir seçimlik
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hak gibi düşünülmektedir. Şirketin elinde bulundurduğu bu
patentin her durumda şirket değerine 0,43 Milyon TL’lik katkısı
bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi opsiyon değeri her zaman pozitiftir, çünkü
opsiyon, “girişimin pozitif getiri sağlayacağı durumda uygula,
girişim negatif getiriye neden oluyorsa vazgeç, bekle, ertele”
mantığına dayanmaktadır. Bu durumda şirket değeri üzerinde
belirgin etkisi olacak bir girişimi dikkate alırken, bu girişimin
ileride ortaya çıkan gelişmeler karşısında -fırsat ya da tehdit
olarak algılanmasına göre- bir seçimlik hak/opsiyon doğuracağını
göz önünde bulundurmak gereklidir.
5. SONUÇ
Şirket değerlemesinde risk ve belirsizliklerin de hesaba
katılması, diğer bir ifadeyle riskten doğan fırsat ve tehditlerin
de bir değerleme unsuru olarak hesaba katılması sonucu şirket
değerlemede yeni yaklaşımlara yer verilmiştir. Reel opsiyon
teorisi bu kapsamda geliştirilen ve şirket değeri tespit edilirken
uygulanan güncel bir yöntem olarak literatür çalışmalarında yer
almaya başlamıştır.
Menkul kıymet yatırımlarında uygulanan opsiyon yaklaşımının
reel varlık yatırımlarında da uygulanması ﬁkri “reel opsiyon”
kavramının doğmasını sağlamıştır. Reel opsiyon yaklaşımına göre;
yöneticilerin ileriye dönük yatırım projeleri üzerinde esnek karar
verme ve pazarın gelişimi doğrultusunda bu yatırımlara yönelik
güncel kararlar alma serbestileri bulunmaktadır. Yöneticilerin
özellikle belirsizliği yüksek proje koşullarında esnek hareket
ederek, proje ile ilgili uygulamalarda kararlarını değiştirmeleri
ortaya “opsiyon” şeklinde ele alınabilecek bir seçim hakkı
koymaktadır. Yönetici, nakit akımları üzerinde etkisi olacak
projeleri durdurabilir, erteleyebilir, kapsamını daraltabilir ya da
tam tersi projenin kapsamını geliştirebilir. Dolayısıyla ileriye
dönük nakit akımlarının tahmin edilmesi aşamasında yönetimin

bu alternatif hareket tarzlarının da göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Şirket değerlemede uygulanacak reel opsiyon
yaklaşımı, yönetimin bu yönetsel esnekliğini bir riskten korunma
aracı olarak algılamakta ve bu yönetsel esnekliğin şirkete
hesaplanabilir bir “değer” kattığı görüşüne dayanmaktadır.
Çalışmada; Anadoluhisar Lojistik A.Ş.’nin şirket değeri
belirlenirken reel opsiyon yaklaşımından yararlanılmış, şirketin
uygulamayı planladığı yeni bir patentin şirket değerine sağladığı
katkı hesaplanmıştır. Buna göre; İNA yöntemine göre -1,55 Milyon
TL olarak hesaplanan patent ve proje değerinin, reel opsiyon
yaklaşımına göre 0,43 Milyon TL olduğu ortaya koyulmuştur.
Şirketin elinde bulundurduğu bu patentin her durumda şirket
değerine 0,43 Milyon TL’lik katkısı bulunduğu reel opsiyon
yaklaşımı ile ortaya çıkarılmıştır.
Geleneksel değerleme yöntemleri yöneticilerin karar
verme esnekliğini dikkate almadıkları için eleştirilmekte ve
bu şekilde projeler gerçek değerlerinden daha az bir tutarla
değerlenmektedirler. Özellikle İNA Yöntemi geleceğe yönelik
analizler yaparak, gerçekleşebilecek nakit akımlarının tahmin
edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu tahminler yapılırken de
şirket stratejisi çerçevesinde ileride gerçekleştirilmesi planlanan
uygulamaların nakit getirileri de dikkate alınmaktadır. Ancak
bu yöntemde eksik kalan yön, uygulanması planlanan geleceğe
yönelik girişimlerin % 100 gerçekleştirileceği varsayımı ile
hareket edilmesi, bu girişimden vazgeçme, girişimi erteleme
opsiyonunun dikkate alınmıyor oluşudur. Reel opsiyon yaklaşımı,
mevcut yöntemlerin bu eksik yanlarını tamamlayan ve pazardaki
belirsizliklerin de göz önüne alınmasını sağlayan bir çözüm aracı
olmuştur.
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ÖZET
Dürüst resim ilkesi gerek TMS/TFRS’lerde gerekse yeni
TTK Tasarısı’nda yer alan ve muhasebe bakımından oldukça
önem taşıyan bir ilkedir. İlkenin muhasebe ve hukuk açısından
bakıldığında farklı yorumlandığı görülmektedir. Dürüst resim
ilkesi tam olarak tanımlanmamış bir kavramdır. Bu açıdan dürüst
resim ilkesinin ne şekilde gerçekleştirileceği ve hangi hallerde
bozulduğu da süregelen bir tartışma konusudur (Rutherford, 1985;
Houghton, 1987; Karan, 2002; McEnroe ve Martens, 2004). Bu
doğrultuda çalışmanın amacı muhasebe ve hukuk disiplinlerinin
kesişim noktasında yer aldığı düşünülen bu kavramı ayrıntılı
olarak incelemek, muhasebe ve denetim açısından yansımalarını
ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: TTK, TFRS, Dürüst Resim, Güvenilirlik
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ABSTRACT
The “true and fair view” principle is an important aspect that
takes place in accounting standards (TAS/TFRS) as well as new
draft Turkish Commercial Code. The principle is interpreted
quite differently from accounting and law perspective. True and
fair view principle is not well deﬁned therefore a huge debate
especially on implementation and circumstances that violates
principle continue (Rutherford, 1985; Houghton, 1987; Karan,
2002; McEnroe ve Martens, 2004). In line with these the aim
of the current study is to analyse this principle that lies at the
heart of intersection point of accounting and law; explain the
consequences related to accounting and auditing practises.
Keywords: Turkish Commercial Code, IFRS, Fair View,
Reliability
JEL Codes: M40, M41, K22
1. GİRİŞ
Bir bilgi sistemi olarak muhasebenin asıl amacı karar vericilere
yardımcı olacak bilginin hazırlanması ve kullanıma hazır bir
biçimde sunulmasıdır. Dolayısıyla sunulan bilginin faydası;
bilginin içeriği ve sunuluşu ile yakından ilgilidir. Doğru bilginin
doğru kişilere, doğru zamanda ve doğru biçimde sunulması
gerekmektedir. Ayrıca muhasebe uygulamaları ﬁnansal bilginin
doğruluğunun denetlenmesi ve kanıtlanmasını da içerdiği için,
bu noktada muhasebe sisteminin sağlam ve etkili bir biçimde
oluşturulması ve uygulanması, sonuçta oluşturulacak bilgiden
sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılması açısından önem
taşımaktadır.
Muhasebe bilgisi pek çok kullanıcı tarafından farklı amaçlar
ile kullanılmaktadır. İşletmenin çevresinde yer alan bütün ilişkili
taraﬂar kullanıcılar olarak ele alınabilir. Ayrıca muhasebe bilgisinin

kullanıcılarını (karar vericileri) bilginin kullanım amacına bağlı
olarak, işletmenin dışındaki kullanıcılar ve işletmenin içindeki
kullanıcılar olmak üzere iki sınıfa ayırmak olanaklıdır. İşletmenin
dışındaki kullanıcılar yatırımcıları, işletmeye borç verenleri
(bankalar da dahil olmak üzere), hükümetleri, işletmenin
müşterilerini, tedarikçilerini ve rakiplerini ve işçi sendikaları gibi
sivil toplum kuruluşlarını; işletmenin içindeki kullanıcılar ise
yöneticileri ve işletmenin çalışanlarını kapsamaktadır.
İçsel bilgi kullanıcıları sınırsız bilgiye zamanlı bir biçimde
ulaşırken, dışsal bilgi kullanıcılarının kısıtlandırılmış bilgiye
ulaşmak için ﬁnansal raporların açıklanmasını beklemesi
gerekmektedir. Dolayısıyla, içsel bilgi kullanıcıları bilginin
ulaşılabilirliği bakımından dışsal kullanıcılara göre avantajlı
konumdadır.
Muhasebe bilgisinden bu kadar çok alanda yararlanılması, bu
bilginin genel bir anlaşılabilirliğe sahip olmasını gerektirmektedir.
Diğer bir ifadeyle, bilginin her kullanım amacı için ayrı
muhasebe yöntemleri uygulanması yerine, bütün kullanıcıların
kararlarına esas alabilecekleri şekilde genel amaçlı bilgi sunan
bir muhasebe sistemi uygulanması esastır. Genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri arasında en önemlilerinden birisi olan “sosyal
sorumluluk” kavramı da, muhasebenin organizasyonunda,
muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve ﬁnansal tabloların
düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi ve kurumların değil,
tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi
üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması
gerektiğini ifade etmektedir (Aslanertik, 2007; Durak, 2010).
Bunu sağlayabilmek üzere muhasebe, bilginin kullanıcılarının
ihtiyaçları doğrultusunda dinamik bir yapı içerisinde evrimine
devam etmektedir.
Muhasebe evriminin piyasaların küreselleşmesi aşamasında
uluslararası bir nitelik kazanması gerekmiş ve bu gerekliliğin
getirdiği en büyük yenilik ise Uluslararası Finansal Raporlama
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Standartları (UFRS) olmuştur5. Muhasebe standartları,
muhasebecileri, genel ilkelere göre ya da önceden belirlenmiş
kurallar ışığında davranmaları için yönlendirmektedir.
Genel kanı olarak, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’nın ilke bazlı olduğu, buna karşılık Genel Kabul
Görmüş Muhasebe İlkeleri’nin ise yalnızca adında “ilke”
kelimesini içerdiği ve kural bazlı olduğu düşünülmektedir.
Standartların ilke bazlı olması, bu standartlara dayanan muhasebe
uygulamalarının kesin olarak belirtilmiş kurallara göre değil, genel
bir çerçevede mantıklı uygulamanın seçilmesi yolu ile yapılması
anlamına gelmektedir. “İlke” kelimesi ile daha genel, ﬁnansal
bilgi kullanıcısının içinde bulunduğu duruma göre yorumunu da
katabileceği temel nitelikte unsurlar anlatılmak istenmektedir.
Buna karşılık, “kurallar”, “ilkeler” ile karşılaştırıldıklarında daha
az yorum içeren, birbirlerinden daha keskin çizgilerle ayrılmış
uygulamalar öneren kesin hükümler anlamında kullanılmaktadır.
Tanımlarından da anlaşıldığı üzere, ilke bazlı standartlar
kural bazlı standartlar ile karşılaştırıldıklarında, ﬁnansal bilginin
oluşturulması aşamasında yoruma daha açıktır. Ayrıca, ilke bazlı
standartlar alternatif muhasebe uygulamalarına daha fazla olanak
sağlamaktadır. Muhasebecilere mesleki yargı kullanmaları
olanağını sağlayan ilke bazlı standartlar, “özün önceliği”
kavramını esas almakta ve “özün önceliği bazlı standartlar” olarak
da isimlendirilmektedir (Psaros ve Trotman, 2004: Aktaran:
Dalkılıç, 2008: 42).
İlke bazlı standartların karşılaştırılabilirliği bozabileceği
savunulmaktadır. Çünkü ilkelerin yorumlanması, yorum yapan
Avrupa Birliği 2000 yılında ﬁnansal raporlama stratejisi ile ilgili bir bildiri yayınlamış ve 2005 yılından itibaren konsolide tabloların UFRS’ye göre hazırlanması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, 6 Haziran 2002 tarihinde Avrupa Bakanlar Konseyi, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, hisse senetleri Avrupa Birliği üyesi ülkelerin borsalarında işlem gören bütün işletmelerin ﬁnansal raporlarını UFRS’ye göre hazırlamalarını gerektiren düzenlemeyi onaylamıştır.
5

kişilerin bilgi ve deneyimleri ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla,
farklı kişiler aynı işlemleri farklı şekilde yorumlayabilmektedir.
Ayrıca, ilke bazlı standartların ön planda tuttuğu mesleki
yargının kötü yönde kullanılması ile ﬁnansal bilginin dürüst
sunum özelliğinden uzaklaşması olasılığı da bulunmaktadır.
Diğer taraftan, kural bazlı standartlar olan US GAAP, kavramsal
çerçevesi içerisinde ﬁnansal raporların karşılaştırılabilirliğini ve
tutarlılığını ön planda tutmaktadır. Bu nedenle, US GAAP kesin
kurallar içermektedir (Dalkılıç, 2008).
Kamu gözetiminin etkin bir şekilde uygulanması durumunda
kural bazlı muhasebe standartlarının da ilke bazlı standartlar
kadar kaliteli bilgi sunduğu kanıtlanmıştır (Webster ve Thornton,
2004). Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu,
muhasebe bilgisinin genel geçer bilgi olarak kabul edilmesine
yönelik çalışmalar yapmakta ve bu doğrultuda, ulusal muhasebe
standartlarını belirleme yetkisine sahip kuruluşlar ile işbirliği
yapmak koşuluyla, küresel muhasebe standartları oluşturulması
için çalışmaktadır. Bu bağlamda, Amerikan Muhasebe
Standartları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın
uyumlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. UMSK’un
yakınsama projeleri kapsamında belki de standart belirleme ve
uygulama sürecini en temelden etkileyecek olan çalışma 2004
yılında başlatılan “Kavramsal Çerçeve Yakınsama Projesi” dir.
2. STANDARTLARIN KAVRAMSAL ÇERÇEVELERİ
VE İLGİLİ GÜNCELLEMELER
Standartların doğru yorumlanması ve uygulanması bakımından
standartlarda yer alan terimlerin yansıttıkları anlamların açıklaması
bakımından kavramsal çerçeve, standartlar setinin ayrılmaz bir
parçasını oluşturmaktadır. Hem UMSK hem de FASB tarafından
yayınlanmış birer “Kavramsal Çerçeve” bulunmaktadır. Her iki
kavramsal çerçevede de, muhasebe bilgisine ilişkin ele alınan
önemli bir konu bilginin ne derecede faydalı olduğudur (Gray,
1994).
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Aşağıda açıklanmaya çalışılan hiyerarşi, halen devam eden
ve FASB ile IASB tarafından yürütülmekte olan ortak bir
kavramsal çerçeve oluşturma çalışmasında temel alınmaktadır.
Kurullar, hazırlamış oldukları ortak kavramsal çerçevede
birtakım değişiklikler öngörmektedirler. Sekiz aşamalı olarak
gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin ilk aşamasında, ﬁnansal
raporlamanın amacı, ﬁnansal raporlama bilgisinin niteliksel
özellikleri, niteliksel özellikler arasındaki koordinasyon ve
bunların önemlilik ve maliyet-fayda ilişkisi kavramlarıyla
bağdaştırılması konuları gözden geçirilmektedir.
Bir bilginin kullanılması, o bilginin mutlak suretle faydalı
olduğu anlamına gelmemektedir. Bilginin faydalı sayılabilmesi
için sahip olması gereken seçme ve değerlendirme kriterlerini
muhasebe bilgisinin niteliksel özellikleri sağlamaktadır.
Hendriksen ve Van Breda (1992) niteliksel özellikleri muhasebe
bilgisinin faydasını artırıcı özellikleri olarak tanımlamaktadır.
Bu özelliklerin kalıcı, bütün muhasebesel işlemler için geçerli,
uygulanabilir ve kanıtlanabilirliğe dayanan özellikler olması
gerekmektedir.
Anlaşılabilirlik gibi kullanıcıya özgü özellikler, sunulacak
ﬁnansal bilginin karmaşıklık derecesinin belirlenmesinde önem
taşımaktadır. Karara özgü niteliksel özellikler ise ihtiyaca
uygunluk ve güvenilirlik gibi bilginin sahip olması gereken diğer
özellikleri içermektedir.

Şekil 1: Muhasebe Bilgisinin Niteliksel Özellikleri
Hiyerarşisi
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Kaynak: FASB Finansal Muhasebe Kavram Açıklamaları
(SFAC) No:2
Ayrıca, bir bilginin faydalı olması bilginin oluşturulması için
yeterli olmamaktadır. Bu bilginin elde edilmesi ve sunulması
için dikkat edilmesi gereken ilk kısıt fayda-maliyet kısıtıdır.
Katlanılan maliyetin bu bilgiden sağlanacak faydadan daha az
olması gerekmektedir. Bir bilgiden sağlanan faydanın o bilgiyi
elde etmek üzere katlanılan maliyetten düşük olması durumunda,
o bilginin oluşturulması hata olmaktadır.
Bilginin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin diğer bir kısıt ise
“önemlilik” ilkesidir. Önemlilik, bilginin tablolarda gösterilmesi
konusunda bir eşik oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bilginin
karar vericilerin kararlarını değiştirebilecek derecede önemli
etkiye sahip olması ve yokluğunun kararlarda değişiklik
yaratması gerekmektedir. Aksi taktirde bilginin sunulmasının bir
önemi yoktur. Yalnızca önemli bilgiler tablolarda yer almaktadır
ancak önemlilik kavramı yalnızca tutar ile ilişkili değildir. Söz
konusu muhasebe kaleminin doğası da bilginin önemliliğinde
etkili olmaktadır.
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Bu iki kısıt göz önünde bulundurulduktan sonra ﬁnansal
bilginin sunulması kararının alınması olanaklıdır. Bilgiyi
sunma kararı alındığında, bilginin niteliksel özellikleri ön plana
çıkmaktadır. Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB)
tarafından oluşturulan ve Şekil 1’de aktarılan Muhasebenin
Niteliksel Özellikleri Hiyerarşisi’nde ilk olarak sunulacak bilginin
temel işletme ve ekonomi bilgisine sahip olan ve bilgiyi kullanma
çabasına katlanmaya istekli bilgi kullanıcıları tarafından kolayca
anlaşılabilir ve uygulanabilir olması gerekliliği belirtilmektedir.
Bu bakımdan anlaşılabilirlik, bilgi kullanıcılarının özellikleri
ile bilginin karara özgü niteliksel özellikleri arasında bağlantı
kurmaktadır.
Hiyerarşideki karara özgü birincil niteliksel özellikler “ihtiyaca
uygunluk” ve “güvenilirlik”tir. İhtiyaca uygunluk, bir bilginin,
karar verme sürecini etkileyebilme gücü olarak tanımlanmaktadır.
Bir bilginin karar verme sürecini etkileyebilmesi için, diğer
bir ifadeyle, ihtiyaca uygun olması için, zamanında sunulması
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, ihtiyaca uygun bilgi,
kullanıcılarına geleceğe yönelik tahminlerde bulunma, geçmiş
dönem tahminlerini değerlendirme ve değiştirme gibi olanaklar
sağlamaktadır. Tahminleme değeri ile geribildirim değeri
kavramsal çerçevede açıklanan diğer niteliksel özelliklere
kıyasla daha az dikkat çekmektedir. Ancak, tahminleme değeri
belirsizliklere ve gelecekteki değişikliklere işletmenin nasıl
cevap vereceği konusunda bilgi sunarken, geribildirim değeri ise
bilgi kullanıcılarının bu değişimler karşısında kendilerini yeniden
konumlandırmaları yolunda yardımcı olmaktadır.
Hiyerarşide yer alan karara özgü birincil niteliksel özelliklerden
ikincisi ise güvenilirliktir. Doğru kararların verilebilmesi için
bu kararların dayandırıldığı bilginin güvenilir olması ve ölçme
sisteminin kesinlikle doğru olması gerekmektedir (Aslanertik,
2007). Bir bilginin güvenilir olması, o bilginin hatadan ve
önyargıdan yoksun olduğu, doğrulanabilir olduğu ve sunması

amaçlanan bilgiyi kullanıcıların kararlarında rahatlıkla
temel alabilecekleri derecede dürüst bir biçimde sunduğu
anlamına gelmektedir (TMSK Kavramsal Çerçeve, par. 31;
SPK Tebliğ Seri: XI No: 25 mad. 21). Bilginin doğrulanabilir
olması, kanıtlanabilir bir bilgi olduğu anlamına gelmektedir.
Güvenilirliğin unsurlarından birisi olarak tarafsızlık, bir yandan
bilgi hazırlayıcısının önceden belirlenmiş bir sonuca ulaşabilmek
amacı ile önyargılı davranmadığı; diğer taraftan bilginin,
kullanıcısının kararını belirli bir yönde aşırı derecede etkileyecek
bir şekilde sunulmadığı anlamına gelmektedir.
Gerek
güvenilirlik
gerekse
ihtiyaca
uygunluk,
karşılaştırılabilirlik
ile
ilişkili
niteliksel
özelliklerdir.
Karşılaştırılabilirlik,
bilgi
kullanıcılarının
işletmenin
sonuçlarını yıllar itibariyle ya da diğer işletmelerin sonuçları ile
karşılaştırabilmelerini sağlamak üzere işlemlerin ve olayların
tutarlı bir şekilde ölçülmesini ve raporlanmasını gerektirir.
Finansal bilginin kullanılabilir olması için gereken özellikleri
sıralamasına karşın hiyerarşi, değişen çevresel koşullar karşısında
ﬁnansal bilgi kullanıcılarının değişen taleplerini göz önünde
bulundurmamaktadır. Kullanıcıların niteliksel özelliklerindeki
değişime paralel olarak muhasebe bilgisinin niteliksel
özelliklerinin de değişmesi gerekebilmektedir. Piyasalarda,
işletmelerde ve ekonomik çevrede yaşanan bu gibi değişimlerin
ﬁnansal raporlamaya yansıtılması için Kurullar (FASB ve
UMSK) mevcut kavramların güncellenmesi ve iyileştirilmesi
gerekliliğini göz önünde bulundurmuş, ayrıca mevcut Kavramsal
Çerçeveler’deki kayıtlama ve ölçümleme gibi bazı bölümlerin
geliştirilmesi ve aynı zamanda Kavramsal Çerçeve’de yer alan
bazı boşlukların doldurulması amacı ile 2004 yılında Kavramsal
Çerçeve Yakınsama Projesi’ni oluşturmuşlardır (Arsoy, 2009;
Durak, 2010).
Bu proje ile hem UMSK’un hem de FASB’ın Kavramsal
Çerçeve’sine dayalı olan ve her iki Kurul’un da muhasebe
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standartlarının temeli olarak kullanabileceği ortak bir Kavramsal
Çerçeve edinilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu
projenin geliştirilmesinin nedeni, ortak standartların geliştirilmesi
için ortak ve sağlam bir temelin oluşturulmasıdır. Kurullar (FASB
ve UMSK) hazırlamış oldukları ortak kavramsal çerçevede
birtakım değişiklikler öngörmektedirler. Sekiz aşamalı olarak
gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin ilk aşamasında, ﬁnansal
raporlamanın amacı, ﬁnansal raporlama bilgisinin niteliksel
özellikleri, niteliksel özellikler arasındaki koordinasyon ve
bunların önemlilik ve maliyet-fayda ilişkisi kavramlarıyla
bağdaştırılması konuları gözden geçirilmektedir. Bu aşamada şu
an itibariyle henüz kabul edilmemiş bulunan kavramsal çerçeve
ile Kurullar muhasebe bilgisinin sahip olması gereken niteliksel
özelliklere ilişkin hiyerarşik yapıyı ortadan kaldırmakta ve
“güvenilirlik” yerine hiyerarşide güvenilirliğin bir ayağı olan
“dürüst sunum6” kavramının kullanılmasını uygun görmektedir.
Güvenilirliğin niteliksel özellik olmaktan çıkarılmasına
karşın, ihtiyaca uygunluk kavramı temel niteliksel özellik
olarak konumunu korumaktadır. Hiyerarşide birincil niteliksel
özellikler olarak anılan güvenilirliğin temel bileşenlerinden
doğrulanabilirlik ve ihtiyaca uygunluğun temel bileşenlerinden
zamanlılığın yanı sıra anlaşılabilirlik kısıtı ile karşılaştırılabilirlik
gibi ikincil bir özellik de “destekleyici niteliksel özellikler” olarak
sıralanmaktadır. Destekleyici niteliksel özellikler temel niteliksel
özellikleri tamamlayan ve bilginin amacına ulaşmasına yardımcı
özelliklerdir.
“Dürüst resim”e yüklenen bu önem ile paralel olarak,
çalışmamızda dürüst kelimesinin ve dürüst resim kavramının
anlamının ele alınmasında fayda görülmektedir.

6

Dürüst sunum terimi ingilizcedeki “faithful representaon” teriminin çevirisi olarak
kullanılmakta ve buradaki anlamı ibariyle “dürüst resim” ilkesini ifade etmektedir.

3. DÜRÜSTLÜK VE DÜRÜST RESİM
“Dürüst” kelimesi dilimizde sözlük anlamı itibariyle “kurallara
uygun, yanlışsız” anlamında kullanılmaktadır (www.tdk.gov.tr;
26.09.2010). Bu sözlük anlamından yola çıkarak “dürüst resim”
kavramının bilgilerin kurallara uygun biçimde yanlışsız olarak
sunulması şeklinde tanımlanması olanaklıdır. Literatürde belirli
bir tanımı bulunmamakla birlikte, McEnroe ve Martens (2004)
çalışmalarında “dürüst resim7” ilkesinin “bütün önemli işlemler
formatları özlerini yansıtacak şekilde kaydedilmiş ve bu yaklaşım
ﬁnansal tabloların hazırlanmasında da uygulanmıştır” ifadesiyle
aynı anlama geldiğini belirtmektedir.
Dürüst resim kavramı 1844 yılında İngiltere’deki Ana
Sermaye Şirketleri Kayıt ve Düzenleme Kanunu’nun tam ve
dürüst bilanço talep etmesiyle ortaya konurken, günümüzde
de ﬁnansal raporlamanın vazgeçilmez bir üst ilkesidir (Karan,
2002). Tweedie (1994) de ﬁnansal raporlamada ulaşılmak istenen
en büyük amacın doğru ve dürüst sunum olduğunu belirtmiştir.
Dürüst resim teriminin anlamı pek çok tartışmanın merkezinde
yer almaktadır. Bazı araştırmacılar anlamı belirlerken kelimelerin
anlamlarının ayrı ayrı ele alınması gerektiği yönünde görüş
belirtirken (Cowan, 1965; Lee, 1982), bazı araştırmacılara göre
kelimeler birlikte ele alındıklarında ayrı ayrı taşıdıkları anlamların
toplamından daha fazla anlam içermektedir (Chastney, 1975;
Parker, 1994). Bu konuda yapılan bir çalışmada Nobes ve Parker
(1991) denetçilerin doğru ve dürüst kelimelerini birbirlerinden
ayırarak ele aldığını, hissedarlar ve ﬁnans yöneticilerinin ise
kelime grubu şeklinde “doğru ve dürüst sunum” olarak kabul
ettiklerini ortaya koymuştur. Aynı sonuca Leung (1995) da
Avusturalya’da ulaşmıştır. Benzer bir çalışmada Kirk (2006) Yeni
Zelanda’da yaptığı araştırma kapsamında denetçilerin, ﬁnans
yöneticilerinin ve hissedarların ﬁnansal raporlamanın kalitesini
ifade eden “doğru ve dürüst sunum”, “dürüst sunum” ve “dürüstçe
7

“True and Fair View” teriminin dilimizdeki karşılığı olarak kullanılmıştır.
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sunulmuş olma” kavramlarını algılama farklılıklarını incelemiştir.
Sonuç olarak, doğru ve dürüst sunum’un diğerlerinden çok farklı
algılandığı belirlenmiştir.
Bu çalışmalar çerçevesinde ﬁnansal tablo hazırlayanlar ile
denetleyenlerin de konuya farklı bakış açılarından baktıkları
görülmektedir. Ayrıca yapılan bazı çalışmalar hukuksal ve
muhasebesel yaklaşımların da dürüst resim ilkesini farklı ele
aldıklarını göstermektedir. Bu doğrultuda, ilgili kavramın ﬁnansal
raporlama, denetim ve hukuk açılarından ayrı ayrı ele alınmasında
fayda görülmektedir.
1.1. Finansal Raporlamada Dürüst Resim
Dürüst resim ilkesinin tanımlanmasında ve açıklanmasında
ﬁnansal raporlama açısından da iki farklı yaklaşım ortaya
çıkmaktadır. Bu yaklaşımlar “doğru ve dürüst sunum” ve “dürüst
sunum” kavramları ile açıklanan iki niteliksel özellik ortaya
çıkarmaktadır. İki terim arasındaki farkı temsil eden “doğru”
kelimesinin kavramın anlamında değişim yaratıp yaratmadığı
incelenen konulardandır. Alexander (1999), Nobes (2000),
Alexander ve Archer (2000; 2003), Kirk (2006) gibi çalışmalarda
“doğru ve dürüst sunum” teriminin Avrupa Birliği’nde tercih
edildiği ve uygulamada mesleki yargının kullanılmasına izin
verildiği belirtilmektedir.
Öte yandan, ABD’de dürüst sunum terimi tercih edilmektedir.
Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB)
açısından bir bilginin dürüst biçimde sunulmuş olması o bilginin
oluşturulması ve sunulması aşamasında Amerikan Genel Kabul
Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP) ile uyumlu olması
anlamına gelmektedir. Bu bakış açısı ile paralel olarak Chambers
(1973) GAAP’in doğruluk ve dürüstlük kavramlarına göre
daha önemli olduğunu; çünkü kurallara uyulmadan hazırlanan
ﬁnansal tabloların doğru ve dürüst bir sunum sağlayamayacağını
belirtmektedir.

US GAAP veya UFRS odaklı olmaktan kaynaklanan anlayış
farkının yanı sıra, muhasebe yazınında ele alınan bir diğer konu
da Avrupa’da ortak bir dürüst resim anlayışı olup olmadığı
yönündedir. Dürüst resim ilkesinin muhasebe uygulamalarındaki
anlamı geniş kapsamda tartışılmakta ve sonuç olarak Avrupa
Topluluğu Mevzuatı’nın bir kavramı olduğu ortak sonucuna
varılmaktadır (Alexander 1996; Ordelheide, 1996; Evans, 2003;
Wüstemann ve Kierzek, 2006).
Alexander (1996, 2006) dürüst resim ilkesinin bütün
Avrupa’da olduğunu ancak Avrupa Birliği üyesi ülkelerde
UFRS uygulamalarının ülkelerin geleneksel uygulamalarından
etkilenerek şekillendiğini ve bu nedenle ülkeler arasında uyum
ve uygulama farklılıkları olduğunu belirtmektedir. Bu görüşün
aksine Ordelheide (1993) Avrupa çapında genel bir dürüst
resim anlamı bulunduğunu ve bu ilkenin muhasebe standartları
ile desteklendiğini savunmaktadır. Avrupa Topluluğu Adalet
Divanı’nın Tomberger/Wettern Olayı kapsamında yapmış olduğu,
dürüst resim ilkesinin Dördüncü Yönerge’nin 31. maddesi
uyarınca uygulanması gerekliliği açıklaması ile bu ilkenin
yönerge kapsamında ortak bir anlama sahip olduğu onaylanmış
olmaktadır (Melis, 2005).
Ülkeler arasındaki anlayış farklılıkları kültürden de
kaynaklanmaktadır. Örneğin Avusturalya’da dürüst resim
ilkesinin, mesleki yargıya izin vermesi nedeniyle, yaratıcı
muhasebe uygulayabilmek ya da uygulamalarda standartların
dışına çıkabilmek için kullanılan bir araç olarak görüldüğü (Ryan,
1967; McGregor, 1992); buna karşın İngiltere’de kurallardan üstün
olan ve format yerine içeriğin yansıtılması için kullanılan bir ilke
olarak tanımlandığı (Flint, 1982; Tweedie, 1994) belirtilmektedir.
Vergi odaklı ya da sermaye piyasası odaklı ﬁnansal
raporlamanın da kültürün bir sonucu olarak ortaya çıktığı
düşünüldüğünde, vergisel raporlama ile ﬁnansal raporlama
arasında dürüst resim ilkesinin uygulanmasındaki farklılığın da
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kültürden kaynaklandığının savunulması olanaklı olmaktadır.
Freedman (2008) vergiden kaçınmaya yönelik faaliyetlerin
ﬁnansal raporlamaya yönelik tabloları vergisel raporlamaya
yönelik tablolara göre daha dürüst ve daha doğru yapabileceğini
savunmaktadır.
Özetle AB ile ABD’nin ﬁnansal raporlamada dürüst resim
tanımları arasındaki fark, AB üyesi ülkelerin kendi aralarında
ortak bir anlam belirleyememesi gibi nedenler ile ﬁnansal
raporlama açısından dürüst resim ilkesinin anlaşılması ve
uygulanmasında tam bir birlik sağlanamamaktadır. Finansal
raporların hazırlanmasındaki anlayış farkları ele alındıktan
sonra raporların denetlenmelerinde ortaya çıkan dürüst resim
yaklaşımlarının incelenmesinde fayda görülmektedir.
1.2. Denetimde Dürüst Resim
Muhasebe yazını incelendiğinde, dürüst resim ilkesinin
yorumlanmasında denetim alanında ortaya çıkan farklılıkların
büyük çoğunluğunun, ﬁnansal raporlamada olduğu gibi, yalnızca
muhasebe standartlarının göz önünde bulundurulmasına ve
mesleki yargının da denetimler esnasında kullanılmasına ilişkin
görüş farklılıkları bulunmasından kaynaklandığı görülmektedir.
Örneğin, ABD’de US GAAP ile uyumlu olarak hazırlanan
ﬁnansal tabloların denetim raporlarında “dürüstçe sunulmuştur”
ifadesi bulunurken, mesleki yargının da kullanılmasına izin
veren İngiltere’de bu ifadenin yerine “doğru ve dürüst bir şekilde
sunulmuştur” ifadesi kullanılmaktadır (McEnroe ve Martens,
2004). McEnroe ve Martens (2004) “dürüst resim”in kelime grubu
olduğu görüşünün doğru olması halinde, İngiltere’deki “doğru ve
dürüst sunum” ile Amerika’daki “dürüst sunum” kavramlarının
aynı olduğunun savunulabileceğini belirtmektedir. Bununla
birlikte, Amerika ile Avrupa Birliği’nin ﬁnansal raporlama
sistemleri arasındaki en büyük ayrımın Amerika’da ﬁnansal
tabloların hazırlanmasında ve denetlenmesinde Genel Kabul

Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne (GAAP) çok bağlı kalınırken,
Avrupa Birliği’nde mesleki yargının da kullanılması olduğuna
işaret etmektedir.
Denetleme Standartları Kurulu’nun yayınladığı Denetim
Standartları Açıklamaları 69 (SAS 69) ﬁnansal tabloların dürüst
sunulmuş olmasının GAAP çerçevesinde değerlendirilmesi
ve denetçinin uygulanan standartların uygunluğunu gözden
geçirmesi gerektiğini belirtmektedir (McEnroe ve Martens,
2004). GAAP uygulanmasının neredeyse her zaman dürüst
resim ilkesini sağladığı savunulmaktadır. Diğer taraftan,
denetçilerin sırf GAAP’e uygun oldukları için ﬁnansal tabloların
dürüstçe sunulduğunu varsayamayacağı düşüncesi de ortaya
koyulmaktadır. GAAP’e uysa bile, bilginin kullanıcılarını yanlış
yönlendiren ya da yanlış olan bir bilginin dürüst resim ilkesine
uyamayacağı belirtilmektedir (Guy, 1973).
Görüldüğü gibi, denetim raporlarının hazırlanması aşamasında
denetçilerin ya sadece standartlara uygun raporlama yapılmış
olmasına ya da standartların yanı sıra mesleki yargının da
kullanılarak gerçeğin yansıtılmış olmasına bakacağı henüz
çözüme kavuşmamış bir tartışma konusudur.
Ülkemiz açısından TTK Tasarısı çerçevesinde incelendiğinde,
denetçi raporlarının “açık, anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatma
ilkeleri uyarınca düzenlenmiş” bir raporla ilgililere sunması
gerektiği belirtilmektedir. Böylece Tasarının 64 ilâ 88 ve 514
ilâ 528 inci maddeleri hükümleri ile getirilen ilkeleri ve Türkiye
Muhasebe Standartları’nı tamamlayan ve gerek içerik gerek amaç
yönünden onlarla uyumlu olan nitelikteki denetlemenin ülkemizin
şirketlerini, pazarlarını ve borsalarını ﬁnansal sonuçlarına
güvenilir duruma getireceği düşünülmektedir.
TTK Tasarısı’ndaki 398. Maddenin birinci fıkrası
denetlemenin işletmenin durumunun dürüst resim ilkesine uygun
olarak yansıtılıp yansıtılmadığını; yansıtılmışsa sebeplerini;
TMS ile kanun ve esas sözleşme hükümlerinden aykırılıkları ve
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yanlışları açıkça ortaya koyacak tarzda yapılacağını ve böylece
gerçeği dürüstçe yansıtacağını belirtmektedir. İkinci fıkrada
ise denetlemenin işletmenin yıllık raporlarının ve ﬁnansal
tablolarının denetçinin denetleme sırasında elde ettiği bilgilerle
uyum içerisinde olup olmadığını, ayrıca raporların genel durum
hakkında ve gelecekteki gelişime ilişkin risklerin tatmin edici
bir sunum niteliği sağlayıp sağlamadığını ortaya koyduğu
belirtmektedir. Maddenin yorumlanması ülkemizde dürüst resim
ilkesinin yalnızca standartlar ile uyum anlamına gelmediği
görülmektedir.
1.3. Hukukta Dürüst Resim
Dürüst resim ilkesine hukuksal bakış açısı ihtiyatlılığı ön
plana çıkarırken muhasebeciler açısından genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri ile uyumlu olmanın sunumun aksi kanıtlanana
kadar dürüst olduğunun kabul edilmesi için yeterli olduğu
belirtilmektedir. Muhasebe bakış açısının İngiltere, Amerika,
Kanada gibi yaratıcılığa ve iyimserliğe daha fazla izin veren
muhasebe standartları ile şekillenmiş olduğu savunulmaktadır
(Karan, 2002).
Karan (2002) muhasebe ile hukuk bakış açıları arasındaki
farkın devam etmesinin nedenini muhasebecilerin dürüst resim
ilkesini hukuk terimi olarak görmemesi, hukukçuların ise ilkenin
muhasebesel sonuçlarını göz önünde bulundurmaması olarak
belirtmiştir.
Dürüst resim düzenlemelerle tam olarak tanımlanamadığı
için, ilke yasal olarak uygulamalar ışığında tanımlanmaktadır.
Uygulamalar da muhasebe ilkeleri ve standartları ile şekillendiği
için, dolaylı olarak da olsa, dürüst resim ilkesinin kapsamını
standartlar belirlemiş olmaktadır. Bu aşamada önemli olan hangi
ülkenin standartlarının dürüst resim ilkesini daha iyi ortaya
koyduğunun belirlenmesidir. Bu noktada hukukçular dürüst
resim ilkesinin uygulanması aşamasında Kıta Avrupası yaklaşımı

çerçevesinde belirsizlikten kaçınan kural bazlı sistem ile Anglo
– Sakson yaklaşımı çerçevesinde mesleki yargı kullanımına
izin veren daha esnek ilke bazlı sistemin bir karışımının daha
doğru olacağı konusunda uzlaşmaktadır. İlke bazlı standartları
destekleyen kural bazlı düzenlemelerin uygulanmasının en doğru
çözüm olacağı görüşü bulunmaktadır (Karan, 2002).
Ülkemizde dürüst resim ilkesinin uygulamalarını hukuki
açıdan TTK Tasarısı çerçevesinde incelemek muhasebe ile hukuk
bakış açılarının ortak bir noktada değerlendirilebilmesi açısından
da faydalı olacaktır.
3. TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI’NDA (TTK)
DÜRÜST RESİM İLKESİ
Avrupa Topluluğu (AT) yönergeleri ortaya bir “Avrupa şirketler
hukuku” çıkarmıştır. Bu yönergelerin düzenlediği konular şirketler
hukukunun güncel sorunlarından kaynaklanmakta, yeni kuram ve
öğretileri yansıtmakta ve reform hedeﬂerini göstermektedir. Bu
doğrultuda, Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde Türk Ticaret
Kanunu’nun yeniden oluşturulması ve yasalaştırılması için
çalışmalar başlamıştır. Kanun henüz tasarı aşamasındadır.
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (TTK Tasarısı) 1535 madde
ile 2 geçici maddeden oluşmaktadır8. Anılan tasarı Bakanlar
Kurulunca 9 Kasım 2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı’na gönderilmiştir. TTK Tasarısında, başta
TMSK düzenlemelerinin yerel düzenleyici ve denetleyici
otoritelerce benimsenmesinin sağlanması ve ulusal muhasebe
düzenlemelerinin tek bir otoritede toplanması olmak üzere,
ülkemiz ﬁnansal raporlama ve denetim uygulamaları açısından
devrim niteliğinde hükümler yer almaktadır.
8

Tasarının görüşülmesinden sorumlu olan TBMM Adalet komisyonu, 1 Aralık 2005
tarihli toplantısında Tasarı üzerinde ayrıntılı bir çalışma yapmak üzere Adalet Alt Komisyonunu görevlendirmiştir, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının maddelerini görüşmeyi
tamamlayan TBMM Adalet Komisyonu, 18 Nisan 2007’de Alt Komisyon metninin
ertelenen ve yeniden tartışılacak maddelerini kabul etmiştir.

MÖDAV 2011/1

MUHASEBE VE HUKUK İLİŞKİSİNDE BİR KESİŞİM NOKTASI: DÜRÜST
RESİM İLKESİ

277

MÖDAV 2011/1
278

Dr. M. Gürol Durak
Yard. Doç. Dr. A. Fatih Dalkılıç
Gönenç Demir

Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı, halka açık ve halka açık
olmayan tüm işletmelerin muhasebe ve ﬁnansal raporlama
konularında TMSK tarafından yayınlanan Uluslararası Muhasebe
Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na
uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal
Raporlama Standartları’na uyma zorunluluğunu getirmektedir.
Ayrıca tasarı tüm şirketlerin bağımsız bir denetçi tarfından
denetlenmesini gerektirmektedir.
AT’nin 25 Temmuz 1978 tarihli 78/660 sayılı dördüncü
yönergesi ile “dürüst resim ilkesi” şirketler hukuku öğretisine
girmiş ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda yer almıştır. İlkenin
tasarıdaki yansıması ise sadece dürüst resim ilkesi ile sınırlı
değildir. Muhasebe teorisinde “true and fair view” ilkesi aynı
zamanda “Gerçeği Doğru ve Dürüst Bir Şekilde Yansıtma
/ Dürüst Gösterim İlkesi” de kapsamaktadır. Bu kapsamda,
tasarı dürüst hesap verme ve dürüst bilgi verme ilkelerine de yer
vermiştir.
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın “Bağlı Şirketlerin ve Hâkim
Şirketlerin Raporları” başlıklı 199. maddesinde, “Kurucular
Beyânı” başlıklı 349. maddesinde, “Kuruluş Denetçisi Raporu”
başlıklı 351. maddesinde, “Devredilmez Görev ve Yetkiler”
başlıklı 375. maddesinde, denetlemeye ilişkin üçüncü bölüm
kısmında “Konu ve Kapsam” başlıklı 398. maddesinde,
“Denetim Raporu” başlıklı 402. maddesinde, “Onay Yazısı”
başlıklı 403. maddesinde, “Toplatının Ertelenmesi” başlıklı
420. maddesinde, “Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı” başlıklı
437. maddesinde, “Yönetim Kurulunun Beyanı” başlıklı 457.
maddesinde, “Uygulanacak Muhasebe Standartları” başlıklı 515.
maddesinde, “Yıllık Faaliyet Raporu” başlıklı 516. Maddesinde,
“Faaliyet Raporu” başlıklı 518. maddesinde ve “Belgelerin
Doğru Olmaması” başlıklı 549. maddesinde “Gerçeği Doğru
ve Dürüst Bir Şekilde Yansıtma / Dürüst Gösterim9” ilkesine
9

Çalışmada bu kavram ingilizce literatürde “true and fair view” kavramının yerine kul-

açıkça yer verilmiştir. Kanun tasarısını hazırlayan komisyon
kanunun çok çeşitli bölümlerinde bu ilkelere yer vermek suretiyle
Şirketler Hukuku sistematiğine önemli bir yenilik kazandırmıştır.
Kanaatimizce, tasarının uygulanmaya başlanması ile birlikte
ilkenin önemi daha etkin bir şekilde görülecektir.
Dürüst resim ilkesi kanununda kanuni bir terim olarak
kullanılmış ve bu durum tasarıda da yer almıştır. Tasarının, 515.
maddeye ilişkin gerekçesinde, dürüst resim ilkesi, “gerçeği
dürüst ve açık olarak” yansıtma şeklinde tanımlanmıştır. Bunun
yanı sıra, tasarıda bazı benzer ilkelerede yer verildiği görülmüştür.
515. Madde hükmündeki dürüst bilgi verme ilkesiyle birlikte 437.
maddedeki dürüst hesap verme ilkesi de aynı zamanda tasarıda
yer almıştır.
Dürüst bilgi verme ilkesi ile bilginin ve hesabın dürüst bir
şekilde verilmesi kastedilmektedir. Tasarıda ilkeye ilişkin açık bir
tanım yapılmasa da madde gerekçesinde “Yetersiz, peçelenmiş,
söz kalabalığına boğulmuş, gereken bilgi yerine başka konuları
aktaran,”şeklen” verilen, eksik, yanıltıcı ve kötü niyetli bilgi,
anılan ilkeye aykırıdır” ifadesine yer verilmiştir.
Dürüst hesap verme ilkesi de bu kapsamda tasarının 199., 200.
ve 437. maddelerinde yer almaktadır. Buna göre 437. maddeye ait
gerekçede, hesap verme ilkesi “hesap verme konumunda bulunan
bir kişinin hesap vereceği, yani sorumlu olduğu kişiye vermekle
yükümlü olduğu kapsamlı, içerikli ve belgeli bilgiyi ifade eder.”
şeklinde tanımlanmıştır.
Tasarının 515. maddesinin gerekçesinde açıkça yer aldığı
şekliyle, dürüst resim ilkesinin içeriği Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS), öğreti ve mahkeme kararlarınca
doldurulacaktır. Mevcut tasarı henüz uygulanmadığı için
mevcut süreçte yargısal bir içtihat oluşmamıştır. Öğretide ise
tasarının mimarı olan Tekinalp’in çalışmaları bulunmaktadır.
Bu çalışmlarda Tekinalp (2007); dürüst resim ilkesini “gerçeği
lanılmıştır.
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doğru ve dürüst bir şekilde yansıtma, dürüst gösterim” olarak
tanımlamakta ve tasarısda bu ilkeye bir üst hukuk kuralı olarak
görüldüğünü açıkça ifade etmektedir. TTK 515. Madde ilkenin
üst ilke olmasını “bu ilkeye uymayan, bu ilkeyi yeteri kadar
temsil etmeyen standart ve hükümleri bertaraf eder ve tabloyu
çıkarandan ilkeye uygun hareketin yerine getirilmesini ister”
şeklinde açıklamaktadır.
4. MUHASEBE
STANDARTLARINDA
DÜRÜST
RESİM İLKESİ
Dürüst resim ilkesi Anglo-Sakson muhasebe kültüründe “üst
ilke10” olarak yer almaktadır (Tweedie, 1994; Karan, 2002;
Tekinalp, 2007). 2005 yılından itibaren ülkemizde geçerli olan
TMS/TFRS içerisindeki Kavramsal Çerçevede (paragraf 46)
ilke, “Gerçeği Doğru ve Dürüst Bir Şekilde Yansıtma / Dürüst
Gösterim İlkesi” adı altında şu şekilde yer almaktadır11:
“Finansal tabloların bir işletmenin ﬁnansal durumunu, faaliyet
sonuçlarını ve ﬁnansal durumundaki değişimleri doğru ve dürüst
olarak yansıttığı veya dürüst bir şekilde gösterdiği sıkça belirtilen
bir husustur. Her ne kadar Kavramsal Çerçeve bu tür kavramlarla
doğrudan doğruya ilgilenmese de belli başlı niteliksel özelliklerin
uygulanması ve uygun muhasebe standartlarının uygulanması,
ﬁnansal tabloların normal olarak genellikle anlaşıldığı şekilde
söz konusu bilgileri doğru ve dürüst olarak yansıtmasını veya
gerçeğe uygun bir şekilde göstermesini sağlar.”
Görüldüğü gibi Kavramsal Çerçevenin 46. maddesi kavramla
ilgili açık ve net bir tanım ortaya koymamaktadır. Bu bakımdan,
kavramın ayrıntılı olarak ele alınmasının muhasebe yazınına
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dürüst resim ilkesi Amerikan
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US-GAAP) içerisinde
yer alan 2 nolu kavram açıklaması metninde (SFAC 2) muhasebe
10
11

“Üst ilke” kavramı “overriding principle” kavramının karşılığı olarak kullanılmıştır.
TMSK Kavramsal Çerçeve Madde 46

bilgisinin niteliksel özellikleri içerisinde Şekil 1’de görüldüğü
gibi “güvenilirlik” boyutu altında incelenmektedir.
Ancak henüz kabul edilmemiş bulunan ortak kavramsal
çerçeve ile Kurullar muhasebe bilgisinin sahip olması gereken
niteliksel özelliklere ilişkin hiyerarşik yapıyı ortadan kaldırmakta
ve “güvenilirlik” yerine hiyerarşide güvenilirliğin bir bileşeni
olan “dürüst sunum12” kavramının kullanılmasını uygun
görmektedir.
Kurulların, güvenilirliğin yerine dürüst sunumu kullanmaları
çok sayıda olumsuz görüş almıştır (Durukan 2008). Ancak yorum
sahipleri için güvenilirlik hep farklı anlamlara gelmektedir
(FASB, 2008). Standart koyucular ile standartları uygulayanlar
arasında “güvenilirlik” kavramının algılanışı konusunda fark
bulunmaktadır. Güvenilirliğin herkes tarafından farklı anlaşılması,
kimileri için sunumun dürüstlüğü demek iken başkaları için
hatasızlık ve doğrulanabilirlik olması, kurulların güvenilirlik
kavramının herkes için nasıl aynı olguyu ifade edeceğini ele
almasını gerektirmiştir (FASB, 2008).
Kurullar, dürüst sunulmadıkça bilginin yararlı olmayacağı
ve dürüst sunulmuş olması için tam, tarafsız ve hatasız olması
gerektiğini düşünerek, dürüst sunumun (dürüst resmin)
güvenilirliğin bütün özelliklerini içerdiği sonucuna ulaşmaktadır.
Bu nedenle güvenilirlik ile dürüst sunumun değiştirilmesini
daha uygun bulmaktadırlar. Ayrıca dürüst sunum hakkındaki
yanlış anlamaları engellemek üzere Kurullar bazı adımlar
atmışlardır. Bunlar hatadan yoksun olma durumunun açık bir
şekilde tanımlanması ve dürüst sunumun bir bileşeni olduğunun
net biçimde belirtilmesi gibi adımlardır. Diğer taraftan
doğrulanabilirlik, dürüst sunumun bir bileşeni olmaktan çıkarılıp
destekleyici niteliksel özelliklere katılmaktadır.

12

Burada “faithful representaon” teriminin dilimizdeki karşılığı olarak “dürüst sunum” kullanılmışr. Hukuk alanındaki “dürüst resim” ilkesi ile aynı anlamdadır.
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5. DÜRÜST RESİM İLKESİNİ GERÇEKLEŞTİRME
ARACI OLARAK MESLEKİ YARGI
Muhasebe yazını içinde yer alan bir tanıma göre (Gibbins
ve Mason, 1988) mesleki yargı; alternatiﬂer arasında karar
verilmesinin gerekli olduğu durumlarda mesleğin gerektirdiği
beceri, bilgi ve deneyimi kullanarak seçim yapmak şeklinde
tanımlanmaktadır.
Mesleki yargı oldukça geniş kapsamlı kurallar, muhasebe
ilkeleri, kanunlar, muhasebe standartları ve etik kurallardan
oluşan bir yapı içinde yer almaktadır. Muhasebe sürecindeki
uygulayıcılar mesleki yargı konusunda bahsi geçen bu yapının
oluşturduğu çatının altında hareket etmek zorundadırlar.
Dolayısıyla mesleki yargı sürecinin işleyişiyle ilgili kısıtlayıcı bir
çevre bulunmaktadır. Mesleki yargı süreci kusursuz ve mükemmel
değildir. Mantık hataları, bilgi eksikliği, zaman gibi insana özgü
bazı kısıtlardan etkilenmeye açıktır. Sürecin büyük bir bölümü
özel, bilinç dışı tarzda ve doğrudan gözlemlenemez yapıdadır.
Böyle karmaşık bir kavramın bu denli ön planda olması ve son
yılarda sıklıkla araştırma konusu yapılıyor olmasının bir sebebi
de dürüst resim ilkesinin yerine getirilmesi konusunda sağladığı
işlevlerdir.
Mesleki yargı sürecinde yararlanılan muhasebe standartları
sadece o ülke ile ilgili olmayabilir, işletmenin iş yaptığı farklı bir
ülkenin o sektörle ilgili farklı standartları da yargı sürecinde söz
konusu olabilir. Eldeki sorunla ilgili olarak direkt ilgili standartlar
olmadığında mesleki yargı oldukça kritik duruma gelmektedir. Bu
gibi durumlarda standartların neyi açıklayıp neyi açıklamadığını
bilmek ve hangi standarda bakılacağını anlayabilmek ancak
mesleki deneyim ile gerçekleşebilmekte ve yargı sürecini tam
anlamıyla mesleki yargı sınıfına sokmaktadır.
Standartlar mesleki yargıyı bir kaç şekilde gerekli
kılabilmektedir. Standartlar, mükemmel olmadıkları için belirli
konularda yeterli ve açık olmayabilirler. Bu durumda standardın

genel olarak özünü yansıtacak şekilde mevcut duruma ilişkin
bir yaklaşım ancak mesleki yargı ile belirlenebilmektedir. Aynı
ﬁnansal tablo setini konu alan birden fazla otoritenin standart
hazırlaması, bu standartların birbirinin kapsamı içine girmesi
durumunda çelişkiyi ortadan kaldırarak muhasebe uygulaması
belirlemek mesleki yargı ile olanaklıdır. Son olarak konu ile ilgili
birçok standardın varlığı meslek mensubunu bilgi yoğunluğuna
götürecektir. Yığın şeklindeki bilgilerden konu ile ilgili olanları
seçmek; hazırlanacak ek bilgilerin kullanıcıya marjinal getirisini
düşünmek ve bilgiyi sunmak mesleki yargı sürecini oldukça
güçleştirmektedir. Bu güç karar verme sürecindeki nihai
hedef “dürüst resim” ilkesini gerçekleştirecek uygulamaları
seçebilmektir.
Dürüst resim ilkesi ile mesleki yargı arasındaki ilişkiyi
açıklamak açısından kiralama işlemleri ile ilgili bir örnek
verilebilir13. Kiralama işlemleri standardına göre bir işlemin
ﬁnansal kiralama olarak sınıﬂandırılması US GAAP ya da
UFRS’de sınıﬂandırılmaya ilişkin olarak sıralanan kurallardan
herhangi birine uymasına bağlıdır. Bir işlem bu kurallardan
birine bile uyuyorsa ﬁnansal kiralama, hiçbirine uymuyorsa
faaliyet kiralaması olarak sınıﬂandırılır. US GAAP’te yer alan
sınıﬂandırma kriterlerinde yüzde oranları şeklinde kesin kurallar
verilmiştir. Bu durumda, işletme yöneticileri özünde bir ﬁnansal
kiralama işlemini, US GAAP’ta verilmiş olan bu kesin kuralların
dışında kalacak şekilde gerçekleştirerek faaliyet kiralaması
olarak gösterebilmektedir. Örneğin, kiralama süresi kiralanan
varlığın ekonomik ömrünün yüzde 75’i yerine yüzde 74’ü olarak
gerçekleştirilerek yukarıda belirtilen ikinci kesin kuralın dışında
kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda, denetçiler verilen kurallar
çok kesin olduğundan etkin bir denetimi gerçekleştirememektedir.
Denetçiler, işlemin özüne aykırı ama standartlardaki kesin
kurallara uygun olarak yapılan kazanç yönetimine izin vermek
13

Balsarı ve Dalkılıç (2007)’den uyarlanmıştır.
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zorunda kalmaktadır. Bu durumda dürüst resim ilkesinin sekteye
uğradığı yorumunu yapmak yerinde olacaktır. Yapılan açıklama
“doğru” dur, kuralları yansıtacak şekilde bilgi vermektedir fakat
gerçeği tam anlamıyla “dürüst olarak” göstermemektedir.
UFRS’de ise sınıﬂandırma kriterleri herhangi kesin bir kural
içermemektedir. Örneğin, kiralama süresinin, kiralanan varlığın
ekonomik ömrünün “büyük bölümünü” kapsayıp kapsamadığı
tamamen mesleki yargıya bırakılmıştır. Böylelikle dürüst olmayan
bir yaklaşımla raporlama yapıldığında arkasına sığınılacak bir
kural olmamaktadır.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Muhasebe bilgisinin işletmenin varlığı açısından hayati
öneme sahip olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Alınan bütün
kararlar için temel oluşturan bu bilgilerin kararı doğru yönde
etkileyebileceği zamanda ve şekilde sunulması gerekmektedir.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu (UFRSK)
muhasebe bilgisinin sahip olması gereken niteliksel özellikleri
sıralamış ve “güvenilirlik” ile “ihtiyaca uygunluk”u birincil
niteliksel özellikler olarak belirlemiştir. Bilginin kararı
etkileyebilme özelliğini ifade eden ihtiyaca uygunluk, bilginin,
geribildirim değerine, tahminleme değerine ve zamanlılığa
sahip olması olarak; güvenilirlik ise bilginin, doğrulanabilir
olması, sunulması beklenen olguyu tarafsız ve dürüst bir şekilde
aktarabilmesi olarak nitelendirilmektedir.
Amerika’da ortaya çıkan şirket skandalları ile muhasebe
uygulamalarına esas alınan US GAAP’in ﬁnansal raporlama
ihtiyaçlarını tamamen karşılayamadığı düşüncesi ağırlık
kazanmıştır. Bu gelişme UFRS ile US GAAP’in uyumlaştırma
çalışmalarına hız kazandırmış ve FASB ile IASB ortak bir proje
kapsamında yeni bir kavramsal çerçeve oluşturmaya başlamıştır.
Bu kavramsal çerçevede en fazla dikkat çeken “güvenilirlik”
kavramının “dürüst resim” ile değiştirilmiş olmasıdır. Dürüst

resim ilkesinin sağlanmasıyla bilginin sunması gereken olguyu
hatadan ve önyargıdan yoksun bir şekilde sunduğu ve karar
vericilerin bu bilgiyi güvenle esas alabilecekleri belirtilmektedir.
Dürüst resim ilkesinin içeriği ve algılanışı muhasebe ve hukuk
açısından ortak bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Dürüst resim
ilkesine hukuksal bakış açısı ihtiyatlılığı ön plana çıkarırken;
muhasebe bakış açısı genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
ile uyumlu olmanın sunumun aksi kanıtlanana kadar dürüst
olduğunun kabul edilmesi için yeterli olduğunu savunmaktadır.
Hukuk ve muhasebe öğretilerinin her ikisinin de ülkemizde
uygulamalarını dayandırdıkları temellerden birisi olarak Türk
Ticaret Kanunu’nun tasarısında da dürüst resim ilkesi bir üst ilke
olması itibarıyla geniş yer bulmaktadır. Türk Ticaret Kanunu
Tasarısı’nın 199., 349., 351., 375., 398. 402., 403., 420., 437.,
457., 515., 516., 518. ve 549. maddesinde “Gerçeği Doğru ve
Dürüst Bir Şekilde Yansıtma / Dürüst Gösterim14” ilkesine
açıkça yer verilmiştir. Bu maddelerin yanı sıra tasarıda dürüst
resmin sağlanmasını desteklemesi açısından “dürüst bilgi verme”
(515. Madde) ve “dürüst hesap verme” (199., 200. ve 437.
Maddeler) gibi benzer ilkelere de yer verilmiştir. Dürüst bilgi
verme ilkesiyle bilginin ve hesabın dürüst bir şekilde verilmesi
kastedilmektedir. Tasarıda ilkeye ilişkin açık bir tanım yapılmasa
da madde gerekçesinde “yetersiz, peçelenmiş, söz kalabalığına
boğulmuş, gereken bilgi yerine başka konuları aktaran,”şeklen”
verilen, eksik, yanıltıcı ve kötü niyetli bilgi, anılan ilkeye aykırıdır”
ifadesine yer verilmiştir. Bununla birlikte, 437. maddeye ait
gerekçede, hesap verme ilkesi “hesap verme konumunda bulunan
bir kişinin hesap vereceği, yani sorumlu olduğu kişiye vermekle
yükümlü olduğu kapsamlı, içerikli ve belgeli bilgiyi ifade eder.”
şeklinde tanımlanmıştır.
Dürüst resim ilkesinin küresel olarak ortak bir anlam ifade
14

Çalışmada bu kavram “true and fair view” kavramının dilimize çevrilmiş hali olarak kullanılmıştır.
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edebilmesi konusunda karşılaşılan en büyük sorun muhasebe
uygulamalarının dayandırıldığı iki ayrı muhasebe sistemi olan
kural-bazlı US GAAP’in ve ilke-bazlı UFRS’nin konuya bakış
açılarının farklılık göstermesidir. US GAAP standartlar ile uyumlu
olması halinde bir bilginin dürüst sunulmuş olacağının kabul
edilebileceğini savunurken, UFRS bakış açısına göre kurallara
uygun bir şekilde sunulmasının yeterli olmayacağı ve sunulan
bilginin gerçeği yansıtması için standartların yanı sıra mesleki
yargının da kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Eldeki sorunla ilgili olarak doğrudan bir standart bulunmadığında
mesleki yargının önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır.
Dürüst resim ilkesinin algılanışının AB üye ülkeleri arasında
bir farklılık içerip içermediği de tartışılan bir başka konu olmuştur.
Sonuç olarak, ülkelerin içsel uygulamaları ile şekillenen bir dürüst
resim ilkesinin bulunduğu; buna karşılık, AB’nin Dördüncü
Yönerge’si uyarınca bu ilkenin ortak bir anlama sahip olduğu
onaylanmıştır (Wüsteman ve Kierzek, 2006).
Çalışmanın sonucunda elde edilen genel kanı, ülkelerin
muhasebe uygulamaları ile paralel bir biçimde dürüst resim
ilkesinin tanımını yaparken farklılık gösterdikleri ve bu
farklılıkların genellikle kabul ettikleri muhasebe sisteminden ya
da muhasebe kültürlerinden kaynaklandığı yönündedir. Ülkemiz
açısından konuya TTK Tasarısı’nda geniş yer verilmiş ve UFRS
ile uyumlu bir biçimde kuralların yanı sıra mesleki yargının
da gerçeği yansıtmak üzere kullanılması gerektiği yönünde
yorumlara olanak sağlayan ifadeler bulunmaktadır. Ayrıca
küreselleşme ile birlikte ortak bir tanım belirlenmesi ve bu tanım
çerçevesinde dürüst resim ilkesine uyulmaması halinde ne tür
yaptırımlar uygulanması gerektiği gibi konularda araştırmaların
sıklaştırılmasının muhasebe ve hukuk öğretilerinin yararına
olacağı düşünülmektedir.
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I. BİÇİM
1. Bütün metinler;Times New Roman, 12 punto ileA4 kağıdın tek
yüzüne ve girintili alıntılar hariç çift satır aralığı ile yazılmalıdır.
2. Metinler genellikle 7000 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve
konu ile araştırma metodunun izin verdiği ölçüde öz olmalıdır. Giriş, metin, sonuç ve kaynakça dahil olmak üzere
tüm başlıklar numaralandırılmalıve koyu olmalıdır. Birinci derecedeki başlıkların “tümü büyük harf”, diğerlerinde
“sadece ilk harf büyük” şeklinde olmalıdır.
3. Üst, alt ve her iki yandaki kenar boşlukları düzenleme ve
çoğaltmayı kolaylaştıracak şekilde en az 2,5cm. olmalıdır.
4. Tarafsız bir değerlendirme yapılabilmesi için yazarlar metinde veya başvuru dahilindeki deneysel test araçlarında
kendilerini doğrudan veya dolaylı biçimde belli edecek şekilde davranmamalıdırlar. Tek çalışma yapanlar “biz” şeklinde vurgu yapmamalıdır.
5. Çalışmanın başlığı, yazarın adı, ünvanıve bağlıolduğu kuruluş, e-mail adresi, olası teşekkür notları ve yazarın verileri paylaşmak isteyip istemediğini belirten dipnotu içeren bir
kapak sayfası oluşturulmalıdır.
Sayfa numaralandırma: Tablolar, ekler ve kaynakça da dahil
olmak üzere bütün sayfalar sıralı biçimde numaralandırılmalıdır.
Numaralar: Birden ona kadar olan rakamlar; tablo ve listelerde
kullanılması, matematiksel, istatistiki veya teknik birim ve miktarların (uzaklık, ağırlık vs.) belirtilmesi hariç yazı ile yazılmalıdır. Diğer tüm sayılar nümerik olarak gösterilmelidir. Örneğin: üç
gün, 3 km., 30 yıl.
Yüzdeler ve kesirler: Teknik olmayan kopyada metin içerisinde
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yüzde kelimesi kullanılmalıdır. Denklemler: Denklemler parantez içerisinde numaralandırılarak sağa yaslı olarak yer almalıdır.
Kısa çizgi: Tek kelimeleri birleştirmek veya kullanımı netleştirmek için kısa çizgi kullanılır. Anahtar kelimeler: Özet, endekslemeye yardımcı olacak 4 anahtar kelimeyi de içermelidir.
II. ÖZET/GİRİŞ
Makale Türkçe ve İngilizce başlığı taşımalıdır. Ortalama 100
kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, metin öncesinde ayrı
bir sayfada yer almalıdır. Özet okuyucuyu metnin başlığı, metodu
ve bulguları hakkında kısaca bilgilendirmelidir. Anahtar kelimeler ve veri kullanılabilirlik açıklaması özeti takip etmelidir.
Çalışma metni, çalışmanın amacı, metodolojisi ve bulguları hakkında daha fazla detay sağlayan “1. Giriş” başlıklı bir bölümle
başlamalıdır. Özet ve giriş görece olarak teknik olmamakla beraber konu hakkında bilgili bir okuyucunun çalışmanın katkısını anlayabileceği netlikte olmalıdır. Sadece metnin adı özet sayfasında yer almalıdır.
III. TABLO VE ŞEKİLLER
Yazar şu noktalara dikkat etmelidir:
1. Her tablo ve şekil ayrı bir sayfada görünmeli ve metnin sonuna yerleştirilmelidir. Her biri bir numaraya ve içeriği tam
olarak belirten bir başlığa sahip olmalıdır. Tablo ve şekiller
her değişkeni açıklayabilmelidir. Başlık ve tanımlar, okuyucunun metne bakmadan tablo veya şekli anlayabileceği
kadar yeterli detaylandırılmış olmalıdır.
2. Her graﬁğin referansı metinde yer almalıdır.
3. Yazar her graﬁğin metnin neresine ait olduğunu göstermelidir.

5. Kaynak satır ve notları gerektiğinde eklenmelidir.
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IV. ATIFTA BULUNMA
Kaynakçada belirtilen çalışmalara bağlıolunmalıve atıfta bulunulacak çalışma için “yazar - tarih” sistemi kullanılmalıdır. Alınan
çalışmanın ilgili sayfa numaralarının belirtilmesine çalışılmalıdır.
1. Metin içinde atıﬂar şu şekilde yapılmalıdır: yazarın soyadı
ve tarih, virgül konulmadan ve parantez içerisinde (Akdoğan 2005), sayfa no varsa (Akdoğan 2005, 145); iki yazar
olursa (Akdoğan ve Sevilengül 2007, 58), ikiden fazla yazar varsa (Karacabey ve diğerleri 2006, 124). İki çalışmadan alıntı yapılırsa (Karan 2003, 54; Karacabey 2001, 27);
aynıyazarın iki veya daha fazla çalışmasından alıntı yapılırsa (Karatepe 2003, 2006).
2. Kaynakçada aynı yazarın aynıyıl içerisinde yayınlanmışbirden fazla çalışması olduğu durumlarda a,b, ek olarak yılın
sonuna yazılmalıdır. (Sayılgan 2002a, 37)
3. Bir yazarın adının metin içerisinde geçmesi halinde atıfta
tekrar isim belirtmeye gerek yoktur. Örneğin: “Çelik (1999,
67) diyor ki...”
4. Kurumlar adına yapılan çalışmalarda imkan varsa kısaltma veya kısa başlıklar kullanılmalıdır. (SPK Aylık Bülteni
Ocak 2007)
5. Eğer hukuki mevzuat, yasal anlaşma veya mahkeme kararlarına atıfta bulunulacaksa hukuk çalışmaları ile ilgili atıfta
bulunma kuralları kullanılmalıdır.
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V. KAYNAKÇA
Her çalışmada sadece atıfta bulunulan çalışmaları içeren bir kaynak listesi bulunmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:
1. Kaynaklar ilk yazarın soyadı veya kurumun adına göre alfabetik biçimde sıraya konulmalıdır.
2. Yazarların tam adı yerine ismin baş harﬂeri kullanılmalıdır.
3. Yazarın adının hemen arkasından yayının tarihi yer almalıdır.
4. Dergi başlıkları kısaltılmış olmamalıdır.
5. Aynı yazarların aynı yıl içerisindeki çalışmaları yılın arkasından harf verilecek şekilde belirtilmelidir.
Örnek kaynak gösterimleri:
Akdoğan, N. ve O. Sevilengül. 2007. Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Uygulaması. Yenilenmiş ve Genişletilmiş 12. Baskı Ankara: Gazi Kitabevi
Demsky, J.S. ve D.E.M. Sappington. 1989. “Hierarchical Structure and
Responsibility Accounting” Journal of Accounting Research 27 (Spring): 40-58
Dipnotlar: Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Ancak metin içerisinde kullanıldığıtakdirde metnin bütünlüğünü bozacak nitelikteki bilgiler dipnot olarak kullanılmalıve metinden
daha uzun olmamalıdır. Dipnotlar metin boyunca üst simge şeklinde numaralandırılarak ilerlemelidir. Dipnot metni tek satır aralığıyla sayfa altında yer almalıdır.

Yazarlar şu kurallara dikkat etmelidir:
1. Başka bir dergi tarafından değerlendirmede olan çalışmalar gönderilmemelidir. Yazar çalışmanın başka bir yerde yayınlanmadığıveya değerlendirme altında olmadığını ve telif
hakkı talep etmeyeceğini açıkça belirtmelidir.
2. Saha çalışması veya deneye dayalı çalışmalarda çalışmanın
dayandığı araçtan (anket, görüşme planı vs.) yazarın kimliğini belli etmeyecek şekilde bir CD ve bir kopya teslim
edilmelidir.
3. Yazar metnin bir kopyasını elinde tutmalıdır.
EDITORIAL POLICY AND STYLE INFORMATION
MANUSCRIPT PREPARATION AND STYLE
I. FORMAT
1. All manuscripts should be typed in 12-point font on one
1
side of 8 /, X 11” good quality paper and be double spaced,
except for indented quotations.
2. Manuscripts should be as concise as the subject and research method permit, generally not to exceed 7,000 words.
All titles including the introduction, text, conclusion, and
bibliography have to be numbered and be bold.
3. Margins of at least one inch from top, bottom, and sides
should facilitate editing and duplication.
4. To promote anonymous review, authors should not identify
themselves directly or indirectly in their papers or in experimental test instruments included with the submission.
Single authors should not use the editorial “we.”
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5. A cover page should show the title of the paper, the author’s
name, title and afﬁliation, email address, any acknowledgments, and a footnote indicating whether the author would
be willing to share the data.
Pagination: All pages, including tables, appendices and references, should be serially numbered. Numbers: Spell out numbers
from one to ten, except when used in tables and lists, and when
used with mathematical, statistical, scientiﬁc, or technical units
and quantities, such as distances, weights and measures. All other
numbers are expressed numerically. For example: three days; 3
kilometers; 30 years
Percentages and Decimal Fractions: In nontechnical copy use
the word percent in the text.
Equations: Equations should be numbered in parentheses ﬂush with
the right-hand margin.
Hyphens: Use a hyphen to join unit modiﬁers or to clarify usage.
Keywords: The abstract is to be followed by four keywords that will
assist in indexing the paper.
II. ABSTRACT/INTRODUCTION
The article has to own Turkish and English title. The Turkish and
English abstract of about 100 words should be presented on a separate page immediately preceding the text. The Abstract should
concisely inform the reader of the manuscript’s topic, its methods, and its ﬁndings. Keywords and the Data Availability statements should follow the Abstract.
The text of the paper should start with a section labeled “I. Introduction,” which provides more details about the paper’s purpose,
motivation, methodology, and ﬁndings. Both the Abstract and the
introduction should be relatively nontechnical, yet clear enough
for an informed reader to understand the manuscript’s contribution. The manuscript’s title, but neither the author’s name nor oth-

III. TABLES AND FIGURES
The author should note the following general requirements:
1. Each table and ﬁgure (graphic) should appear on a separate page and should be placed at the end of the text. Each
should bear a number and a complete title indicating the exact contents of the table or ﬁgure. Tables and ﬁgures should
deﬁne each variable. The titles and deﬁnitions should be
sufﬁciently detailed to enable the reader to interpret the
tables and ﬁgures without reference to the text.
2. A reference to each graphic should be made in the text.
3. The author should indicate by marginal notation where each
graphic should be inserted in the text.
4. Graphics should be reasonably interpreted without reference to the text.
5. Source lines and notes should be included as necessary.
IV. CITATIONS
Work cited should use the “author-date system” keyed to a list
of works in the reference list. Authors should make an effort to
include the relevant page numbers in the cited works.
1. In the text, works are cited as follows: authors’ last name and
date, without comma, in parentheses: for example, (Jones
1987); with two authors: (Jones and Freeman 1973); with more
than two: (Jones et al. 1985); with more than one source cited
together (Jones 1987; Freeman 1986); with two or more works
by one author: (Jones 1985, 1987).
2. When the reference list contains more than one work of an
author published in the same year, the sufﬁx a, b, etc. fol-
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lows the date in the text citation: for example, (Jones 1987a)
or (Jones 1987a; Freeman 1985b).
3. If an author’s name is mentioned in the text, it need not be
repeated in the citation; for example, “Jones (1987, 115)
says....”
4. Citations to institutional works should use acronyms or
short titles where practicable; for example, (AAA ASOBAT
1966); (AICPA Cohen Commission Report 1977). Where
brief, the full title of an institutional work might be shown
in a citation: for example, (ICAEW The Corporate Report
1975).
5. If the manuscript refers to statutes, legal treatises or court
cases, citations acceptable in law reviews should be used.
V. REFERENCE
Every manuscript must include a list of references containing
only those works cited and must include the information mentioned below:
1. Arrange citations in alphabetical order according to surname of the ﬁrst author or the name of the institution responsible for the citation.
2. Use author’s initials instead of proper names.
3. Date of publication should be placed immediately after author’s name.
4. Titles of journals should not be abbreviated.
5. Multiple works by the same author(s) in the same year are
distinguished by letters after the date.

American Accounting Association, Committee on Concepts and
Standards for External Financial Reports. 1977. Statement
on Accounting Theory and Theory Acceptance. Sarasota,
FL: AAA.
Demski, J. S., and D. E. M. Sappington. 1989. Hierarchical structure and responsibility accounting. Journal of Accounting
Research 27 (Spring): 40-58.
Dye, R., B. Balachandran, and R. Magee. 1989. Contingent fees
for audit ﬁrms. Working paper, Northwestern University,
Evanston, IL.
Fabozzi, R, and I. Pollack, eds. 1987. The Handbook of Fixed Income Securities. 2nd edition. Homewood, IL: Dow JonesIrwin.
Kahneman, D., P. Slovic, and A. Tversky, eds. 1982. Judgment
Under Uncertainty: Heuristics and Biases.
Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
Porcano, T. M. 1984a. Distributive justice and tax policy. The Accounting Review 59 (October): 619-636. 1984b. The perceived effects of tax policy on corporate investment intentions. The Journal of the American Taxation Association 6
(Fall): 7-19.
Shaw, W. H. 1985. Empirical evidence on the market impact of
the safe harbor leasing law. Ph.D. dissertation, The University of Texas at Austin.
Sherman, T. M., ed. 1984. Conceptual Framework for Financial
Accounting. Cambridge, MA: Harvard
Business School.
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Footnotes: Footnotes are not used for documentation. Textual
footnotes should be used only for extensions and useful excursions of information that if included in the body of the text might
disrupt its continuity. Footnotes should be consecutively numbered throughout the manuscript with superscript Arabic numerals. Footnote text should be doubled-spaced and placed at the end
of the article.
VI. SUBMISSION OF MANUSCRIPTS
Authors should note the following guidelines for submitting
manuscripts:
1. Manuscripts currently under consideration by another journal or publisher should not be submitted. The author must
state that the work is not submitted or published elsewhere
and he/she will not demand copyright.
2. In the case of manuscripts reporting on ﬁeld surveys or experiments, a CD and a copy of the instrument (questionnaire, case, interview plan or the like) should be submitted.
Information that might identify the author (s) must be deleted from the instrument.
3. The author should retain a copy of the paper.

