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Öz 
 

Bu çalışmada Türev ürünlerin manipülasyon aracı olarak kullanılıp 

kullanılmadığı irdelenmiştir. Bu çalışmanın eksiksiz olması adına Türev Ürünlerin genel 

tanımı, tarihçesi, muhasebeleştirme standartları ve muhasebeleştirilmesi; 

manipülasyonun tanımı, türleri, nedenleri, kaynakları da araştırılmıştır. Türev ürünlerin 

manipülasyon aracı olarak kullanılıp kullanılmadığını hiyerarşik olarak araştırmak adına 

sermaye piyasasındaki manipülasyon metotları da çalışmaya eklenmiştir. Türev 

ürünlerle ilgili diğer ülkelerdeki mahkeme kararları ve makaleler incelenip Türev 

Ürünlerin manipülasyon aracı olarak kullanılmasındaki yolar belirlenmiştir. Son olarak 

bağımsız denetim kavramı, türleri, bağımsız denetimle manipülasyon arasındaki ilişki 

ve bağımsız denetçinin manipülasyon karşısındaki sorumluluğu ve bağımsız denetim 

sorunları ele alınmıştır. 
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GİRİŞ 
 

Dünya genelinde riskten kaçınılma amacıyla kullanılan türev ürünlerin kimi 

zaman farklı amaçlara da hizmet edebildiği görülmektedir. Hızla gelişen teknolojinin de 

katkılarıyla, her geçen gün daha da hızlı küreselleşen dünyada çok uluslu firmalar 

finansman ihtiyaçlarını bütünleşmiş borsalar aracılığıyla giderir hale gelmiştir. Bu 

borsalardan finansman sağlamak isteyen firmaların, o borsada işlem yapan muhtemel 

yatırımcılar tarafından tanınması, daha da önemlisi güçlü ve gelecek vadeden bir firma 

olarak görülmesi gerekmektedir. İşte bu görüntüyü sağlamak isteyen ama yeterince 

fiziki gücü olmayan firmalar türev ürünleri bir manipülasyon aracı olarak 

kullanabilmektedir. Türev ürünler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tam olarak 

bilinmediğinden veya gelişmiş bazı ülkelerdeki muhasebe standartlarını belirleyen veya 

denetim yapan kurumlar tarafından yeterince önemsenmediğinden manipülasyona çok 

yatkın araçlar haline gelmektedir.  

Bu yüksek lisans tez çalışmasında, türev ürünlerin manipülasyon aracı olarak 

kullanılma ihtimalini gözler önüne sermek ve yapılan bağımsız denetimlerde ortaya 

çıkabilecek diğer sorunların belirlenmesini sağlamak amaç edinilmiştir.  

Manipülasyon yoluyla, olduğundan çok daha büyük görünen firmalar, 

yatırımcılar için, bankalar için, sigorta şirketleri için, devlet için yani halk için büyük 

riskler oluşturmaktadır. Enron örneğinde görüldüğü gibi, sigorta şirketlerinde emeklilik 

primlerini biriktiren halkın emekli maaşları dahi manipülasyon sonucunda uçup 

gitmiştir. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere manipülasyonun tahlil edilip ortaya 

çıkarılması ve halkın gözleri önüne serilmesi hayati önem arz etmektedir. 

Manipülasyon yapılabilecek araçların başında, çok bilinmediği ve tahmin 

üzerine odaklandığı için türev ürünlerin gelmekte olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle 

çalışmada üzerinde en çok durulacak konu türev ürünler olup, ilk sözleşme aşamasından 

denetimine kadar bütün aşamaları üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.  

Ana hedefi kar elde etmek olan firmalar, gerek manipülasyon yoluyla gerek 

başka yollarla firmalarını olduğundan büyük gösterme eğiliminde olabilmektedir. Bu 

eğilimin önüne geçilebilmesi için kusursuz bir bağımsız denetim olmazsa olmaz bir şart 



 

 
 

haline gelmiştir. Kamu için bu kadar önem arz eden bağımsız denetimin yapılabilmesi 

çok kolay olamamaktadır. İşte araştırmamızın ikinci aşaması olarak bağımsız denetimin 

kusursuz yapılmasının önüne geçen sorunlar üzerinde durulacaktır. 

Araştırmamıza yön vermesi adına; Küreselleşmiş dünyada ve bütünleşmiş 

borsalarda, finansman sağlamayı hedefleyen hemen her firma, şirketinin büyük 

görünmesini istemektedir ve bunu sağlamak için fiziki yatırımlardan çok, türev ürün 

oyunları, reklam, denetim hilesi veya politikacı desteği gibi, yatırımcıların gözlerinde 

firmasını hoş gösterecek ve daha az gider oluşturacak gayri fiziki yatırımlar 

yapmaktadır denilebilmektedir. Araştırma, bu hipotezi kanıtlama uğruna yapılmaktadır. 

Hipotezi kanıtlama adına ulusal ve uluslar arası süreli yayınlar, dergiler, 

makaleler, kitaplar, gazeteler, elektronik ve diğer kaynaklar literatür taraması 

yöntemiyle taranıp çeşitli anket çalışmalarındaki veriler de analiz edilmek yöntemiyle 

çalışma tamamlanmıştır. 
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TÜREV ÜRÜNLER 

Türev ürünlerin; kavramsal çerçevesi, tarihi gelişimi, standart ve ilkeleri ile 

muhasebeleştirilmesine ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle incelemesi 

tamamlanacaktır. 

 

 

2.1. Türev Ürünlerin Kavramsal Çerçevesi 

 

Türev ürünler, teslimi ve ödemesi ileri bir tarihte yapılacak bir mal veya finansal 

aracın bugünden alınıp satıldığı sözleşmelerdir. 1 

1970’li yıllardan sonra yaşanan gelişmeler finansal risklerin artmasına yol 

açmıştır. Bu risklerin en aza indirgenmeye çalışılması sonucu türev ürünler 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Türev ürünler sayesinde gelecekteki döviz artışı, ürün 

fiyatlarındaki artışlar gibi risk unsurları önceden tahmin edilip ona göre sözleşmeler 

yapılmak yoluyla riskler en aza indirilmeye çalışılmıştır 

Türev piyasalar riskli piyasalar olarak bilinmektedir yalnız bunun aksine türev 

piyasalar riskten korunmak amacıyla geliştirilmiştir. 2 

Türev piyasaların diğer adı vadeli işlem piyasalarıdır. Bu piyasada hisse senedi 

veya tahvil gibi değerler değil, sözleşmeler alınıp satılmaktadır. Bu sözleşmeler; 

belirlenen bir vadede, belirlenen büyüklükte, önceden anlaşılan fiyattan, miktar ve 

kalitesi önceden belirlenmiş malı, döviz veya menkul kıymeti alma ya da satma hak 

veya yükümlülüğünü getiren sözleşmelerdir. 3  

Dünya piyasalarının gelişim aşamalarına bakıldığında; vadeli işlemlerin lehinde 

spot işlemlerin aleyhinde bir tarihsel gelişimden söz edilebilmektedir. Geleceğe dönük 

belirsizlikleri ve riskleri ortadan kaldırmak isteyen firmaların vadeli işlemlere 
                                                
1 ERSAN, İ. (2003). Finansal Türevler. İstanbul: Literatür Yayıncılık. 
2 APAK, S., & UYAR, M. (2011). Türev Ürünler ve Finansal Teknikler. İstanbul: Beta Basım Yayın 
Dağıtım. 
3 ÖZALP, P. (2003). Türev Araç Piyasalarının Finansal Sistemin İşleyişi İçindeki Rolü: Türkiye'de Bu 
Piyasalara İşlerlik Kazandırma Çalışmaları. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Piyasaları 
Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi. 
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yönelmesi bu gelişimin sebeplerindendir. Türev ürünler, piyasalara duyulan güveni 

artırmakta ve istikrarı sağlayıcı unsur olmaktadır. Özellikle küreselleşmiş firmaların 

kaynak planlanması ve uluslararası piyasalara bütünleşmesinde bu ürünler önemli 

görevler üstlenmektedir.  

Türev ürünler, finansal bir ürünün değerinin döviz, altın, faiz, endeks, hisse 

senedi ve kur gibi finansal araçların değerine bağlı olarak düzenlenen sözleşmelerdir. 

Belirsizlik ve oynaklık firma ve finansal kuruluşların geleceğe dönük planlarını 

etkileyen en önemli olgular olmaktadır. Geleceğe dönük bu risklerden korunmanın 

yollarından en önemlisi türev ürünlerdir. Türev ürünler korunma yolu olmakla birlikte 

fiyat artış azalışlarına bağlı kar elde etmek spekülasyon amacıyla da kullanılabilen 

finansal araçlardır. Özellikle organize borsalarda işlem gören türev ürünler spekülasyon 

için kullanılabilmektedir. 

Türev ürünler tezgâh üstü piyasalarda ve organize borsalarda işlem gören ürünler 

olarak ikiye ayrılabilir. Forward, futures, opsiyon ve swap sözleşmeleri en yaygın 

kullanılan türev ürünlerdir. Tezgah üstü piyasalarda türev ürünlerin el değiştirmesi veya 

yeni sözleşme yapılması iki bireyin karşılıklı görüşmesi yoluyla olmaktadır. Bu 

sözleşmeler her hangi bir organize borsa bünyesi dışında işlem gören sözleşmelerdir. 

Swap, opsiyon ve forward sözleşmeleri en genel tezgah üstü piyasa araçlarıdır. 

“Organize borsalar olarak faaliyet gösteren en büyük türev ürün borsaları NYMEX 

(New York Merchantile Exchange), CBOE (Chicago Board Options Exchange) ve 

CME (Chicage Merchantile Exchange)'dir. Özellikle NYMEX emtia, kur değişimi, faiz, 

hava durumu ve enerji fiyatları gibi çeşitli unsurlar üzerine yapılan sözleşmelerin çokça 

işlem gördüğü türev ürün borsasıdır. Türkiye'de organize olmuş vadeli işlem borsası 

olarak 2005 yılından itibaren İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) 

faaliyetini sürdürmektedir. 4 

 

 

 

 

 

                                                
4 KAYAHAN, C. (2009). Finansal Türevler: Efsaneleri ve Algılanma Hataları. Celal Bayar Üniversitesi - 
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23-37. 
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2.2. Türev Ürünlerin Tarihi Gelişimi 

 

Türev ürünlerin tarihi gelişimi Dünya ve Türkiye’deki gelişimi olarak bölünmek 

suretiyle incelenmiştir. 

 

 

2.2.1. Dünyada Türev Ürünlerin Gelişimi 

 

Vadeli işlem piyasalarının tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Opsiyon 

ve vadeli işlemlerin yakın geçmişe ait bir buluş olduğu düşünülür. Oysa bu tür işlemleri 

ilk gerçekleştiren kişi, M.Ö.5. yy’da yaşamış Thales'tir. Thales, astroloji ve matematik 

bilgilerini birleştirerek bir sonraki zeytin rekoltesinin iyi olacağını öngörür. Thales, 

Milet ve etrafındaki zeytin sıkma atölyeleriyle depozito karşılığı anlaşma imzalar. Bu 

anlaşmaya göre sonraki sezonda tüm atölyeler kendisi için çalışacaktır. Hasat 

zamanında Thalesin yanılmadığı görülür. O dönem mahsul iyi olduğu için zeytin 

atölyelerine olan talep hızla artar. Thales de önceden kapattığı atölyeleri yüksek fiyattan 

kiraya vererek bir hayli kazançlı çıkar. Thales’in yaptığı bu şey aslında zeytin hasatının 

opsiyonlu satışıdır. 5 

İkinci dünya savaşının ardından finansal piyasa gözden geçirilmeye başlanmıştır. 

Bunun ilk aşaması olarak Bretton Woods anlaşması iptal edilmiş ve serbest piyasa 

ekonomisine geçilmiştir. Diğer ulusal paralarının değerleri belirli oranlar ölçüsünde 

dolara bağlanmış ve dolar merkezli bir sabit kur sistemi oluşturulmuştur. Bretton Woods 

sisteminde sistemi oluşturan ülkelerin merkez bankaları istikrarlı kur yapısının devam 

etmesini sağlayabilmek için kendi ülke paralarının dolar karşısındaki değerinin %1 lik 

pay içinde dalgalanmasını garanti etmek durumunda kalmışlardır. Bu sistem ile 

fiyatlarda, faiz oranlarında ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların ortadan kaldırması 

öngörülmüştür.6 Ancak ABD Dolarını çıta olarak alan Bretton Woods sistemi varlığını 

dışsal etmenler nedeniyle uzun süre sürdürememiştir. 1960'lardan itibaren batılı 

ülkelerde artan enflasyon, 1967 yılında İngiliz Sterlininde gerçekleşen devalüasyon, 

1968 yılında Fransa'dan başlayan gençlik eylemleri sonucu Fransız Frangından Alman 

                                                
5 SARIKAMIŞ, C., CEYLAN, A., AYDIN, N., & COŞKUN, M. (2004). Sermaye Piyasaları ve Finansal 
Kurumlar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Wb-Ofset Tesisleri. 
6 PARASIZ, M. (2009). Para Banka ve Finansal Piyasalar. Bursa: Ezgi Kitabevi. 
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Markına yöneliş, Vietnam savaşım nedeniyle iktisadi sıkıntı içine giren ABD'nin bu 

savaşı finanse etmek için para basması, buna bağlı olarak dolara karşı diğer ülkelerde 

oluşan güvensizlik ve benzeri olaylar nedeniyle önce 1971 yılında doların altına olan 

konvertibilitesi askıya alınmış, sonra 1972 yılında o zamanki adıyla AET (Avrupa 

Ekonomik Topluğu) ülkeleri kendi aralarında aldıkları kararla kendi para birimleri 

arasındaki dalgalanma marjını yüzde 4,5 oranı ile sınırlandırmışlardır. Nihayetinde 1973 

yılı Şubat ayında Dolar bir kez daha spekülatif baskı altına girmiş ve bunun sonucu 

olarak sabit kur sisteminin fiilen terk edilmesi suretiyle Bretton Woods sistemi ortadan 

kalkmıştır.7 

Türev ürün piyasası her geçen gün işlem hacmini artırmıştır. Danışmanlık şirketi 

TABB Grup tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2010 yılı sonunda türev piyasa 

büyüklüğünün 700 trilyon dolar civarında olduğu görülmektedir. 8 

Tüm Dünya küreselleşme akımına kapılmış buna bağlı olarak rekabet artırmış ve 

fiyat dalgalanmaları baş göstermiştir. Bu dalgalanmalar bireyleri ve işletmeleri 

"finansal risk" sorunu ile baş başa bırakmıştır. Bu soruna karşı yeni finansal teknikler 

geliştirilmek suretiyle, riskin, belli bir bedel karşılığında bu riski üstlenmeyi kabul 

etmeye hazır kişilere yansıtılması sıkça kullanılmaya başlanmıştır. 

Bunun sonucunda da, döviz kuru riskine karşı, döviz future piyasaları (1972), 

döviz swapları (1981), döviz opsiyonları (1982); faiz oranı riskine karşı, future piyasalar 

(1973), faiz swapları (1982), faiz opsiyonları (1982) ve forward faiz oranı sözleşmeleri 

(FRA'lar) (1983); mal fiyatları değişkenliğine karşı, future piyasalar (petrol 1978, diğer 

metaller 1983), mal swapları (1986) ve mal opsiyonları (1986) uygulamaya 

konulmuştur.9  

 

 

 

 

 

                                                
7 SEYİDOĞLU, H. (2013). Uluslararası İktisat. İstanbul: Güzem Can Yayınevi. 
8 APAK, S., & UYAR, M. (2011). Türev Ürünler ve Finansal Teknikler. İstanbul: Beta Basım Yayın 
Dağıtım. 
9 MÜMİNOĞLU, M. (1994). Yeni Mali Ürünler ve Türkiye’de Uygulanması İçin Gerekli Düzenlemeler. 
Ankara: Bankalar Birliği. 
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2.2.2. Türkiye’de Türev Ürünlerin Gelişimi 

 

Ülkemizde yapılan türev işlemler gün geçtikçe artmakta, yatırımcılar bu ürünleri 

tanıyarak işlem yapmaya başlamaktadırlar. Şu anda özellikle Vadeli İşlemler ve 

Opsiyon Borsası olmak üzere türev ürünlerin alım satımının yapıldığı başlıca kuruluş; 

2013 yılı içerisinde kurulan BIST (Borsa İstanbul) dur. Türkiye’de bu yükü 2013 yılına 

kadar İzmir Ticaret Borsası, İstanbul Altın Borsası, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası 

(VOB) taşımıştır.10. Ülkemizde, serbest pazar ekonomisinin benimsenmesi, fiyatların 

piyasada gerçeklesen arz ve talep tarafından belirlenmesi ve bunun sonucunda faaliyet 

gösteren tüm firmaların global ekonomik dalgalanmalara karşı kırılgan hale gelmesi 

türev araçlara olan gereksinimi artırmıştır. 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası liberal ekonomik sistemlerin vazgeçilmez 

kurumu olarak etkin risk yönetimi fırsatları ve enstrümanlar sunulmasına yönelik olarak 

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/8/2001 tarihli ve 9/1101 sayılı Kararma dayanan, 

Devlet Bakanlığının 3/9/2001 tarihli ve 2381 sayılı yazısı üzerine, 2499 Sayılı Sermaye 

Piyasası Kanununun 40’ıncı maddesine göre, 19/10/2001 tarih ve 24558 Sayılı Resmi 

Gazete ’de yayımlanan 2001/3025 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile ülkemizdeki ilk ve 

tek özel borsa olarak kurulmuştur. VOB, 4.7.2002 tarihinde Ticaret Siciline tescil 

edilmiş olup, bu tescil 09/07/2002 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.” 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) 4 Şubat 2005’de uzaktan erişimli elektronik bir 

borsa olarak 35 üyesiyle faaliyete başlamış ve bir sene içerisinde artan işlem hacmi ve 

açık pozisyon sayısı ile finansal sistemde kalıcı bir yere sahip olacağını göstertmiştir. 

VOB’ un 4 Şubat 2005 tarihinde faaliyete geçmesiyle İMKB Vadeli İşlem Piyasasında 

işleme açılmış olan döviz sözleşmeleri bu tarihte, İstanbul Altın Borsası’nda işlem 

gören altına dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ise 1 Mart 2006 tarihinde VOB’a 

devredilmişlerdir. 4 Şubat 2005 - 4 Şubat 2006 döneminde toplam işlem hacmi 3.7 

milyar TL’nin üzerinde olmuştur. “30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138. 

maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un 

yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur. Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında 

toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanıp 

                                                
10  BAŞBİLİCİ, O. (2006). Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Türev Ürünlerin 
Muhasebeleştirilmesi. Bursa: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
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ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan 

edilmesiyle faaliyet izni almış,”11 5 Nisan 2013 tarihinde faaliyete başlamıştır.12  

VOB ve IMKB’nin (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) güçlerinin 

birleşmesiyle ortaya çıkan BIST; türev ürünlerle ilgili VOB’da ve IMKB’de yapılan 

işlemlerin tamamını bünyesinde toplamıştır. Şu anda BIST bünyesinde yapılan türev 

ürünlerle ilgili “vadeli işlem ve opsiyon pazarlarını şöyle sıralamak mümkündür; 

1. Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı 

2. Döviz Opsiyon Ana Pazarı 

3. Elektrik Vadeli İşlem Ana Pazarı 

4. Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı 

5. Endeks Opsiyon Ana Pazarı 

6. Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı 

7. Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Ana Pazarı 

8. Pay Opsiyon Ana Pazarı 

9. Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı 

10. Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Ana Pazar” 13 

 

Türkiye’deki Vadeli İşlem Piyasasının dünya piyasaları içindeki payı %0,3’tür. 

Türkiye ekonomisinin dünyadaki payı %1 civarında olduğuna göre henüz piyasanın 

yeteri kadar geliştiği söylenemez.14 

 

 

2.3. Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilme Standart ve İlkeleri 

 

Hızla küreselleşen dünya ekonomisinde yaşanan değişimler, ulusal düzeyde 

faaliyet gösteren firmaları başka ülkelere açılmaya ve yeni yatırım alanları bulmaya 

yönlendirmektedir. Bu durumlarda ise yatırımcının karşılaştığı sorunların başında, 

                                                
11 BIST HAKKIMIZDA. (26.12.2014). Borsa İstanbul: http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/ borsa-
istanbul-hakkinda/hakkimizda adresinden alınmıştır 
12 Borsa İstanbul İlk Gong Sesi. (2013, Nisan 5). ANADOLU AJANSI: http://www.aa.com.tr/tr/s/154649-
-ilk-gong-erdogandan adresinden alındı 
13  BIST. (03.01.2015). Pazarlar. Borsa İstanbul: http://borsaistanbul.com/urunler-ve-
piyasalar/piyasalar/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi/pazarlar adresinden alındı 
14 APAK, S., & UYAR, M. (2011). Türev Ürünler ve Finansal Teknikler. İstanbul: Beta Basım Yayın 
Dağıtım. 
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yatırım yapılan ülkedeki muhasebe ilkelerinin yatırımcı tarafından kavranamaması ve 

güvenilir olmaması gelmektedir. Özellikle, dünya genelinde zaman zaman yaşanan 

ekonomik krizler ve muhasebe skandallarını gören yabancı yatırımcı, yatırım yapacağı 

ülkedeki muhasebe standartlarını daha sıkı sorgulamakta, mali tabloların gerçek durumu 

yansıtıp yansıtmadığından emin olmak istemektedir. Ulusal muhasebe standartlarındaki 

farklılıklar özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalar açısından büyük sorun 

yaratmaktadır. 

Yabancı yatırımcı, yatırım yapacağı ülkedeki muhasebe standartlarının kendi 

ülkesinde kullanılan ve alışık olduğu genel kabul görmüş standartlara uyumlu olup 

olmadığını sorgulamakta, finansal tabloların gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığından 

emin olmak istemektedir. 15  Uluslararası düzeyde, bir tekdüzen muhasebe sisteminin 

uygulanması; hesap ve terim birliği sağlanmasını, uluslararası faaliyetlerde bulunan 

işletmelerin finansal tablolarının anlaşılır ve güvenilir olmalarını sağlamaktadır. 

Muhasebede küreselleşme ve uluslararası standardizasyonun var olduğu bir sistemde, 

kayıt ve sınıflama gibi çeşitli muhasebe işlemlerinin anlaşılması ve yorumlanması 

kolaylaşmaktadır. 16  Gerek uyumlaştırma gerekse yakınsama süreci, dünya çapında 

kullanım amacıyla tek bir muhasebe standartları takımı geliştirmeye yardım etmeye 

yöneliktir.17 

Bütün bu muhasebeyi standardize etme çabalarını içinde, finansal ürünlerden 

türev ürünlerin işlem hacmindeki artış bu ürünlerin muhasebe boyutunu da dikkate 

almayı gerektirmiştir. Herhangi bir işlemde olduğu gibi türev ürünlerle yapılan işlemin 

sonucu kaydedilecek, sınıflandırılacak, raporlanacak ve analiz edilecek duruma 

getirilecektir. 

Türkiye'de ulusal muhasebe standartlarının uluslararası muhasebe standartlarına 

yakınsama zemini mevcuttur. 01.01.2005'ten itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi 

işletmelerde uluslararası muhasebe standartlarına yakınsak muhasebe standartları 

                                                
15 AKDOĞAN, N. (2004). Muhasebe Standartlarına Toplu Bakış Muhasebe Uygulaması-Vergi İlişkisi. 
Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı IV Bildirileri, (s. 11). Ankara. 
16 GÜCENME, Ü. (2000). Küreselleşme'de Muhasebe Standartları. MUFAD Muhasebe ve Finansman 
Dergisi, 7. 
17  ASLAN, S. (2004). Global Muhasebe Sürecinde Yakınsama Eğilimleri. MUFAD Muhasebe ve 
Finansman Dergisi, 94. 
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uygulanması zorunluluğu başlamıştır. 18  Türkiye'de gerek iş adamları gerekse 

muhasebeciler, ulusal muhasebe standartlarının uluslararası muhasebe standartlarına 

yakınlaştırılması eğilimindedirler. Türkiye Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurulu'nun (KGMDSK) uzun bir süreden beri tartışmaya açtığı ulusal 

muhasebe standartlarını kesinleştirerek yayınlamıştır. Çünkü küreselleşme akımının 

yoğun olduğu bir ortamda ülkemizi küreselleşme sürecinin dışında bırakmak 

imkansızdır. Bu nedenle, dünyada uygulanan denetim ve muhasebe standartlarını örnek 

almamız gerekmektedir.19 

Bu standartlar genel olarak finansal varlıkları ele almış olmakla birlikte bu 

çalışmada özellikle türev ürünlerle ilgili olan standartlar üzerinde durulmuştur.  

Türev ürünlerle ilgili genel muhasebeleştirme ilkelerini şöyle sıralamak 

mümkündür; 

1. Türev ürünlerle ilgili kazanç ve kayıpların kayda alınmasında ihtiyatlılık, gelir ve 

giderlerin ilgili oldukları dönemle ilişkilendirilmesinde dönemsellik, mali olaylara 

ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmasında özün önceliği kavramlarından 

yararlanılır. 

2. Türev ürünlerin muhasebeleştirilmesinde, genelde, finansal araçların bilançoda 

gösterilmesi ve finansal borçların açıklanması ile ilgili 32, finansal araçların 

kayıtlanması, değerlemesi ve finansal bilgilerin açıklanması ile ilgili 39 nolu 

Uluslararası Muhasebe Standartlan; özelde, Sermaye Piyasası ve Vergi Mevzuatı, 

Maliye Bakanlığı Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Türk Ticaret Kanunu, Banka 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi göz önünde bulundurulur. 

3. Türev ürünlerin kayıtlanmasında değerlerinin makul ölçülere göre belirlendiği bir 

piyasanın var olması koşulu ile, temelde, cari değer muhasebesi esas alınır.  

4. Türev ürün işlemleri, genelde, finansal varlık ve finansal borçlar için söz konusu 

olur. Ancak, bazı istisnalar hariç olmak üzere, malla ilgili işlemlerde de türev ürün 

muhasebesi uygulanabilir. 

5. Türev ürünlerle ilgili mali olayların amaca uygun olarak değerlenebilmesi ve 

muhasebe kayıtlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için finansal varlıkların (a) 
                                                
18 SPK25. (06.11.2014). Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ. 15 Kasım 2003 
Tarih ve 25290 Sayılı Resmi Gazete. 
http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20041221&subid=0&ct=f adresinden alınmıştır 
 
19 TÜRKER, M. (2006, Temmuz). Uluslararası Denetim Standartlarına Yakınsama ve Türkiye Denetim 
Standartlarının Oluşturulması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 92. 
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alacaklar, (b) vadeye bağlı gelir amaçlı finansal varlıklar, (c) spekülatif gelir amaçlı 

finansal varlıklar, (d) satılabilir diğer finansal varlıklar şeklinde bir bölümlemeye 

tabi tutulması gerekmektedir. 

6. (a) Alacaklar, verilen ödünçlerle, işletme faaliyetinden kaynak] ve spekülatif gelir 

elde etme amaçlı olmayan finansal varlıkları, (b) vadeye bağlı gelir amaçlı, finansal 

varlıklar, genelde, belirli bir süre beklemeyi ve bu süre sonunda sabit bir gelir elde 

etmeyi amaçlayan finansal varlıkları, (c) spekülatif gelir amaçlı finansal varlıklar 

alım-satım geliri elde etmek için edinilen ve satışı için belirli bir vade sonuna kadar 

beklenmesi söz konusu olmayan finansal varlıkları kapsamına alır, (d) Satılabilir 

diğer finansal varlıklar, yukarıda açıklanan (a), (b), ve (c)’dekilerin dışında kalan 

finansal varlıkları ifade eder. 

7. Madde 6’da yer alan finansal varlıkların (a) ve (b) şıkkında yer alanlar dönem 

sonunda amorti edilmiş tarihi değerle (maliyetle); (c) ve (d) şıkkında yer alanlar cari 

değerle muhasebeleştirilir. 

8. Türev ürün sözleşmesi, işletmenin sözleşmenin tarafı olduğu tarihte kayda alınır ve 

genelde, taraflara hak ve yükümlülük yükler. Sözleşme tarihinde gerçek bir 

ekonomik değer hareketine neden olan mali olaylar asli, gerçek bir ekonomik değer 

hareketine neden olmayan mali olaylar nazım hesaplarda izlenir. 

9. Türev ürünün kayda alınmasında sözleşme değeri veya cari değer esas alınabilir. 

Genel uygulama sözleşme değerinin esas alınması şeklindedir. 

10. Sözleşme değerini esas alan yöntemde, varlık edinmeleri ilk kayıtlamada sözleşme 

değerine göre muhasebeleştirilir. Sözleşme tarihi ile teslim tarihi arasında ve teslim 

tarihinden sonra meydana gelen değer değişmeleri finansal varlık türlerine göre 

yapılacak değerlemede ayrıca nazara alınır ve dönem sonunda gerekli düzeltme 

kayıtları yapılır. 

11. Cari değeri esas alan yöntemde, edinilen finansal varlıklarla ilgili ilk kayıtlama, 

finansal varlığın piyasa değerine göre yapılır. Bu kayıtlama yönteminde finansal 

varlığın sözleşme değeri ile cari değeri arasındaki fark için prim veya iskonto söz 

konusu olur. 

12. Cari değer sözleşme değerinden düşük ise prim, tersi durumundan iskonto meydana 

gelir. Kayıtlamada prim veya iskonto da nazara alınır. 

13. Finansal varlığın edinilmesi ile ilgili alış giderleri de kayıtlama yapılırken finansal 

varlığın maliyetine dahil edilir. 
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14. Bir finansal varlığın ya da bir kısmının kayıttan çıkarılması, işletmenin finansal 

varlık veya bir kısmı üzerindeki kontrol etme hakkım kaybettiği tarihte yapılır. 

15. Türev ürünün kayda alınmasında ve kayıttan çıkarılmasında alınan ve verilen 

teminatların da göz önünde bulundurulması gerekir. 

16. Normal koşullara göre teminat verenin geriye alma hakkı olan ve teminat alanın 

normal durumlarda satma ve başkasına rehin etme hakkı olmayan teminat işlemleri, 

teminatın türüne göre değişmek üzere, asli veya nazım hesaplarda izlenir. 

17. Verenin veya borçlunun alacaklıya geriye alma hakkı olmadan verdiği, alacaklının 

teminat olarak aldığı varlığı satmak veya rehin etmek hakkının olduğu teminat 

işlemlerinde; 

a) Borçlunun teminat olarak verdiği varlığı teminata konu olmayan varlıklarından 

ayırması ve verilen teminat tutarını alacak olarak kaydetmesi, 

b) Alacaklının teminat olarak aldığı varlığı kendi varlıklarına dahil etmesi ve 

teminata ait yükümlülük tutarını borç olarak kaydetmesi gerekir. 

18. Cari değerle kayda alınması gereken bir türev ürün sözleşmesinde, sözleşmenin 

değeri sıfırın altına düşerse, sözleşmeyle ilgili hak sahibi açısından bu durum 

finansal borç olarak kayda alınır. 

19. Türev ürünlerle ilgili kazanç ve kayıpların kayda alınmasında aşağıdaki ilkeler 

uygulanır. 

20. Spekülatif gelir amaçlı türev ürünlerde; 

a) Borsa şeklinde organize olmuş bir piyasa varsa ve makul bir ölçüye göre 

sözleşme konusu türev ürünün cari değeri belirlenebiliyorsa; 

i. Türev ürünle ilgili olarak meydana gelen kâr veya zarar ortaya 

çıktığı döneme kaydedilir. 

ii. Türev ürünle ilgili sözleşmenin güncelleştirme (değerini düzeltme) 

kayıtlan yapılır. 

iii.  Karşıt bir işlemle türev ürün sözleşmesi sona erdirildiğinde 

sözleşmenin ve türev ürünle ilgili diğer işlemlerin iptal ve iade 

kayıtlan yapılır. 

iv. Türev ürün (örneğin, varlık) alım sözleşmesinin gereği yerine 

getirildiğinde, cari değerle değerlemesi gereken spekülatif gelir 

amaçlı finansal varlıklarla, satılabilir diğer finansal varlıklar, cari 

değere göre artırılmış değerle; amorti edilmiş tarihi değerlemesi 
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gereken alacaklarla, vadeye bağlı gelir amaçlı ve makul bir ölçüye 

göre cari değeri belirlenemeyen varlıklar değere göre artırılmamış 

değerle (maliyet değeri) ile kayda alınır ve gerekli iptal ve iade 

kayıtları yapılır. 

b) Borsa şeklinde organize olmuş bir piyasa yoksa ve sözleşmeye olan türev ürünün 

cari değeri makul bir ölçüye göre belirlenemiyorsa; 

i. Vade sonuna kadar kâr veya zarara ve sözleşmenin 

güncelleştirilmesine ilişkin kayıtlama yapılmaz. 

ii. Vade sonu beklenmeden karşılık ayırma ve iptal etme kayıtları 

yapılır. 

iii. Türev ürün (örneğin, varlık) alım sözleşmesinin gereği yerine 

getirildiğinde, cari değerle değerlenecek finansal varlıklar cari 

değerle, amorti edilmiş değerle değerlenecek finansal varlıkla; 

maliyet değeri ile kayda alınır ve gerekli iptal ve iade kayıtlamaları 

da yapılır. 

21. Riski Sınırlama Amaçlı Türev Ürünlerde: Riski sınırlama amaçlı türev ürünler, 

fiyat (cari değer), nakit akış ve yabancı paralı net yatırım riskleri için kullanılır. 

Riski sınırlamaya özgü özel muhasebe uygulamaları, sadece aşağıdaki koşulların 

var olması durumunda söz konusu olur: 

a) Riski sınırlama işleminin başlangıcında, riski sınırlama aracı ile riske konu unsur 

veya işlem arasındaki ilişkiyi, risk yönetiminin amacını, politikasını belirleyen 

resmi bir belge düzenlenmelidir. Bu belge, risk türünün, risk aracının, riske konu 

olan unsur veya işlemin tanıtımı ile risk sınırlamasına konu olan unsur veya işlemin 

fiyatında (cari değerinde)’ veya nakit akışında meydana gelecek riskle ilgili 

etkinliğin ölçülme derecesine ait bilgileri de kapsamalıdır. 

b) Yukarıdaki resmi belgede yer alan özel risk, riske konu unsur işlemin cari 

değerini veya nakit akışını önemli ölçüde etkileyen bir nitelik taşımalı ve işletmenin 

risk yönetim politikası ile uyuşmalıdır. 

c) Nakit akışı riski için söz konusu olan ve gelecekte yapılması planlanan, riske 

konu olan bir işlemin gerçekleşme olasılığı önemli ölçüde yüksek olmalı ve 

gelecekteki nakit akışı değişmesindeki riskten meydana gelen etki raporlanan kâr 

veya zararı etkileyecek bir özellik taşımalıdır. 
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d) Riski sınırlamanın etkinliği makul bir şekilde ölçülebilmek, diğer bir anlatımla, 

riski sınırlanan unsur veya işleme ait cari değer ve nakit akışı ile riski sınırlamada 

kullanılan aracın cari değeri makul bir şekilde belirlenebilmelidir. 

e) Riski sınırlama etkinliğinin Ölçülmesi sürekli bir şekilde yapılmalı ve cari 

raporlama dönemlerine ilişkin etkinlik gerçeğe yakın bir şekilde belirlenebilmelidir. 

22. Fiyat (cari değer) riskini sınırlama amaçlı türev ürünlere ilişkin muhasebe 

uygulamaları, genelde, spekülatif gelir amaçlı türev ürünlere benzer bir şekilde 

yapılır. 

23. Nakit akış riskini sınırlama amaçlı türev ürünlere ait muhasebe uygulamaları 

yapılırken bu türev ürüne ait aşağıdaki özelliklerin de göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir: 

a) Bu türev ürünle ilgili olumlu farklar, meydana geldiği dönemin kâr veya zararına 

değil, ilgili dönem ayırıcı veya özkaynak hesaplarına kaydedilir. 

b) Olumsuz farkların türev ürünle ilgili olan kısmı ortaya çıktığı dönemin kâr veya 

zararına kaydedilir. 

c) Olumsuz farkların türev ürünle ilgili olmayan kısmı ise, riski sınırlama işlemine 

tabi tutulmayan asıl finansal varlıklar gibi değerlemeye ve kayıtlamaya tabi 

tutulur.Bu durumda; 

i. Spekülatif gelir amaçlı finansal varlıklara ait olumsuz farklar, ortaya 

çıktıkları dönemin kâr veya zararına, 

ii. Satılabilir diğer finansal varlıklara ait olumsuz farklar, ya ilgili 

dönem ayırıcı veya özkaynak ya da gider hesabına kaydedilir. 

iii. Diğer değerleme ve kayıtlamalar, genelde, spekülatif gelir amaçlı 

türev ürünler gibi yürütülür. 

24. Yabancı paralı net yatırım riskini, sınırlama amaçlı türev ürünlerle ilgili muhasebe 

uygulamaları da genelde nakit akış riskini sınırlama amaçlı türev ürün gibi işlem 

görür. Bu türev üründe, kambiyo muhasebesine ilişkin değerleme ve kayıtlamayla 

ilgili ilke ve kuralların da ayrıca göz önünde bulundurulması gerekir. 

25. Riski sınırlamaya ait 21’deki özel koşulları kaybeden türev ürünler için, türev ürün 

nitelikli olmayan asıl finansal varlıklara ait değerleme ve kayıtlamalar esas alınır. 

26. Finansal olmayan varlıklara ait risklerin sınırlanması yabancı paralı veya genel 

varlık riskleri için söz konusu olur. Bu durumda yabancı paralı varlıklar cari 

değerle değerlenir ve bu varlıklara ait riskin sınırlanması ile ilgili uygulamalar 
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yukarıda açıklandığı gibi yapılır. Genel varlık riskine konu olan finansal olmayan 

varlıklar, genelde, ’amorti edilmiş tarihi maliyet değeri ile değerlenir ve bu 

varlıkların değerini artırma kayıtları yapılmaz. Bu varlıklara ait türev ürün kâr veya 

zararı da, yukarıda açıklandığı gibi yapılır. 

27. Varlık ve borçları kapsamına alan toplu (genel) risk sınırlaması, genelde, söz 

konusu olmaz. Ancak, aynı vadeli ve aynı tür riske tabi olan ve farklı tutarlı varlık 

ve borçlar söz konusu ise, sadece net fark risk sınırlamasına tabi tutulabilir. 

Örneğin, bir işletmenin aynı riske tabi olan ve aynı vadeli 100 USD’lik varlığı ve 

90 USD’lik borcu varsa, bu işletme sadece 10 USD’lik varlığı için riski sınırlama 

yoluna gidebilir. Bu durumda yapılacak muhasebe uygulamaları cari değerle kayda 

alınması gereken finansal varlıklara ilişkin türev ürünler gibidir. 

28. Ana ortaklıkla bağlı ortaklık veya genel müdürlükle şube arasında yapılan bir 

işlemle riskin sınırlanması mümkün olmaz ve muhasebe uygulamaları yapılırken bu 

durumun göz önünde bulundurulması gerekir. 

29. İşletme tarafından satın alınan ve işletmenin kendi faaliyetinden kaynaklanmayan 

alacaklar, duruma göre, vadeye bağlı gelir amaçlı, spekülatif gelir amaçlı finansal 

varlıklar veya satılabilir diğer finansal varlıklar olarak kabul edilir. Bu varlıklarla 

ilgili olarak yapılan risk sınırlamasına ilişkin muhasebe uygulamaları bu özel 

durumlar esas alınarak yapılır. 

30. Türev ürün olmayan asıl finansal varlık ve finansal borçlar, sadece kur riskini 

gidermek amacıyla riski sınırlama aracı olarak kullanılabilir ve muhasebe 

uygulamalarında bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir. 

31. Türk parası cinsinden alacak ve nakit hariç olmak Üzere, finansal varlıkların 

tamamı için ilk değerlemede edinme maliyeti esas alınır. Edinme maliyeti 

bilinmeyen finansal varlıklar emsal bedeli ile değerlenir. 

32. Türev ürün nitelikli olmayan asıl finansal varlıklar, dönem sonunda aşağıdaki gibi 

değerlemeye tabi tutulur: 

a) Alacaklarla, vadeye bağlı gelir amaçlı finansal varlıklar, borsaya kayıtlı olmayan 

ve dönem sonundaki cari değeri makul bir ölçüye göre belirlenemeyen finansal 

varlıklar amorti edilmiş tarihi değerle değerlenir, dönem sonunda bu varlıkların 

değeri artırılmaz. 

b) Spekülatif gelir amaçlı varlıklar ve satılabilir diğer finansal varlıklar dönem 

sonunda cari değerle değerlenir. Dönem sonunda bu varlıklarla ilgili değerleme 
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farkları spekülatif gelir amaçlı finansal varlıklar için ortaya çıktıkları dönemin kâr - 

zararı, satılabilir diğer varlıklar için öz kaynağı veya kâr - zararı ile ilişkilendirilir. 

33. Varlıklarla ilgili türev ürünlerin dönem sonundaki değerlemesinde aşağıdaki ilkeler 

uygulanır: 

a) Spekülatif gelir amaçlı finansal varlıklarla ilgili türev ürünlerin; 

i. Borsa şeklinde organize olmuş bir piyasası varsa ve bu türev 

ürünlerin değeri makul bir ölçüye göre belirlenebiliyorsa, dönem 

sonunda sözleşme güncelleştirilir ve türev ürünler cari değerle 

değerlenir. Meydana gelen değer artışı veya azalışı ortaya çıktığı 

dönemin geliri veya gideri ile ilişkilendirilir. 

ii. Türev ürünlerin borsa şeklinde organize olmuş bir piyasası yoksa ve 

türev ürünlerin değeri makul bir ölçüye göre belirlenemiyorsa, 

dönem sonunda sözleşme güncelleştirilmez ve türev ürünler cari 

değer ile değerlenmez. Bu durumda, türev ürünle ilgili kâr veya 

zarar, ortaya çıktığı dönemle değil, sözleşmenin vade sonu ile 

ilişkilendirilir. 

b) Riski sınırlama amaçlı türev ürünlerin, fiyat (cari değer) riskini sınırlama amaçlı 

olanının dönem sonundaki değerlemesi, spekülatif gelir amaçlı varlıklarla ilgili 

türev ürünler gibi yapılır. Nakit akış riskini sınırlama amaçlı türev ürünler de 

genelde, spekülatif gelir amaçlı varlıklara ait türev ürünler gibi değerlendirilir. 

Ancak değerlemeye ilişkin farkın olumlu kısmı nın meydana geldiği dönemle 

ilişkilendirilmesinde gelir değil, öz kaynak veya dönem ayırıcı hesaplar esas, alınır. 

Farkın olumsuz kısmı ise, türev ürünlerde ortaya çıktığı dönemin kar veya zararı ya 

da öz kaynak veya dönem ayırıcı hesaplarla ilişkilendirilir. 

c) Yabancı paralı net yatırım riskini sınırlama amaçlı, türev ürünlerin dönem 

sonundaki değerlemesi de, genelde, nakit akış riskim sınırlama amaçlı türev ürünler 

gibidir. Aralarındaki en belirgin fark, bu ürünlerin dönem sonundaki 

değerlemesinde kambiyo muhasebesi ile ilgili değerlemeye ilişkin ilkelerin de göz 

önünde bulundurulması gereğidir. 

34. Finansal borçların ve finansal borçlarla ilgili türev ürünlerin değerlemesinde 

aşağıdaki ilkelere duyulur: 
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a) Dönem sonundaki cari değeri makul bir ölçüye göre belirlenemeyen finansal 

borçlarla, spekülatif gelir amaçlı olmayan finansal borçlar ve türev ürün nitelikli 

finansal borçlar amorti edilmiş tarihi değerle.  

b) Finansal borç nitelikli türev ürünlerle, spekülatif gelir amaçlı finansal borçlar 

cari değerle, 

c) Cari değeri makul bir ölçüye göre belirlenemeyen, borsaya kayıtlı olmayan hisse 

senedine bağlı veya bu senetle ödenecek türev ürün borçlan maliyet değeriyle, 

d) Diğer finansal borçlar kayıtlı değerle (amorti edilmiş tarihi değerle), 

e) Riski devretme kaynaklı türev ürün borçları, riski sınırlamaya ilişkin fiyat (cari 

değer), nakit akış, yabancı paralı net yatırımlar da riski sınırlama ile ilgili özel 

değerleme yöntemlerine göre değerlenir. 

35. İşletmenin kendisi tarafından ihraç edilen (çıkarılan) ve işletme bünyesinde bulunan 

hisse senetleri, finansal varlık ve finansal borç nitel# taşımaz ve riski sınırlama 

aracı olarak kullanılamaz. 

36. Türev ürünlerle ilgili sözleşmeler nazım hesaplarda izlenir- 

37. Türev ürünlerle ilgili her olaya ait kâr veya zarar ayrı belirlenir ve başka bir olayın 

sonuçları ile mahsup edilmez. 

38. Opsiyonun dışında kalan türev ürün sözleşmelerinde alıcı ve satıcının hak ve 

yükümlülüğü vardır. Opsiyon sözleşmeleri alıcıya sadece hak sağlar ve alıcının 

sözleşmeye uyma yükümlülüğü söz konusu olmaz.20 

 

 

2.3.1. Türev Ürünlerle İlgili FASB Standartları 

 

Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB), türev ürünlerin ve 

hedge işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması için, bu ürünleri finansal 

açıdan varlık ya da borç olarak tanımlamak ve gerçeğe uygun değerlerini ölçmek 

konularına açıklık getirmektedir. Bu standart oldukça kapsamlı olmakla birlikte 

kendisinden önceki bazı standartların yerine geçmiş ve bazılarına da değişiklikler 

getirmiştir. 

                                                
20 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 
Kitabevi. 
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Türev ürünleri kullanan bütün işletmeleri etkileyecek çok kapsamlı bir muhasebe 

standardı olan FASB 133 dört temel sonuca dayanmaktadır, bunlar: 

a) Türev ürünler finansal varlık ve borçların tanımlarını karşılayan hakları ve 

yükümlülükleri temsil edeler ve bunlar finansal raporlarda belirtilmelidirler. Türev 

ürünler, nakit olarak ödenebilecek hakları ve yükümlülükleri temsil ettikleri için varlık 

veya borç yaratırlar. 

b) Gerçeğe uygun değer, finansal ürünler için en uygun ve türev ürünler için tek 

uygun ölçüm aracıdır. Türev ürünler gerçeğe uygun değer ile ölçülmeli ve korunan 

kalemlerin taşıdıkları değere ait düzeltmeler, korunma işlemi etkin iken ortaya çıkan, 

korunan riske atıfta bulunulabilecek gerçeğe uygun değerdeki değişiklikleri 

yansıtmalıdır. 

c) Sadece varlık ve borç kalemleri finansal tablolara yansıtmalıdır. Türev ürünler 

finansal varlık ya da borçtur. Ancak türev ürünlerin gerçeğe uygun değerlerindeki 

değişmelerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar ayrı bir varlık veya borç olmadığından 

finansal tablolarda ayrı olarak gösterilmemelidir. 

d) Riskten korunma muhasebesi sadece gerekli şartları taşıyan kalemler için 

sağlanmalıdır. Şartın bir aşaması, korunan riskin korunma dönemi süresince gerçeğe 

uygun değerlerindeki veya nakit akışlarındaki değişimlerin etkin olarak dengelenmesi 

olmalıdır. 

Standartta, türev ürünlerin üç özelliği taşıması gerekliliği üzerinde durulmuştur, 

bunlar;  

a) Bir veya birden fazla fiyat ya da değere dayanan (underlying) ve bir veya birden 

fazla türev ürün tutarı (notional amount) veya ödeme karşılığı olan, 

b) Başlangıçta net bir yatırım gerektirmeyen ya da benzer nitelikteki sözleşmelere 

göre başlangıçta daha az bir net yatırım gerektiren, 

c) Taraflar arasında nakit ödeme veya başka bir türev ürün veya nakde kolayca 

çevrilebilecek bir varlığın teslimi ile hesaplaşmaya imkan veren sözleşmedir. 

Bu standart ile bütün işletmelerin türev ürünleri varlıklar ve borçlar olarak 

finansal tablolarda kayda alıp sonradan gerçeğe uygun değer ile değerlenmelerini 

standardize etmektedir. Gerçeğe uygun değer, istekli taraflar arasında gerçekleştirilecek 

alımı veya satımı yapılabilecek olan işlemlerden varlığın el değiştirmesine veya 

yükümlülüğün yerine getirilmesinde esas teşkil edecek meblağı belirtmektedir. Gerçeğe 

uygun değerin belirlenmesinde öncelikle ilgili işlemin borsa değeri mevcut ise o değer 
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esas alınacak, borsa değerinin mevcut olmadığı durumda ise değerleme gününde mevcut 

verilerle hesaplanabilecek tahmini en iyi alım satım değeri göz önünde 

bulundurulacaktır.21 

İşletmeler sahip oldukları türev ürünleri varlık veya borç olmalarına göre 

finansal tablolara kaydederler. Bütün türev ürünler gerçeğe uygun değerleri 

kaydedilmek zorundadır. Gerekli şartlar karşılandığı taktirde, işletmeler türev ürünleri 

dört grup içinde göstermeyi seçebilirler. Bu şekiller şöyle sıralanabilmektedir: 

a) Riskten korunma aracı olarak düzenlenmeyenler: İşletmenin, türev ürün 

sözleşmesine spekülatif amaçlı taraf olması. 

b) Gerçeğe uygun değer korunması: Kayıt altına alınan bir varlık veya borçtaki ya da 

kayıt altına alınmamış bir işletme taahhüdünün, gerçeğe uygun değerinde maruz 

kalınan değişikliklerin (belirli bir risk ile bağlantılı) korunması, 

c) Nakit akış korunması; kayıtlı bir varlık veya borcun ya da tahmin edilen bir işlemin 

nakit akışlarında maruz kalınan değişkenliğin (belirli bir risk ile bağlantılı) korunması, 

d) Yabancı para korunması; kayıt edilmeyen bir işletme taahhüdü, satışa hazır bir 

menkul kıymet, tahmin edilen bir işlem ya da yabancı bir faaliyetteki net bir yatırımın 

maruz kaldığı kur riskine karşı korunması. 

İşletmeler türev ürünleri hangi amaçla kullandıklarına göre muhasebeleştirirler. 

Eğer türev ürünleri riskten korunma aracı olarak kullanıyorsa riskten korunma 

muhasebesini uygulayabilir. Riskten korunma muhasebesinin en önemli amacı riskten 

korunan kalemin gerçeğe uygun değerindeki veya nakit akışlarındaki değişimler ile 

riskten korunma işlemine konu türev aracın gerçeğe uygun değerindeki değişimlerin 

birbirini etkin biçimde dengelemeleridir. Riskten korunma aracı olarak düzenlenmeyen 

türev ürün sözleşmelerinde ortaya çıkan kazanç veya kayıplar gerçekleştikleri cari 

dönemin sonuç hesaplarına kaydedilirler. Gerçeğe uygun değerin korunması amacıyla, 

taraf olunan türev ürün sözleşmelerinde oluşacak kazanç veya kayıplar ile riskten 

korunan kalemin gerçeğe uygun değerinde oluşan kazanç veya kayıplar cari dönemin 

sonuç hesaplarına birbirlerini dengeleyecek biçimde kaydedilirler. Nakit akışının riskten 

korunmasında, kullanılan türev ürünlerin etkin oranındaki kazanç veya kayıplar öz 

sermaye hesaplarında gösterilir ve riskten korunan kalemin sonuç hesaplarını etkilediği 

dönemde sonuç hesaplarına aktarılır. Türev üründeki kazanç veya kayıplarda etkin 

                                                
21 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 
Kitabevi. 
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olmayan bir kısmın olması durumunda ortaya çıkan miktar cari dönemin sonuç 

hesaplarında gösterilir.22 

Yabancı paranın riskten korunmasında, yabancı para cinsinden kayıtlı 

varlıklarda, borçlarda, satışa hazır menkul kıymetlerde veya işletme taahhütlerinde 

oluşan kazanç veya kayıplar ile korunma işleminde ortaya çıkan kazanç veya kayıplar 

cari dönemde birbirini dengeleyecek biçimde kaydedilirler. Yabancı para cinsinde olan 

tahmini işlemlerin riskten korunmasında ortaya çıkacak kazanç veya kayıpların etkin 

kısmı özsermaye hesaplarında gösterilir ve sonuç hesaplarını etkilediği dönemde sonuç 

hesaplarına gönderilir. Etkin olmayan kısım ise cari dönemin sonuç hesaplarına 

aktarılır. Yabancı işletmelerde yapılan net yatırımların riskten korunmasında türev 

ürünlerde ortaya çıkacak kazanç veya kayıplar özsermaye hesaplarına kaydedilirler. 

FASB 133 uyarınca, bir kuruluş riske karşı koruma FASB 133 kriterlerine 

uymadığı ya da türev sona erdiği ve satıldığı, kullanıldığı ya da bir riske karşı koruma 

aracı olmaktan çıktığı takdirde riske karşı koruma muhasebesi devam ettiremez. 

İşletmeler riskten korunma muhasebesine devam ederken aşağıdaki durumlardan 

birinin meydana gelmesi durumunda riskten korunma muhasebesini sona erdirirler: 

a) Riskten korunma muhasebesi için gerekli şartlar sağlanamadığında, 

b) Riskten korunma aracı olarak kullanılan türev aracın satılması, süresinin dolması 

ya da uygulanması durumunda, 

c) İşletme gerçeğe uygun değerin ya da nakit akışın riskten korunma muhasebesi 

uygulamasından vazgeçmesi durumunda. 

Görüldüğü gibi FASB 133 türev ürünlerle ilgili muhasebeleştirme standartlarını 

büyük ölçüde belirlemiştir. Bununla birlikte diğer standartlara da bakılması, değişik 

kurumların, aynı konudaki farklı uygulamalarının gözler önüne serilmesi yönünden 

önemli olmaktadır. 

 

 

2.3.2. Türev Ürünlerle İlgili IAS Standartları 

 

Türev ürünlerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili standart geliştirme çalışmaları 

yapan bir diğer kuruluş, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu IASC’dır. IASC, bu 

                                                
22 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 
Kitabevi. 



 

21 
 

konudaki çalışmalarının "Finansal Araçlar: Açıklama ve Arz" (International Accounting 

Standard No:32-Financial Instruments: Disclosure and Presentation) adlı ilk aşamasını 

tamamlamış ve Mart 1995'te kabul ederek yayınlamıştır. Projenin ilk aşamasını 

oluşturan bu çalışma finansal araçların tanıtılmasıyla ilgilidir. Projenin ikinci aşaması 

ise IASC’ın E-48 nolu taslağı ile ilgili olup, karmaşık risk yönetim stratejileri ve diğer 

hedging işlemlerinde kullanılan finansal varlıklar ve yükümlülüklerin 

muhasebeleştirilmesini kapsamaktadır.. Projenin bu ikinci aşaması IASC’ın en fazla 

önem verdiği konuların başında gelmektedir. Kurul finansal enstrümanlar projesinin 

ikinci aşamasındaki ilk adımın 1996'nın sonuna kadar tamamlanmasını 

kararlaştırmıştır. Bu paralelde tamamlamasını kararlaştırdığı standart IAS 39 dur. 

IAS 39 nolu standart “Finansal Araçlar: Muhasebe ve Değerleme (Financial 

Instruments: Recopnition and Measurement)” 1 Ocak 2001 tarihinde ve bu tarihten 

sonra başlayan dönemler için geçerlidir. Bu standart genel olarak FASB-133 sayılı 

standart ile uyumludur. Türev ürünlerin değerlemesi ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili 

hükümler içermektedir.23 

 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IAS 39'da, aşağıdaki 

şartlarının tamamını sağlayan finansal ürünler türev ürün olarak tanımlanmıştır. “Bu 

şartlar; 

a) Finansal aracın değerinin belirli bir faiz haddi, menkul kıymet veya mal fiyatı, 

döviz kuru, fiyat veya oran endeksleri, kredi derecelendirmesi veya endeksi veya 

benzeri değişkenlerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak değişmesi, 

b) Finansal aracın ilk yatırım gerektirmemesi veya piyasa şartlarındaki değişikliklere 

benzer tepki vermesi beklenen diğer sözleşme tiplerine göre daha az düzeyde ilk 

yatırım gerektirmesi, 

c) Finansal aracın gereklerinin, ileri bir tarihte ifa edilmesi şartlarıdır.”24(IAS 39 tarih 

yok) 

 

                                                
23 PARLAKKAYA, R. (2005). Finansal Türev ürünler ile Mali Risk Yönetimi ve Muhasebe Uygulamaları. 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 
24 IAS 39.  39. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
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Yaptığımız araştırmaya göre, A.B.D. dışındaki ülkelerde türev ürünlerin 

muhasebeleştirilmesiyle ilgili muhasebe standardı olarak FASB ve IASCın 

çalışmalarından yararlanılmaktadır. 

Türev ürünlerine ilişkin geliştiren standartlarda, türev ürünlerinin kullanılış 

amacına bağlı olarak bu işlemlerden sağlanan kar veya zararın hesaplanışı, 

muhasebeleştirilmesi ve raporlanma şekli farklı olmaktadır. Bu nedenle öncelikle 

yapılması gereken, sözkonusu araçların hedging amacıyla mı, yoksa spekülasyon 

amacıyla mı kullanılacağının belirlenmesidir. Araçların hedging amacıyla kullanılması 

durumunda yapılan muhasebeleştirme işlemi “hedge muhasebesi” olarak 

adlandırılmaktadır. 

 Türev araçlarla ilgili IAS 39 un diğer standartlardan farklı olarak değindiği bir 

konu “Saklı Türev Ürünler”dir. “Saklı türev ürün, türev olmayan bir asal sözleşme de 

içeren karma aracın bir bileşenidir. Saklı türev ürün, aksi durumda, değiştirilmesine 

ancak sözleşme gereğince hükmolunabilecek nakit akışlarından bazılarının veya 

tamamının, belirli bir faiz oranı, finansal araç fiyatı, ticari mal fiyatı, döviz kuru, fiyat 

veya oran endeksi, kredi derecesi veya kredi endeksi ya da sözleşmenin taraflarından 

birine özgü olmayan finansal olmayan diğer bir değişkene göre değiştirilmesine neden 

olur. Bir finansal araca bağlı olmakla birlikte, ilgili sözleşme gereğince anılan finansal 

araçtan bağımsız olarak devredilebilen veya ilgili finansal araçtan farklı bir karşı taraf 

içeren bir türev ürün, saklı türev üründen ziyade ayrı bir finansal araçtır.”25 

“Bir saklı türev ürün, sadece ve sadece aşağıdaki koşullar yerine getirildiği 

takdirde asal sözleşmeden ayrıştırılır ve bu Standarda göre türev ürün olarak 

muhasebeleştirilir: 

a) İlgili saklı türev ürünün ekonomik özellikleri ve risklerinin, asal sözleşmenin 

ekonomik özellikleri ve riskleri ile yakından ilgili olmaması 

b) Saklı türev ürünle aynı sözleşme koşullarını haiz farklı bir aracın, türev ürün 

tanımını karşılamakta olması; 

c) Karma finansal aracın, gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler kâr veya zararda 

muhasebeleştirilen bir biçimde gerçeğe uygun değerden ölçülmemesi (diğer bir 

ifadeyle, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan bir finansal varlık veya 

finansal borçta bulunan saklı türev ürünün ilgili asal sözleşmeden ayrıştırılmaması). 

                                                
25 IAS 39.  39. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu. 



 

23 
 

d) Bir sözleşmenin bir veya daha fazla saklı türev ürün içermesi durumunda, işletme, 

aşağıdaki koşullar oluştuğu sürece ilgili karma sözleşmenin tamamını gerçeğe uygun 

değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık veya finansal borç olarak 

sınıflayabilir”26 

“Saklı türev ürünün (ürünlerin), aksi durumda, değiştirilmesine ancak sözleşme 

gereğince hükmolunabilecek nakit akışlarında önemli bir değişiklik yaratmaması veya 

benzer bir karma finansal araçta bulunan saklı türev ürünün ilgili finansal araçtan 

ayrıştırılmasının engellenmiş olduğunun küçük bir analiz işlemi sonucunda veya hiçbir 

analiz yapılmaksızın anlaşılabilmesi (örneğin bir kredi işleminde, borçluya, ilgili krediyi 

itfa edilmiş maliyetine yakın bir tutardan peşin olarak ödeme imkânı veren bir saklı 

peşin ödeme opsiyonu). Bu Standardın saklı türev ürünün asal sözleşmeden 

ayrıştırılmasını gerektirdiği, ancak saklı türev ürünün, edinme tarihinde veya daha 

sonraki bir finansal raporlama tarihinde ayrı olarak ölçülmesi imkânının bulunmadığı 

durumlarda, işletme, ilgili karma (melez) sözleşmenin tamamını gerçeğe uygun değer 

farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflar”27. 

 

 

2.3.3. Türev Ürünlerle İlgili IFRS Standartları 

 

Bu standartlar, IAS'in amaçlarını, da kapsamaktadır. Türev araçlarla ilgili olan 

UFRS'nin 7 nolu "Finansal Araçlar: Dipnotlar" standardı türev araçlarla ilgili 

olduğundan bu standart üzerinde durulacaktır. 

IAS 32 ve IAS 30 standartlarının yerine geliştirilen UFRS 7 standardı özellikle 

1.1.2007 ve sonrası dönemleri kapsayan mali tablolar için uygulanabilirlik taşımaktadır. 

Bu standardın amacı Finanasal Araçların, işletmeler açısından değerlendirmesini 

sağlamaktır. 

“ Bu standart, aşağıdakileri kapsar:  

a) finansal varlıklar ve finansal yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin bilgiyi de 

içeren bilançoya yönelik açıklamalar, gerçeğe uygun değer opsiyonun kullanıldığı özel 

açıklamalar, yeniden sınıflandırmalar, bilanço dışı bırakma, varlıkların rehnedilmesi, 

saklı türev ve sözleşme şartlarının rehnedilmesi ihlallerine ilişkin açıklamalar, 

                                                
26 TMS 39. Türkiye Muhasebe Standartları. TMSK. 
27 A.g.e TMS 39. 
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muhasebeleştirilmiş gelir, giderler, kazançlar ve kayıplar ile faiz geliri ve gideri, ücret 

geliri ve değer düşüklüğü zararlarına ilişkin bilgiyi içeren gelir tablosu ve özkaynak 

açıklamaları, 

b) kullanılan muhasebe politikaları, finansal riske karşı korunma muhasebesi ve her 

bir sınıf finansal varlık ve finansal yükümlülüklerin gerçeğe ilişkin değerine ilişkin 

bilgileri de içeren diğer açıklamalar. 

IFRS 7, finansal araçlardan kaynaklanan risklerin esası ve kapsamına ilişkin 

bilginin kamuoyuna açıklanmasını gerektirir. Bu açıklamalar; maruz kalınan riskler ile 

bu risklerin nasıl ele alındığına dair bilgiyi kapsayan nitel açıklamalar ve maruz kalınan 

her bir kredi riski, likidite riski ve piyasa riskine (duyarlılık analizlerinin de dahil 

olduğu) ilişkin ayrı ayrı yapılan nicel açıklamalardır”28. 

 

 

2.3.4. Türev Ürünlerle İlgili Türkiye'deki Muhasebe Standartları (TMS) 

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından; TMS 32 

Finansal Ürünler: Sunum, TMS 39 Finansal Ürünler Muhasebeleştirme ve Ölçme, 

TFRS 7 Finansal Ürünler: Açıklamalar standartları olarak Türkçeye çevrilmiş 2006 ve 

2007 yıllarında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. UFRS 7 kapsamında 

yapılacak olan açıklamalar iki ana bölümde değerlendirilebilir; finansal ürünlerin, 

işletmenin mali durumu ve performansı açısından önemine ilişkin açıklamalar ve 

işletmenin Finansal ürünler nedeniyle maruz kalabileceği riskler, bu risklerin düzeyi ve 

nasıl yönetildiklerine ilişkin açıklamalar.29  

TMS 39'a göre, “Sözleşmenin değerinde meydana gelen değişimlerin net olarak 

ödenmesine izin veren veya bunu zorunlu kılan bir sözleşme, normal bir sözleşme 

değildir. Bu sebeple, bu tür bir sözleşme, ticari işlem tarihi ve teslim tarihi arasındaki 

dönemde türev ürün olarak muhasebeleştirilir. Ticari işlem tarihi; şirketin bir varlığı 

almayı veya satmayı taahhüt ettiği tarihtir. Satın alınacak varlığın ve satın alma bedeli 

olarak ödenecek borcun, yükümlülüğe girildiği tarihte kayıt altına alınması gerekliliği 

vurgulanmıştır. Teslim tarihi, bir varlığın işletme tarafından teslim alındığı veya işletme 

                                                
28 Deloitte. (2006). Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları. Deloitte, 27-29. 
29 DEMİREL, E. (2007). TFRS/URFS 7 Kapsamında Finansal Raporlamada Muhasebenin Rolü. İstanbul: 
TESMER Seminerleri. 
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tarafından teslim edildiği tarihtir. Teslim tarihi muhasebesine göre, ticari işlem tarihi ile 

teslim tarihi arasındaki dönem boyunca endeks vadeli işlem sözleşmesinin gerçeğe 

uygun değerinde (Borsa değeri) meydana gelen değişimler; gerçeğe uygun değer farkı 

kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar için kâr veya zarar 

hesabında muhasebeleştirilir”30 

 

 

2.4. Türev Ürün Türleri, Ayrıntıları ve Muhasebeleştirilmesi 

 

Türev ürünler; organize borsada işlem görenler ve tezgahüstü piyasada alım 

satımı gerçekleşenler olarak temel iki parçaya bölünebilmektedir. Future ve Option 

sözleşmeleri yoğun olarak organize borsada işlem gören türev ürünler olurken, Forward 

ve Swap sözleşmeleri daha çok tezgahüstü piyasalarda el değiştirmektedir.31 

Yoğun olarak kullanılan türev ürünler forward, futures, opsiyon ve swap 

sözleşmeleridir. Bunları tek tek incelemenin araştırmamızın temel konusu olan türev 

ürünleri öğrenmek adına uygun olacağı düşünülmektedir.  

 

 

2.4.1. Forward 

 

Forward sözleşmelerinin incelenmesi, kavramsal çerçevesi, Türkiye’deki 

durumu ve muhasebeleştirilmesinin ayrıntılı irdelenmesiyle yapılmıştır. 

 

 

2.4.1.1. Forward Sözleşmelerinin Kavramsal Çerçevesi 

 

Forward, “belirli bir miktar ve kalitedeki para, döviz, altın, mali araç, mal ve 

diğer türev ürünlerin önceden belirlenen bir fiyatla, gelecekteki bir tarihte, borsa 

şeklinde organize olmayan bir piyasada alım ve satımını kapsamına alan teslim amaçlı 

                                                
30 TMS 39. Türkiye Muhasebe Standartları. TMSK. 
31 KÜÇÜKKOCAOĞLU, G. (2013). Türev Piyasalar. 03 17, 2013 tarihinde Başkent Üniversitesi - Güray 
KÜÇÜKKOCAOĞLU: http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/ adresinden alındı 
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bir vadeli işlemdir.” 32 . Başka bir ifadeyle forward sözleşmeleri; sözleşmeye konu 

varlığın, vadesinin, fiyatının, miktarının ve kalitesinin bugünden belirlenerek alım veya 

satımının yapıldığı sözleşme olarak tanımlamıştır. 33   Yine forward sözleşmelerinin; 

farklı amaçlar için kullanılıyor olsa da bir tarafın kazandığı, diğer tarafın kaybettiği sıfır 

sonuçlu bir oyun olarak tanımlamak mümkündür. Teorik olarak forward alıcısının 

maksimum zararı forward sözleşmesinin tutarı kadarken, maksimum kârı ise sonsuzdur. 

Forward satıcısı için ise tam tersi durum söz konusu olmaktadır.34 

Forward sözleşmeleri; gelecekte meydana gelebilecek fiyat değişikliklerinin 

neden olabileceği risklerden kaynaklanacak zararı en aza indirgemek amacıyla 

yapılmaktadır. 

Forward sözleşmesine; vadeli işlem olması ve taraflar arasında yapılan bir 

sözleşme olması hasebinde iki temel özelliğe sahiptir denilebilmektedir. Bunların yanı 

sıra diğer özellikleri şöyle sıralanabilmektedir.35 

1. Sözleşmedeki taraflardan biri, vade tarihinde sözleşme şartlarına göre teslim 

almakla diğer taraf da aynı sözleşme şartlarına göre teslimi ifa etmekle 

yükümlüdür. 

2. Alıcı ile satıcı arasında doğrudan yapılan Forward sözleşmesinde, ürünün 

muhteviyatı, teslim tarihi, vade fiyatı, teslim miktarı, fiyat bilgileri ve benzeri 

bilgiler bulunmaktadır. 

3. Devri ve takası mümkün olmayan forward sözleşmelerinin iptali ancak tarafların 

karşılıklı anlaşmaları ile mümkün bulunmaktadır. 

4. Forward işlemlerinde vade sınırı yoktur, bir gün olabileceği gibi birden fazla yıla 

da uzayabilmektedir. 

5. Sözleşmeye konu ürünün sözleşme şartlarına göre teslim edilmesiyle sözleşme 

kendiliğinden sona ermektedir. 

6. Forward işlemlerini yürütmekte görevli bir takas odası bulunmamaktadır. 

7. Sözleşmenin vadesi sona erene kadar herhangi bir ödeme söz konusu değildir. 

                                                
32 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 
Kitabevi. 
33 HULL, J. C. (2009). Options, Futures, and Other Derivatives. New Jersey, USA 
34 ÇÖMLEKÇİ, İ., & GÜNGÖR, B. (2012, Ağustos). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Muhasebe Finans 
Yöneticilerinin Finansal Riskten Korunma Yöntemlerine İlişkin Algıları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, s. 49-66. 
35 KARADAĞ, İ. (2008). Vadeli İşlem Piyasalarında, Türev Ürünlerinden Biri; Forward İşlemlerinin 
Hukuki Yapısı, Vergisel Boyutu ve Muhasebe. Yaklaşım Dergisi(60). 
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8. Fiyatlarda günlük limitler bulunmamakta ve fiyatlar iki taraf arasında 

kararlaştırılmakta ve halka açıklanmamaktadır. 

 

9. Forward işlemlerinde, günlük hesaplaşma yapılmamaktadır” 36 

10. “Forward İşlemleri örgütsüz piyasa işlemleridir. İşlemler dünya çapında tezgah 

üstü olarak, günün her saatinde yapılabilir” 37 

11. “Sözleşmenin değeri piyasa değerine göre güncelleştirilmez. Dolayısıyla 

vadeden önce kâr ve zarar bilinemeyeceği gibi herhangi bir nakit akışı da olmaz. 

Kâr veya zarar vade sonunda ortaya çıkmaktadır” 38 

 

 

2.4.1.2. Forward Sözleşmelerinin Türkiye’deki Durumu 

 

Forward sözleşmeler; tezgâh üstü piyasalarda işlem gördüğü için yani organize 

bir borsada işlem görmediği için Türkiye’de kullanılmamaktadır. Zira Türkiye’de bu tür 

vadeli işlem sözleşmelerinin halk tarafından bilinmemesi ve dini teamüllere uygun 

görülmemesi bunun ana gerekçelerini oluşturuyor denilebilmektedir. 

 

 

2.4.1.3. Forward Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi 

 

Forward kontrat, sahibini belli bir varlığı (döviz, faiz veya ticari ürün) belli bir 

tarihte, belli bir fiyattan satın alma ya da satma yükümlülüğü altında bırakan bir 

kontrattır. Ticari ürün ve döviz forward kontratları genellikle fiziksel teslimle 

sonuçlanmaktadır. Forward faiz kontratları (FRA) ise, taraflardan birinin diğerine 

anlaşmada belirtilen faiz oranı ile piyasa faiz oranı arasındaki farkı (telafi edici ödeme) 

ödemesi ile sonuçlanmaktadır. 

Forward kontratlarının muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması 

gerekir. 

                                                
36 KARADAĞ, İ. (2008). Vadeli İşlem Piyasalarında, Türev Ürünlerinden Biri; Forward İşlemlerinin 
Hukuki Yapısı, Vergisel Boyutu ve Muhasebe. Yaklaşım Dergisi(60). 
37 CHAMBERS, N. (2009). Türev Piyasalar. İstanbul: Beta Yayınları. 
38 HILLIER, D., GRINBLATT, M., & TITMAN, S. (2008). Financial Markets and Corporate Strategy. 
Berkshire UK: McGraw-Hill Higher Education. 
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1. Forward kontratların fiziksel teslimle sonuçlanması ve alınıp satıldığı bir 

organize borsa bulunmadığından kazanç veya zararların hesaplanmasındaki 

güçlük nedeniyle, genellikle forward kontratlar için kontrat vadesi içinde kazanç 

ya da zarar hesaplaması ve kaydı yapılmaz. 

a. Forward kontratlarının hedge veya spekülatif amaçlı oluşuna göre 

muhasebeleştirmede farklılık söz konusudur. 

b. Hedge amaçlı forward işlemlerin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki 

ilkelere uyulmalıdır. 

c. Bir varlık alımı veya satışını kapsayan forward kontratlarda, varlık alım 

ya da satış tutarı olarak forward kontratındaki tutar kaydedilir. 

d. Forward kontratının yabancı paralı bir alacağı veya borcu hedge etmek 

için kullanılması durumunda alacaktaki/borçtaki değer azalışı ya da artışı 

forward prim veya iskontosu tarafından belirlenecektir. Değerlemede 

kontrat dönemi içindeki her mali tablo düzenleme dönemi için, o döneme 

düşen prim/iskontonun alacak/borç tutarı ile çarpılması sonucu 

bulunacak tutar esas alınacaktır. 

e. Forward kontratının bir borcun maliyet artışından korunmak için 

kullanılması durumunda, forward kontratı (FRA) ile hedge edilen borç 

birbiriyle ilişkilendirildiğinden, kontratın kazançla sonuçlanması halinde, 

elde edilen kazanç, borcun kullanılma dönemine yayılarak faiz 

maliyetinden düşülür. Kontratın zararla sonuçlanması halinde, ortaya 

çıkan zarar, borcun kullanılma dönemine yayılarak faiz maliyetine 

eklenir. Forward kontratı sonucu tahsil edilen kazanç, “Gelecek Aylara 

Ait Gelirler” ve ödenen zarar “Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabına 

kaydedilerek borcun kullanılma dönemlerinde itfa edilir. 

f. Forward kontratının (FRA) faiz gelirlerinde azalma riskinden korunmak 

için kullanılması durumunda, kontrat kazançla sonuçlanırsa, elde edilen 

kazanç kaynağın kullanılma dönemine yayılarak faiz gelirlerine eklenir. 

Kontratın zararla sonuçlanması halinde, ortaya çıkan zarar, kaynağın 

kullanılma dönemine yayılarak faiz gelirlerinden düşülür. Kontrat 

sonucu tahsil edilen kazanç “Gelecek Aylara Ait Gelirler” ve ödenen 

zarar “Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabına kaydedilerek kaynağın 

kullanılma dönemlerinde itfa edilir. 
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g. Forward kontratlar (forward ürün ve döviz kontratları) nadiren de olsa 

nakdi hesaplaşma ile sonuçlanabilir. Bu durumda ortaya çıkan 

kazanç/zarar, hedge edilen unsurun maliyeti veya değeri ile 

ilişkilendirilir. 

 

Spekülatif amaçlı forward kontratlarından elde edilen kazanç ya da 'uğranılan 

zarar, gerçekleştiği dönemin gelir/gideri olarak kaydedilir. 

Muhasebe uygulamaları açısından forward kontratı ile ilgili mali olaylar şu 

şekilde sıralanabilir: 

1. Forward kontrat yapılması, 

2. Forward döviz kontratları için forward kontrata ilişkin prim/iskontonun kontrat 

vadesi boyunca amortizasyonu.  

3. Ticari ürün ve döviz forward kontratlarının vade sonunda kontrata konu olan 

mal veya dövizin teslimi ve kontrat fiyatından bedelinin ödenmesi, faiz forward 

kontratlarında faiz farkı tahsilat veya ödemesi 39 

 

Örnek Uygulama: 40  1 Ekim 2013 de Türkiye deki R Firması, Almanya’daki Ö 

Firması’ndan bedeli 31.01.2014’de ödenmek üzere 100.000 DEM tutarında ilk madde 

ve malzeme satın almıştır. 

R Firması yabancı para (DEM) birimli borcunun kur değişmesinden 

kaynaklanacak riskinden korunmak amacıyla 4 Ekim’de 120 gün vadeli 100.000 DEM 

tutarında bir DEM Forward sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme kuru 1 DEM = 302.000 

TL’dir. Sözleşmenin alıcısı R Firması, satıcısı P Firması’dır. 

DEM ’in ilgili tarihlerdeki cari kurları şöyle olmuştur: 

Tarih:     Kur: 

1 Ekim 2013     1 DEM = 300.000 TL, 

4 Ekim 2013     1 DEM = 301.000 TL, 

31 Aralık 2014     1 DEM = 303.000 TL, 

31 Ocak 2014      1 DEM = 305.000 TL. 

İstenilen: Yukarıda bilgilere göre yabancı para forward sözleşmesine ilişkin, 
                                                
39 PARLAKKAYA, R. (2005). Finansal Türev ürünler ile Mali Risk Yönetimi ve Muhasebe Uygulamaları. 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 
40 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 
Kitabevi. 
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1. Alıcı R Firması’nın 

2. Satıcı P Firması’nın muhasebe kayıtlarım “Cari Değer Yöntemi’ ni kullanarak yapınız. 

R Firmasının Muhasebe Kayıtları 

1 

 01.10.2014    

150.İLK MADDE MALZEME  

191.İNDİRİLECEK KDV 

30.000.000 

5.100.000 
 

 100.KASA 

320.SATICILAR 
  

- İlk maddenin DEM’le borçlanarak satın alınması (KDV nakden ödenmiştir). 

2 

 04.10.2014    

920.FORWARDDAN BORÇLULAR 

-P Firması 

30.200.000 

 
 

 921.FORWARDDAN 

ALACAKLILAR 

-R Firması 

 30.200.000 

- DEM alımıyla ilgili Forward sözleşmesinin yapılması nedeniyle. 

3 

 04.10.2014    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 100.000  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  100.000 

- Sözleşme anında piyasadaki cari kur ile sözleşmedeki kur arasındaki olumsuz farkın 

(primin) kaydı. (302.000 * 301.000) 100.000 DEM 

4 

 31.12.2014    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 200.000  

 380.GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER 
 200.000 

- Forward kaynaklı olumlu farkın kaydı. (303.000 - 301.000) = 2.000 x 100.000 

5 

 31.12.2014    

656.KAMBİYO ZARARLARI 300.000  

 320.SATICILAR  300.000 

- Borcun evolüsyonu. (303.000 — 300.000) x 100.000. 
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6 

 31.01.2014    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 200.000  

 380.GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER 
 200.000 

- Forward kaynaklı olumlu farkın kaydı. (305.000 - 303.000) = 2.000 x 100.000. 

7 

 31.01.2014    

656.KAMBİYO ZARARLARI 200.000  

 320.SATICILAR  200.000 

- Borcun evolüsyonu (305.000 - 303.000) = 2.000 x 100.000. 

8 

 31.01.2014    

329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 

100.KASA  

    100.02.DEM KASA 

100.000 

300.000 
 

 127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR  400.000 

- Forward kaynaklı alacak ve borcun mahsubu ve alacak fazlasının tahsili. 

9/a 

 31.01.2014    

380.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 400.000  

 180.GELECEK AYLARA AİT GİD. 

646.KAMBİYO KARLARI 
 

100.000 

300.000 

- Dönem ayına hesapların kapatılması ve olumlu farkın ilgili sonuç hesabına alınması. 

9/b 

 31.01.2014    

980.VERG.TABİ OLMAYAN GEL. 

BORÇLU 
300.000  

 981.V.T.O. GELİRLER  300.000 

- Kambiyo karının (Forward tan kaynaklanan) nazım hesaplarda uyumlama kaydı. 

10 

 31.01.2014    

100.KASA 

    100.02.DEM KASA 
30.200.000  

 100.KASA 

   100.01.TL KASA 
 30.200.000 

- Yabancı paranın satın alınması. 
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11 

 31.01.2014    

320.SATICILAR 30.500.000  

 100.KASA 

   100.02.DEM Kasası 
 30.500.000 

- Yabancı paralı borcun ödenmesi 

12 

 31.01.2014    

921.FORWARDDAN ALACAKLILAR 

-R Firması 
30.200.000  

 920.FORWARDDAN 

BORÇLULAR 

-P Firması 

 30.200.000 

- Sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmiş olması nedeniyle iptali. 

 

Satıcı P Firmasının Muhasebe Kayıtları :  (Sözleşmede DEM bulunması halinde) 

1 

 04.10.2014    

921.FORWARDDAN ALACAKLILAR 

-R Firması 
30.200.000  

 920.FORWARDDAN BORÇLULAR 

-P Firması 
 30.200.000 

- Forward sözleşmesinin yapılması nedeniyle. 

2 

 04.10.2014    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 100.000  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  100.000 

- (302.000 - 301.000) = 1.000 x 100.000 olumlu farkını (sözleşme anındaki) kaydı. 

3 

 31.01.2014    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 100.000  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  100.000 

- (303.000 - 301.000) = 2.000 x 100.000 olumsuz farkın kaydı. 

4 

 31.01.2014    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 200.000  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  200.000 

- 305.000 -303.000) = 2.000 x 100.000 olumsuz farkın kaydı. 
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5 

 31.01.2014    

329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 400.000  

 127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 

100.KASA 

   100.02 DEM Kasası 

 
100.000 

300.000 

- Forward kaynaklı alacak ve borcun mahsubu ve borç fazlasının ödenmesi. 

6 

 31.01.2014    

380.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 

656.KAMBİYO ZARARLARI 

100.000 

300.000 
 

 180.GELECEK AYLARA AİT GİD.  400.000 

- Dönem ayırıcı hesapların kapatılması ve olumsuz farkın Fonvard kaybının, ilgili sonuç 

hesabına alınması. 

7 

 31.01.2014    

100.KASA 

   100.01.TL Kasası 
30.200.000  

 100.KASA 

   100.02.DEM Kasası 

646.KAMBİYO KARLARI 

 
29.800.000 

400.000 

- DEM’in Satılması 

8 

 31.01.2014    

921.FORWARDDAN ALACAKLILAR 

   -P Firması 
30.200.000  

 920.FORWARDDAN BORÇLULAR 

   -R Firması 
 30.200.000 

- Sözleşmenin iptali 
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2.4.2. Futures 

 

Futures sözleşmelerinin incelenmesi, kavramsal çerçevesi, Türkiye’deki durumu 

ve muhasebeleştirilmesinin ayrıntılı irdelenmesiyle yapılmıştır. 

 

 

2.4.2.1. Futures Sözleşmelerinin Kavramsal Çerçevesi 

 

Futures sözleşmesi “belli nitelikteki ve belli miktardaki bir malın veya mali 

enstrümanın, gelecekteki önceden belirlenmiş herhangi bir tarihte, yine önceden 

belirlenmiş bir fiyat üzerinden teslimini hükme bağlayan yasal bir sözleşmedir” 41  

Futures sözleşmesi özünde, alım satım işleminin fiyatının bugünden belirlenip alımın 

ileri bir tarihte gerçekleşeceğinin hüküm altına alınmasıdır. Satıcı, belirli bir finansal 

aracın standart bir miktarını belirlenen tarihte ve önceden karşılıklı olarak 

kararlaştırılmış fiyattan teslim etmeyi taahhüt ederken alıcı da teslimatı kabul etmeyi 

üstlenir.42  

Futures (vadeli işlem sözleşmesi) gelecekte belirli bir tarihte, belirli bir varlığı, 

belirli bir fiyattan satmak ya da almak için yapılan bir anlaşmadır. 43  Vadeli işlem 

sözleşmeleri, tarımsal ürün (pamuk), kıymetli maden (bakır), finansal gösterge (Dow 

Jones AIG Index), faiz oranı (Devlet İç Borçlanma Senetleri), yabancı para (USD/EUR) 

ve menkul kıymet üzerine düzenlenebilir. Ancak vadeli işlem sözleşmelerinin yukarıda 

belirtilen tanımlamada yer almayan başka bir özelliği daha mevcuttur; vadeli işle 

sözleşmelerine konu mal veya finansal varlıklar belirli bir büyüklük ve bunun katları 

olarak alınıp satılabilir. Örneğin Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasın’da (VOB) işlem 

gören VOBAnadolu Kırmızı Buğday sözleşmesinin büyüklüğü 5.000 kg’dır. Finansal 

enstrümanlar üzerine hazırlanmış vadeli işlem sözleşmelerine ise Chicago Mercentile 

Exchange'de (CME) işlem gören her biri 12.500.000 Japon Yeni büyüklüğündeki 

CMEJapon Yeni sözleşmeleri örnek olarak gösterilebilir. 

                                                
41 KIRIM, A. (1990). Mali Risk Yönetimi Açısından Gelecek (Futures) Piyasaları. Bankacılar Dergisi(3), 
28-32. 
42  TÜTÜNCÜBAŞI, C. (2006). Türev Araçları İle İlgili İşlemler Ve Bu İşlemlerin Hukuki Niteliği. 
İstanbul: Marmara Üniversitesibankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası Ve Borsa Anabilim 
Dalı. 
43 HULL, J. (2002). Fundamentals of Futures and Options Market. New Jersey: Prentice Hall. 
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Bir başka deyişle, vadeli işlem sözleşmesi, belirlenmiş bir malın gelecekteki bir 

tarihte teslimatı için vadeli işlem borsalarında işlem gören bir sözleşmedir. Sözleşme 

koşulları standardize edilmiştir ve sözleşme teslim edilecek öğeyi ve teslimatın kayıt ve 

koşullarını belirtir. Fiyat üzerinde tartışılabilir. Vadeli işlem sözleşmeleri standardize 

edilmiş Forward sözleşmeler olarak da tanımlamak mümkündür. Hatırlanacağı üzere, 

forward sözleşmeler, koşulları iki taraf arasında belirlenen sözleşmelerdi, ancak vadeli 

işlem sözleşmeleri, belirli bir büyüklükte, belirli nitelikteki ürünler üzerine hazırlanıp 

organize borsalarda işlem görmektedir. Kabaca, forward sözleşmeleri marangoza 

sipariş üzerine yaptırılmış bir mobilya, vadeli işlem sözleşmeleri ise belirli 

standartlarda modüler ürünler üreten bir fabrika tarafından yapılmış bir mobilya olarak 

düşünülebilir.44  

 

 

2.4.2.2. Futures Sözleşmelerinin Türkiye’deki Durumu 

 

Amerika ve büyük Dünya ülkelerine kıyasla Türkiye’de Fatures sözleşmelerin 

fazla yaygın kullanılmadığı söylenebilmektedir. “Türkiye'nin ilk türev piyasası, 

yalnızca altına dayalı futures sözleşmelerinin alım satımının gerçekleştirildiği, İstanbul 

Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası olup 15 Ağustos 1997 tarihinde 

faaliyete geçmiştir” 45 . Türkiye’de 2001 yılında meydana gelen ekonomik kriz 

nedeniyle döviz kuru dalgalı döviz kuruna çevrilmiştir. Bu gelişmeyle birlikte döviz 

kur riski artmıştır. Bu riski azaltmak isteyecek olanlar için İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası (İMKB) de dövize dayalı vadeli işlemler (Döviz Futures Sözleşmeleri) 

piyasaya sunulmuştur.46 İMKB 2013 yılında Borsa İstanbul (BIST) adını almış olup şu 

an BIST’te; Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri, 

Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Enerji 

                                                
44  KÜÇÜKKOCAOĞLU, G. (2014, 12 24.12.2014). BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İBF İŞLETME 
BÖLÜMÜ. 
Prof.Dr.GÜRAYKÜÇÜKKOCAOĞLU:http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finansal_pazarlar.htm 
adresinden alındı  
45 HEPER, F., & EKİNCİ, F. (2004, Haziran). ABD' de Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi ve Türkiye 
Açısından Değerlendirme. Yaklaşım(138), 50. 
46  BİRGİLLİ, E., AKYEL, N., & KARACA, N. (2005, Nisan). Futures Sözleşmeler ve 
Muhasebeleştirilmesi. MUFAD JOURNAL(26), 109-119. 
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Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Yurtdışı Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmeleri işlem 

görmektedir.47 

 

 

2.4.2.3. Futures Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi 

 

Futures kontratı, belli nitelikteki ve belli miktardaki bir varlığın önceden 

belirlenmiş bir fiyat üzerinden gelecekte alınıp-satılmasını hükme bağlayan, alıcı ve 

satıcıya hak ve yükümlülük getiren bir kontrattır.48 

Futures kontratlarının muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması gerekir. 

1. Mali tablo düzenleme dönemlerinde (aylık, 3 aylık... gibi) kontrat kazancı ya da 

zararının hesaplanarak nazım hesaplarda gösterilmesi gerekir. Kontrat kazanç ya da 

zararının nazım hesaplarda gösterilmesinin nedeni bilgi verme amacından 

kaynaklanmaktadır. İşlem ile ilgili gerçek kâr ya da zarar kontrat süresinin sonunda 

kesinleşecektir. 

2. Futures piyasalarında kontrat alıp satanların yatırmak zorunda oldukları marjin, bir 

depozit niteliğinde olduğundan alacak şeklinde kaydedilmelidir.  

3. Bilindiği gibi futures kontratlarında borsa nezdindeki alıcı ve satıcı hesapları 

arasındaki fiyat değişmelerine paralel olarak günlük aktarma yapılmaktadır. Ancak 

alıcı ile satıcının kayıtlarında izlenen marjın hesaplarına ek marjin yatırılması veya 

marjin hesabından para çekilmesi durumunda kayıtn yapılır. 

4. Mevcut bir pozisyonu hedge etmek veya fiyat değişikliklerinden kazanç sağlamak 

amacıyla kullanılan futures kontratlarında, işlemin sonucunda gerçekleşen kazanç ve 

zararların muhasebeleştirilmesinde işlemin hedge ya da spekülasyon amaçlı 

olmasına göre farklılık söz konusudur.  

 

 

 

 
                                                
47 BIST. (2014, 12 13). Vadeli İşlem Sözleşmeleri. Borsa İstanbul: http://www.borsaistanbul.com/urunler-
ve-piyasalar/urunler/vadeli-islem-sozlesmeleri adresinden alındı 
48 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 
Kitabevi. 
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Hedge amaçlı futures kontratlarında aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır. 

1. Futures kontratının mevcut bir varlığı hedge etmek için kullanılması durumunda; 

a. Bilindiği gibi, muhasebe teorisinde firmanın gelecek dönemlerde konusu 

ve tutarı belli bir durum için, zarara uğrama ihtimali belirdiğinde o belli 

tutar büyüklüğünde bir gideri sonuç hesaplarına katması işlemi karşılık 

ayırma olarak ifade edilmektedir* 423. Vergi Usul Kanunu da, 

karşılıkları “Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle 

kestirilmeyen ve teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı 

zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağlar" olarak 

tanımlamıştır424. Aynı kanunda “Teminatlı, bir şüpheli alacak için 

ayrılacak karşılık tutarı alacağın teminattan geri kalan tutarı 

büyüklüğünde olmalıdır” denilmektedir425. Bu durumda muhasebe 

teorisi ve Vergi Usul Kanunu’na göre bir varlığın değerinde azalma 

olması durumunda karşılık ayrılması mümkündür. O halde hedge edilen 

varlığın değerinde azalma olması durumunda da karşılık ayrılabilir. 

Ancak, V.U.K/daki şüpheli alacak için ayrılacak karşılık tutarı, alacağın 

teminattan geri kalan tutarı büyüklüğünde olmalıdır hükmü, bir teminat 

ya da sigorta niteliğinde olan hedge işlemlerinde de hedge edilen varlık 

için, değer azalışının türev ürün kazancım aşması durumunda, aşan tutar 

kadar karşılık ayrılabileceği şeklinde yorumlanarak karşılık ayırma 

işlemi yapılmalıdır. Ertesi dönem hedge edilen varlığın değerinde artış 

olması durumunda, önceki dönem ayrılan karşılık giderlerine alacak 

yazmak suretiyle iptal edilmelidir. Hesap döneminin değişmesi 

durumunda ise, konusu kalmayan karşılıklar hesabına alacak yazılır. 

2. Futures kontratının faiz gelirinde azalma riskinden korunmak için kullanılması 

durumunda, hedge işleminin kazançla sonuçlanması halinde türev ürün kazancı 

kaynağın kullanılma dönemine yayılarak faiz gelirlerine ilave edilmelidir. İşlemin 

zararla sonuçlanması halinde ise, türev ürün zararı kaynağın kullanılma dönemine 

yayılarak faiz gelirlerinden mahsup edilmelidir. 

3. Futures kontratının bir borcun maliyet artışından korunmak için kullanılması 

durumunda; 

a. Futures kontratı ile hedge edilen borç birbiriyle ilişkilendirildiğinden 

türev ürün kazancı, kaynağın kullanılma dönemine yayılarak borcun faiz 
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gideri ve/veya yabancı paralı borcun anapara tutarındaki artıştan 

düşülmelidir. 

b. Türev ürün zararı olması durumunda, zarar kaynağın kullanılma 

dönemine yayılarak borcun faiz giderine ve/veya anapara tutarına 

eklenmelidir. 

4. Futures kontratının bir taahhüdü ya da beklenen bir işlemi hedge etmek için 

kullanılması durumunda, hedge işleminin türev ürün kazancı ile sonuçlanması 

halinde, kesinleşen kazanç "Gelecek Aylara Ait Gelirler" ve hedge işleminin türev 

ürün zararı ile sonuçlanması halinde, kesinleşen zarar "Gelecek Aylara Ait 

Giderler" hesaplarına kaydedilerek, ilgili dönemde hedge edilen kalemin değerinin 

düzeltilmesinde kullanılmalıdır. 

5. Bir varlık veya borcun hedge edilmesi durumunda, futures kontratının vadesinin, 

hedge edilen kalemin exposure süresinden önce sona ermesi halinde kesinleşen 

türev ürün kazancı "Gelecek Aylara Ait Gelirler" ve kesinleşen türev ürün zararı 

"Gelecek Aylara Ait Giderler" hesaplarına kaydedilerek, ilgili dönemde hedge 

edilen kalemin değerinin düzeltilmesinde kullanılmalıdır. 

Futures kontratı bir exposure'u hedge etmek amacıyla değil de, fiyat 

değişmelerinden kâr etmek amacıyla yani spekülasyon amacıyla kullanılırsa, 

kontratın vadesi sona erdiğinde ya da vadeden önce satılması durumunda kesinleşen 

kazanç ya da zarar kesinleştiği dönemin gelir ya da giderleri arasında yer alır.  

Muhasebe uygulamaları açısından futures kontratı ile ilgili mali olaylar şu 

şekilde sıralanabilir: 49 

1. Futures kontratı alış ya da satış sözleşmesinin alımı, 

2. Başlangıç marjininin ödenmesi, 

3. Kontrat değerindeki değişmelerin kaydı, 

4- Marjindeki değişmelerin kaydı, 

5. Kontrata konu olan yükümlülüğün vade sonunda yerine getirilmesi, 

nakdi hesaplaşma ya da kontratın vadeden önce satılarak işlemin kapatılması. 

6. Marjın hesabının kapatılması. 

 

                                                
49 PARLAKKAYA, R. (2005). Finansal Türev ürünler ile Mali Risk Yönetimi ve Muhasebe 
Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 
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Örnek Uygulama:50 Gelecekte Z Anonim Ortaklığı hisse senedi fiyatlarının artacağını 

tahmin eden R Firması, bu anonim ortaklığa ait 1 adet hisse senedi Future sözleşmesi 

satın almak istemektedir. 

Bu amaçla R Firması, 01.01.2014’de 1 yıllık üyelik aidatını oluşturan 100 TL + KDV’yi 

ödeyerek borsaya üye olmuş, G aracı kurumuna %01 komisyon + KDV ödemiş, Takas 

Odasına %10 başlangıç teminatı yatırmış ve Z Anonim Ortaklığı hisse senedinin 9 ay 

sonra 1.000 TL’ye satın almasını kapsamına alan bir adet Future sözleşmesini satın 

almıştır. 

Z Anonim Ortaklığı hisse senedi sözleşmesinin 9 aylık dönem içinde cari 

piyasadaki aylık fiyat değişmeleri şöyle olmuştur. 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1.000 1.010 1.015 1.007 1.003 997 990 978 990 990 

 

Borsa Düzenlemesine göre sözleşmeyi sürdürebilme teminatı başlangıç teminatının % 

75’i (100x0.75 = 75 TL) olacaktır. 

Sözleşmenin karşı tarafı L firmasıdır ve taraflar vade sonunda Future sözleşmesinin 

gereğini yerine getirmişlerdir. 

İstenilen: Yukarıdaki bilgileri esas alarak; 

A) Sözleşmeyi “spekülatif kar elde etmek” amacıyla yapan R Firmasının; 

1) Borsa üyelik aidatına, 

2) Aracı kurum komisyonuna, 

3) Başlangıç teminatına, 

4) Future sözleşmesine, 

5) Future sözleşmesiyle ilgili aylık hesaplaşmalara, 

6) İlgili hesapların kapatılmasına ait muhasebe kayıtlarını yapınız. 

B) Örnekteki diğer bilgilerin aynı olduğunu ve sözleşmenin hisse senedi alış1 

ile ilgili fiyat artış riskini sınırlamak amacıyla yapıldığını varsayarak, R 

Firmasının bu varsayıma göre farklılık gösteren muhasebe kayıtlarını 

yapınız. 

C) A ve B şıkkındaki bilgileri esas alarak L Firmasının gerekli muhasebe 

kayıtlarını yapınız. 
                                                
50 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 
Kitabevi 
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D) Diğer bilgiler B şıkkındaki gibidir. Ancak, sözleşmenin vadesi bir yıldır ve 

sözleşmenin T10’ daki cari fiyatı 990, T11’deki cari fiyatı 995, T12’deki cari 

fiyatı 1.002 TL olmuştur. Bu varsayımları da göz önünde bulundurarak, R ve 

L Firmalarının gerekli muhasebe kayıtlarını yapınız. 

A. R Firmasının Kayıtları 

1 

 01.01.2014    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

191.İNDİRİLECEK KDV 

(770.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ) 

100  

 100.KASA  100 

- Borsaya üyelik aidatının ödenmesi 

2 

 01.01.2014    

653.KOMİSYON GİDERLERİ 

191.İNDİRİLECEK KDV 

1 

0,17 
 

 100.KASA  1,17 

- Aracı kurum komisyonu ve KDV’nin ödemesi 

3 

 01.01.2014    

126.VERİLEN DEPOZİTO VE 

TEMİNATLAR 
100  

 100.KASA  100 

- Başlangıç teminatının yatırılması 

4 

 01.01.2014    

922.FUTUREDEN BORÇLULAR 

-L FİRMASI 
1.000  

 923.FUTUREDEN ALACAKLAR 

-R FİRMASI 
 1.000 

- Future sözleşmesinin nazım hesaplarda izlenmesi 

5/a 

 T1    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 10  

 649.DİĞER OLAĞAN GEL.VE 

KAR. 
 10 

- Future kontratı fiyatının artmasıyla oluşan gelirin kaydı 



 

41 
 

5/b 

 T2    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 5  

 649.DİĞER OLAĞAN GEL.VE 

KAR. 
 5 

- Future kontratı fiyatının artmasıyla oluşan gelirin kaydı 

5/c 

 T3    

659.DİĞER OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR 8  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  8 

- Future kontrat fiyatının düşmesiyle oluşan giderin kaydı 

5/d 

 T4    

659.DİĞER OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR 4  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  4 

- Future kontrat fiyatının düşmesiyle oluşan giderin kaydı  

5/e 

 T5    

659.DİĞER OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR 6  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  6 

- Future kontrat fiyatının düşmesiyle oluşan giderin kaydı  

5/f 

 T6    

659.DİĞER OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR 7  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  7 

- Future kontrat fiyatının düşmesiyle oluşan giderin kaydı  

5/g 

 T7    

659.DİĞER OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR 12  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  12 

- Future kontrat fiyatının düşmesiyle oluşan giderin kaydı  

5/h 

 T8    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 12  

 649.DİĞER OLAĞAN GEL.VE 

KAR. 
 12 

- Future kontratı fiyatının artmasıyla oluşan gelirin kaydı 
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6/a 

 /    

329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 37  

 127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 

100.KASA 
 

27 

10 

- Alacak ve borç hesaplarının kapatılması ve borç fazlasının Ödenmesi 

6/b 

 /    

100.KASA 100  

 126.VERİLEN DEPOZİTO VE 

TEM. 
 100 

- Verilen Teminatın geri alınması 

6/c 

 /    

923.FUTUREDEN ALACAKLAR 

-R Firması 
1.000  

 922.FUTUREDEN BORÇLULAR 

-L Firması 
 1.000 

B. Borsa üyelik üyelik aidatına, aracı kurum komisyonuna, başlangıç teminatına, 

sözleşmeye ilişkin 1, 2, 3, 4, 6/a, 6/b, 6/c’deki R firması açısından 

kayıtlamalarda herhangi bir fark söz konusu olmayacaktır. 

Bu firmanın farklılık gösteren muhasebe kayıtları şöyle olacaktır: 

5/a 

 T1    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 10  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  10 

- Future sözleşmesi olumlu fiyat farkının kaydı 

5/b 

 T2    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 5  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  5 

- Future sözleşmesi olumlu fiyat farkının kaydı  

5/c 

 T3    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 8  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  8 

- Future sözleşmesi olumsuz fiyat farkının kaydı 
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5/d 

 T4    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 4  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  4 

- Future sözleşmesi olumsuz fiyat farkının kaydı  

5/e 

 T5    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 6  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  6 

- Future sözleşmesi olumsuz fiyat farkının kaydı  

5/f 

 T6    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 7  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  7 

- Future sözleşmesi olumsuz fiyat farkının kaydı 

5/g 

 T7    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 12  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  12 

- Future sözleşmesi olumsuz fiyat farkının kaydı 

5/h 

 T8    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 12  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  12 

- Future sözleşmesi olumlu fiyat farkının kaydı 

6 

 T9    

110.HİSSE SENETLERİ 1.000  

 100.KASA  1.000 

- Hisse senedi alışının kaydı 

6/c 

 T9    

329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 37  

 127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 

100.KASA 
 

27 

10 

- Ticari alacak ve bu hesaplarının kapatılması ve borç fazlasının ödenmesi 
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6/d 

 T9    

380.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 

659.DİĞ.FAAL.OL.GİD.VE ZARARLAR 

27 

10 
 

 180.GELECEK AYLARA AİT GİD.  37 

- Dönem ayırıcı hesapların kapatılması ve olumsuz farkın gider kaydı 

 

C. Satıcı L Firmasının Kayıtları 

a) Future sözleşmesi Spekülatif Kar Amaçlı İse 

1 

 /    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER  

(770.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

191.İNDİRİLECEK KDV 

100 

 

17 

 

 100.KASA  117 

- Borsa üyelik aidatı ve KDV’nin ödenmesi 

2 

 /    

653.KOMİSYON GİDERLERİ 

191.İNDİRİLECEK KDV 

1 

0,17 
 

 100.KASA  1,17 

2 

 /    

653.KOMİSYON GİDERLERİ 

191.İNDİRİLECEK KDV 

1 

0,17 
 

 100.KASA  1,17 

- Aracı kuruma ödenen komisyon ve KDV’nin ödenmesi 

3 

 /    

126.VERİLEN DEPOZİTO VE 

TEMİNATLAR 
100  

 100.KASA  100 

- Başlangıç teminatı yatırılması 
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4 

 /    

922.FUTUREDEN BORÇLULAR 

- R Firması 
1.000  

 923.FUTUREDEN ALACAKLILAR 

- L Firması 
 1.000 

- Future sözleşmesinin nazım hesaplarda izlenmesi 

5/a 

 T1    

659.DİĞER OLAĞAN GİD. VE ZARARLAR 10  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  10 

- Future kontrat fiyatının artması nedeniyle oluşan zararın kaydı 

5/b 

 T2    

659.DİĞER OLAĞAN GİD. 10  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  10 

- Future kontrat fiyatının artması nedeniyle oluşan zararın kaydı 

5/c 

 T3    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 8  

 649.DİĞ.OLAĞAN GELİR VE KAR.   

- Future kontratı fiyatının azalması nedeniyle oluşan gelirin kaydı 

5/d 

 T4    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 4  

 649.DİĞ. OLAĞAN GEL.VE KAR.  4 

- Future kontratı fiyatının azalması nedeniyle oluşan gelirin kaydı 

5/e 

 T5    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 6  

 649.DİĞ. OLAĞAN GEL.VE KAR.  6 

- Future kontratı fiyatının azalması nedeniyle oluşan gelirin kaydı 

5/f 

 T6    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 7  

 649.DİĞ. OLAĞAN GEL.VE KAR.  7 

- Future kontratı fiyatının azalması nedeniyle oluşan gelirin kaydı 

 

 



 

46 
 

5/g 

 T7    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 12  

 649.DİĞ. OLAĞAN GEL.VE KAR.   

- Future kontratı fiyatının azalması nedeniyle oluşan gelirin kaydı 

5/h 

 T8    

659.DİĞER OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR 12  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  12 

- Future kontratı fiyatının artması nedeniyle oluşan zararın ödenmesi 

6/a 

 T9    

329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 

100.KASA 

27 

10 
 

 127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR  37 

- Alacak ve borç hesaplarının kapatılması ve alacak fazlasının tahsili  

6/b 

 /    

100.KASA 100  

 126.VERİLEN DEPOZİTO VE 

TEM. 
 100 

- Teminatın geri alınması 

6/c 

 /    

923.FUTUREDEN ALACAKLAR 

- L Firması 
1.000  

 922.FUTUREDEN BORÇLULAR 

-R Firması 
 1.000 

- Future sözleşmesinin iptali nedeniyle 

 

b) Future sözleşmesi satış hasılatı Azalış Riskinden Korunma Amaçlı İse (c/a’ya 

nazaran farklılık gösteren kayıtlar) 

5/a 

 T1    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 10  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  10 

- Future sözleşmesi olumsuz fiyat farkının kaydı 
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5/b 

 T2    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 5  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  5 

- Future sözleşmesi olumsuz fiyat farkının kaydı 

5/c 

 T3    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 8  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  8 

- Future sözleşmesi olumlu fiyat farkının kaydı 

5/d 

 T4    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 4  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  4 

- Future sözleşmesi olumlu fiyat farkının kaydı 

5/e 

 T5    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 6  

 380.GELECEK AYLARA AİT 

GEL. 
 6 

- Future sözleşmesi olumlu fiyat farkının kaydı 

5/f 

 T6    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 7  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  7 

- Future sözleşmesi olumlu fiyat farkının kaydı 

5/g 

 T7    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 12  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  12 

- Future sözleşmesi olumlu fiyat farkının kaydı 

5/h 

 T8    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 12  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL  12 

- Future sözleşmesi olumsuz fiyat farkının kaydı 
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6 

 T9    

100.KASA 1.000  

 110.HİSSE SENETLERİ 

645.MENK.KIY.SATIŞ KARI 
 

985 

15 

- Hisse senedi satışının kaydı 

6/c 

 T9    

329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 

100.KASA 

27 

10 
 

 127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR  37 

- Ticari alacak ve borç hesaplarının kapatılması ve olumlu farkın tahsili 

6/d 

 T10    

380.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 37  

 180.GELECEK AYLARA AİT GİD. 

649.DİĞ.FAAL.OL.GEL.KAR. 
 

27 

10 

- Dönem ayırıcı hesapların kapatılması ve olumlu farkın gelir kaydı 

 

D) Diğer Bütün kayıtlar B şıkkındaki gibi olmak kaydıyla, alıcı ve satıcı firmaların 

10,11. ve 12. aylardaki kayıtları şöyle olacaktır: 

1) Alıcı R firmasının Kayıtları 

T10 = Bu sürede sözleşmede artış ve azalış yoktur ve kayıtlama yapılması gerekmez. 

5/ı 

 T11    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 5  

 380.GEL.AYLARA AİT GELİRLER  5 

- Future kontrat fiyatının yükselmesi nedeniyle oluşan olumlu farkın kaydı. 

5/j 

 T12    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 7  

 380.GEL.AYLARA AİT GELİRLER  7 

- Future kontrat fiyatının yükselmesi nedeniyle oluşan gelirin kaydı. 

6 

 T12    

110.HİSSE SENETLERİ 1.000  

 100.KASA  1.000 

- Hisse senedinin alış kaydı 
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6/c 

 T12    

329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 

100.KASA 

37 

2 
 

 127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR  39 

- Fııtur sözleşmesi kaynaklı ticari alacak ve borç hesaplarının kapatılması ve alacak 

fazlasının tahsili. 

6/d 

 /    

380.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 39  

 180.GELECEK AYLARA AİT GİD. 

649.DİĞ.FAAL.OL.GEL.KARLAR 
 

37 

2 

- Dönem ayırıcı hesapların kapatılması ve olumlu farkın ilgili sonuç hesabına alınması. 

 

2) Satıcı L Firmasının Kayıtları 

5/ı 

 T11    

180.GEL.AYL.AİT GİDERLER 5  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  5 

- Future kontrat fiyatının düşmesi nedeniyle oluşan zararın kaydı. 

5/j 

 T12    

180.GEL.AYL.AİT GİDERLER 7  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  7 

- Future kontrat fiyatının düşmesi nedeniyle oluşan zararın kaydı. 

6 

 T12    

100.KASA 1.000  

 110.HİSSE SENETLERİ 

645.MENK.KIYM.SATIŞ KARI 
 

985 

15 

- Hisse senedi satışının kaydı 

6c 

 T12    

329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 39  

 127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 

100.KASA 
 

37 

2 

-Future sözleşmesi kaynaklı ticari alacak ve borçların kapatılması ve borç fazlasının 

ödenmesi 
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6/d 

 /    

380.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 

659.DİĞ.FAAL.OL.GİD.VE ZARARLAR 

37 

2 
 

 180.GELECEK AYLARA AİT GİD.  39 

- Dönem ayırıcı hesapların kapatılması ve farkın ilgili gider hesabına aktarılması. 

 

 

2.4.3. Opsiyon 

 

Opsiyon sözleşmelerinin incelenmesi, kavramsal çerçevesi, türleri ve özellikleri, 

Türkiye’deki durumu ve muhasebeleştirilmesinin ayrıntılı irdelenmesiyle yapılmıştır. 

 

 

2.4.3.1. Opsiyon Sözleşmelerinin Kavramsal Çerçevesi 

 

Diğer vadeli finans piyasa araçları gibi Opsiyon da riskten korunma temelli 

olarak kullanılmaktadır. Opsiyonu; “Belirli veya standart miktar ve kalitedeki para 

döviz, altın, mali araç mal ve diğer türev ürünlerin önceden belirlenen bir fiyatla 

gelecekteki bir tarihte borsa şeklinde organize olan veya olmayan bir piyasada alım ve 

satımını kapsamına alan, alıcı açısından cayılabilir bir vadeli işlem” 51  olarak 

tanımlamak mümkündür. 

Opsiyon gerçek anlamda bir Menkul Kıymet değil, alıcının, cayma hakkı olan 

bir vadeli kontrat alım satımıdır. 52  Diğer bir ifadeyle satıcının fiyat garantisinde 

bulunması, alıcının bu garanti için prim ödemesi olarak tanımlanabilmektedir. 53 

 

 

 

 

                                                
51 TUNCER, H. O. (1994). Ticaret Borsaları ve Vadeli İşlem Piyasaları (Forward - Future - Options). 
Ankara. 
52 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 
Kitabevi. 
53 AKGÜÇ, Ö. (1994). Finansal Yönetim. İstanbul. 
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2.4.3.2. Opsiyon Türleri ve Özellikleri 

 

Opsiyon sözleşmeleriyle ilgili tanımlanması gereken en temel kavramlar 

sözleşmenin fiyatının belirlenmesine etki eden değişkenleridir. Sözleşme ile ilgili alım 

satım kararlarında yatırımcıyı yönlendiren opsiyon değerine ulaşmak bu değişkenlerin 

belirlenmesi ile mümkündür. 

Alım ve satım opsiyonu olarak ana iki parçaya ayrılabilen opsiyon türleri 

alıcısına ve satıcısına belirli hak ve yükümlülükler getirmektedir.54 

 

 

2.4.3.2.1. Alım Opsiyonu (Call Option) 

 

Alım opsiyonu, opsiyonun alıcısına opsiyona konu olan ürünle ilgili alım 

veya satım sözleşmesini satın alma hakkını veren türüdür. 

Bu opsiyonda alıcının alım veya satım kontratını satın alma yükümlülüğü 

değil, satın alma hakkı söz konusu olur. Yararına olacaksa, alıcı bu hakkını 

kullanır ve sözleşme hükümlerine uyarak alım veya satım kontratını satın alır. 

Zararına olacaksa, alıcı bu hakkını kullanmaz ve sözleşmeden cayar. 

Alım opsiyonunda, diğer opsiyonlarda da olduğu gibi, satıcının cayma 

hakkı yoktur ve sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. 

Cayma hakkı olmayan satıcının yükümlülüğü, alım veya satım kontratını 

sözleşmede belirlenen fiyattan ve sözleşme koşullarına uygun olarak satmaktır. 

Sonuç olarak, alım opsiyonunda alıcı için herhangi bir yükümlülük 

olmadan ve cayma hakkına sahip olarak alım ve satım kontratını satın alına 

hakkı, satıcı için cayma hakkı olmadan alım ve satım kontratım satma 

yükümlülüğü söz konusu olmaktadır.55  

 

 

 

                                                
54 VOB. (2010). Türev Araçlar Lisanslama Rehberi. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. 
55 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 
Kitabevi. 
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2.4.3.2.2. Satım Opsiyonu (Put Option) 

 

Satım opsiyonu, alıcısına opsiyona konu olan ürünle ilgili alım veya satım 

sözleşmesini satma hakkım vermektedir. 

Bu opsiyonda da işleme konu olan yine alım veya satım sözleşmesidir. 

Ancak, bu opsiyonda alıcının hakkı, alım opsiyonunda olduğu gibi alım veya 

satım kontratım satın almayı değil, satmayı kapsamına almaktadır. 

Yararına olursa alıcı, alım veya satım sözleşmesini sözleşmenin vade 

bitiminde veya vade içinde satar, zararına olursa satmaz ve sözleşmeden cayar. 

Bu opsiyonda da satıcının cayma hakkı yoktur ve işleme konu olan alım 

veya satım konusu ürünü sözleşmede belirlenen fiyattan ve sözleşme koşullarına 

uygun olarak satın almakla zorunludur. 

Alım ve satım opsiyonun iki temel türüdür.56  

 

 

2.4.3.2.3.  Opsiyon Primi (Option Premium) 

 

Alıcının cayma hakkından yararlanmak için, fiyat garantisinde bulunan satıcıya 

ödediği tutara (ücrete) “prim” denmektedir.57 

Prim, sözleşme satın alınırken peşin olarak ödenir ve iade edilmez. Prim işlem 

hacminin belirli bir oram veya yabancı para başına yerel para birimi olarak belirlenir. 

Primi belirleyen unsurlar, içsel değer, zaman değeri, kullanım (mukavele) fiyatı, fiyat 

dalgalanmaları, menkul kıymetlerin getirisi olarak özetlenebilir.58 

İçsel değer, diğer koşullar sabit kalmak kaydıyla, kullanma (sözleşme) fiyatı ile 

piyasa fiyatı arasındaki alıcı lehine olan farka, denir. Satınalma opsiyonunda alıcı için 

içsel değer, piyasa fiyatının (cari fiyatın) kullanma fiyatından yüksek olması 

durumunda söz konusu olur. Satma opsiyonunda alıcı için içsel değer ise, piyasa 

fiyatının kullanma fiyatından düşük olması halinde meydana gelir. 59  İçsel değerin 

                                                
56 TOMPKINS, R. (1991). Options Explained. New York: Palgrave Macmillan. 
57 TUNCER, H. O. (1994). Ticaret Borsaları ve Vadeli İşlem Piyasaları (Forward - Future - Options). 
Ankara. 
58 CEYLAN, A. (2002). Finansal Teknikler. Bursa: Ekin Kitabevi. 
59 ÖNCE, S. (1995). Türev Ürünlerin Muhasebe Sorunları ve Bankalar İçin Muhasebeleştirme Şekilleri. 
Eskişehir: Türkiye Bankalar Birliği. 
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artması, prim tutarının artmasına neden olur. Zamanı değeri, opsiyon primi ile içsel 

değer arasındaki farktır. Bir opsiyonun içsel değeri sıfır bile olsa, opsiyonun alıcı için 

bir hak olması ve vade içinde içsel değerin artma olasılığının var olması nedeniyle, bu 

opsiyonun vade sonuna kadar bir zaman değeri vardır. Vade sonuna kalan süre 

uzadıkça, opsiyonla ilgili fiyat değişmelerinin başardı bir şekilde tahmin edilmesi 

güçleşir. Bu nedenle, vade uzadıkça opsiyonun saman doğorl artar. Avrupa 

opsiyonunda vade bitiminde veya Amerikan opsiyonundu mukavele sona erdiğinde, 

opsiyonun zaman değeri olmaz. Zaman değeri opsiyon primini artırıcı etkide bulunur. 

Kullanma (sözleşme, mukavele) fiyatı, sözleşmede yer alan ve opsiyonun kullanılması 

(mukavele hükümlerinin yerine getirilmesi) durumunda geçerli olacak olan fiyattır. 

Kullanma fiyatları borsada spot (cari) fiyatlardan belirli aralıklarla ve seçenekli olarak 

kote edilir. Kullanma fiyatının yüksek olarak belirlenmesi, piyasa fiyatının kullanma 

fiyatını aşması ve kontratı sone erdirecek ölçüde alıcının lehine bu durumun meydana 

gelebilmesi için bekleme süresinin uzamasına neden olacağından, bu durum, primi 

azaltıcı etkide bulunacaktır. Ani değişiklikleri ifade eden fiyat dalgalanmaları, satıcının 

riskini artırır ve primi artırıcı etkide bulunur. Alternatif bir yatırım aracı olması 

nedeniyle faiz oranı ve kar payını kapsamına alan menkul kıymet getirisinin artması da, 

primi artırıcı etkide bulunur. 60 

 

 

2.4.3.3. Opsiyon Sözleşmelerinin Türkiye’deki Durumu 

 

Gelişmekte olan ülkelerden Macaristan, Romanya, Polonya, Rusya ve Hindistan 

gibi ülkelerin ardm7dan Türkiye, 1999 yılı sonunda Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Borsası’nın (VOB) temellerini atmış ve 2005 yılında vadeli işlemler piyasasını açarak 

VOB’u fiilen hayata geçirmiştir. VOB’da hisse senedi, döviz, faiz ve emtia olmak üzere 

dört ayrı piyasada vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımına öncelik verilmiş, opsiyon 

sözleşmeleri ile ilgili işlemlerin ise sonraki aşamada devreye alınması planlanmıştır.61 

2013 yılında IMKB nin isim değiştirmesiyle ortaya çıkan BIST te de şu anda Döviz 

                                                
60 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 
Kitabevi. 
61 APAK, S., & UYAR, M. (2011). Türev Ürünler ve Finansal Teknikler. İstanbul: Beta Basım Yayın 
Dağıtım. 
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Opsiyon Ana Pazarı, Endeks Opsiyon Ana Pazarı, Pay Opsiyon Ana Pazarı faaliyet 

göstermektedir.62 

Vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarının dünyadaki gelişimine karşın, 

Türkiye’de bu konuda geç kalınmıştır. Vadeli piyasaların oluşabilmesi için ön koşul, 

sözleşme üzerine yazılan varlığın fiyatının spot piyasada serbest bir biçimde 

belirlenmesidir. 1980 öncesine kadar Türkiye’de fiyatların genelinin suni olarak devlet 

tarafından belirlenmesi nedeniyle ortada bir fiyat değişkenliği ve dolayısıyla karşı tarafa 

satılması gereken bir fiyat riski söz konusu olmamıştır. Bu nedenle, 1980 öncesinde 

vadeli işlemler için bir gereklilik söz konusu olmamıştır. 1980 yılından sonra fiyatların 

serbest piyasada belirlendiği dışa açık bir sisteme geçilmeye başlanmıştır. Bu dönemde 

faizler serbest bırakılırken, hazine operasyonları ve iç borçlanma enstrümanları hızla 

gelişerek, bankacılık ve finans sisteminde hızlı bir modernizasyon yaşanmıştır. Yine bu 

dönemde, sabit kur sistemi yerini esnek kur sistemine bırakmıştır.63 

 

 

2.4.3.4. Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi 

  

Daha önce ifade edildiği gibi opsiyon, sahibine belirli bir varlığı gelecekte 

belirlenmiş bir tarihte veya bu tarihten önce, önceden belirlenmiş bir fiyattan satın alma 

veya satma hakkı veren bir sözleşmedir. Opsiyon diğer türev ürünlerden farklı olarak 

sahibine yükümlülük değil, hak verir. Opsiyon sahibi, satıcıya ödediği prim karşılığında 

zararım sınırlamaktadır. Opsiyon satıcısı ise, aldığı prim karşılığında bir yükümlülük 

altına girmektedir. Opsiyonun bu özelliği nedeniyle diğer türev ürünlerden farklı olarak 

opsiyon sahibi açısından sadece kazanç sözkonusudur. Opsiyon, kazançla sonuçlanması 

halinde kullanılır. Aksi takdirde opsiyon kullanılmaz ve opsiyon sahibinin zararı 

ödediği primle sınırlı kalır. 

 

 

 

 
                                                
62  BIST. (2015, 1 3). Pazarlar. Borsa İstanbul: http://borsaistanbul.com/urunler-ve-
piyasalar/piyasalar/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi/pazarlar adresinden alındı 
63 APAK, S., & UYAR, M. (2011). Türev Ürünler ve Finansal Teknikler. İstanbul: Beta Basım Yayın 
Dağıtım. 
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Opsiyon kontratının muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması gerekir: 

1. Mali tablo düzenleme dönemlerinde (aylık, 3 aylık... gibi) kontrat kazancının 

hesaplanarak nazım hesaplarda gösterilmesi gerekir. Kontrat kazancının nazım 

hesaplarda gösterilmesinin nedeni bilgi verme amacından kaynaklanmaktadır. 

Kontrat ile ilgili gerçek sonuç opsiyonun kullanılma tarihinde ya da opsiyon 

vadesinde belli olacaktır. Ancak opsiyonun zararla sonuçlanması mümkün değildir. 

Çünkü zararda opsiyonlar için, opsiyon sahibi, opsiyonu kullanmaz. 

2. Opsiyon işleminin muhasebeleştirilmesinde, işlemin hedge ya da spekülasyon 

amaçlı olmasına göre farklılık sözkonusudur. 

 

Hedge amaçlı opsiyon işlemlerinde aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır: 

1. Opsiyon kontratının mevcut bir varlığı hedge etmek için kullanılması durumunda; 

a. Opsiyon kontratı sonucunda ortaya çıkan türev ürün kazancı, hedge edilen 

varlığın değeri ile ilişkilendirilmelidir. 

b. Hedge edilen varlığın değerinin azalması durumunda karşılık ayrılması, değer 

azalışının opsiyon kazancını aşması durumunda mümkündür. Ertesi dönem 

hedge edilen varlığın değerine artış olması durumunda, önceki dönem ayrılan 

karşılık, karşılık giderlerine alacak yazmak suretiyle iptal edilmelidir. Hesap 

döneminin değişmesi durumunda ise, konusu kalmayan karşılıklar hesabına 

alacak yazılır. 

2. Opsiyon işlemine faiz gelirinde azalma, riskinden korunmak için girilmesi 

durumunda, türev ürün kazancı kaynağın kullanılma dönemine yayılarak faiz 

gelirlerine eklenmelidir. 

3. Opsiyon işlemine bir borcun maliyet artışından korunmak için girilmesi durumunda, 

opsiyon kontratı ile hedge edilen borç birbiriyle ilişkilendirildiğinden, türev ürün 

kazancı kaynağın kullanılma dönemine yayılarak borcun faiz giderinden ve/veya 

yabancı paralı anapara tutarındaki artıştan düşülmelidir. 

4. Opsiyonun hedge edilen kalemin vadesinden önce kullanılması durumunda, oluşan 

türev ürün kazancı "Gelecek Aylara Ait Gelirler" hesabına alınarak ilgili dönemde 

hedge edilen kalemin değerinin düzeltilmesinde kullanılmalıdır.  

5. Opsiyon işlemine bir taahhüdü ya da beklenen bir işlemi hedge etmek için girilmesi 

durumunda, opsiyonun kullanımı sonucunda oluşan türev ürün kazancı "Gelecek 
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Aylara Ait Gelirler" hesabına kaydedilerek ilgili dönemde hedge edilen kalemin 

değerinin düzeltilmesinde kullanılmalıdır. 

6. Opsiyon primi, hedge amaçlı işlemlerde türev ürün kazancını azaltıcı bir unsur 

olarak dikkate alınır. Ancak bir taahhüdün veya beklenen işlemin hedge edilmesi 

durumunda opsiyon primi kontrat sona erene kadar "Gelecek Aylara Ait Giderler" 

hesabında bekletilir ve opsiyonun kazançla sonuçlanması halinde bu kazançtan 

mahsup edilir. Opsiyonun kullanılmaması durumunda, hedge edilen işlemin 

maliyetini artırıcı bir gider olarak işlem görür. 

 

Spekülatif amaçlı opsiyon işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki ilkelere 

uyulmalıdır: 

1) Spekülasyon amacıyla opsiyon alınması durumunda, ödenen opsiyon primi bir 

varlık olarak kabul edilerek “Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar” hesabına kaydedilmeli 

ve opsiyon sona erene kadar taşınmalıdır. Opsiyonun kârla sonuçlanması 

durumunda, gerçekleşen kârdan opsiyon primi düşülerek, kalan dönem gelir/gideri 

olarak kaydedilmelidir. Opsiyonun kullanılmaması durumunda, opsiyon primi, 

dönem gideri olarak kaydedilir. 

2) Spekülasyon amacıyla opsiyon satılması durumunda; 

a) Opsiyon satıcısı yükümlülük altında bulunduğundan, opsiyon kontratına ilişkin 

kazanç ya da zarar olabilir. Opsiyon satıcısı, opsiyonun kullanımı ya da vade 

sonuna kadar, opsiyon sonuçlarını nazım hesaplara kaydetmelidir. 

b) Tahsil edilen opsiyon priminin başlangıçta dönem gelirleri arasında gösterilmesi 

doğru olmaz. Çünkü piyasa fiyatlarının aleyhte geliştiği ortamlarda zarara 

uğrama riski bulunmaktadır. Bu nedenle, opsiyon satıcısının başlangıçta tahsil 

ettiği primi, opsiyonun kullanılması durumunda uğranacak zararlara mahsup 

edilmek üzere "Gelecek Aylara Ait Gelirler" hesabına kaydetmesi daha tutarlı 

bir uygulamadır. Opsiyonun kullanılmaması durumunda opsiyon primi, opsiyon 

kullanılmakla beraber oluşan zararın opsiyon priminden daha az olması 

durumunda opsiyon priminin zararı aşan kısmı, dönem gelirleri arasında yer alır. 

c) Borsa opsiyonları için, opsiyon satıcısının yatırmak zorunda olduğu marjin ve 

her günün sonunda yeniden değerlendirme işlemi (marking to the market) 

marjine ilave veya marjın iade işlemine ilişkin kayıtlar futures'te olduğu gibidir. 
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Muhasebe uygulamaları açısından opsiyon kontratı ile ilgili mali olaylar şu şekilde 

sıralanabilir: 

1) Opsiyon kontratının alımı ya da satışı, 

2) Opsiyon priminin tahsili ya da ödenmesi,*''* 

3) Borsa opsiyonları için satıcının marjin ödemesi, 

4) Kontrat değerindeki değişmelerin dönemler itibariyle kaydı, 

5) Opsiyonun kullanılıp-kullanılmama kararı. 

6) Borsa opsiyonları için marjin iadesi. 64  

 

Örnek Uygulama:65 U Firması 01.04.2014 tarihinde V bankasından TEFE + 5 değişken 

faizli 20.000 TL tutarlı bir teminatlı ihracat kredisi almıştır. Kredinin teminatını 25.000 

TL nominal değerli ticari senetler oluşturmaktadır. Firma borçlu cari hesap şeklindeki 

bu kredinin değişken faiz oranındaki artış riskinden korunmak amacıyla 01.04.2014’de 

yıllık %60 faiz oranlı, 20.000 TL tutarlı, 9 ay vadeli bir Avrupa tipi faiz opsiyon 

sözleşmesini borsa dışı bir piyasadan satın almıştır. Aracı bankaya 40 TL komisyon ve 

100 TL prim U firması tarafından, nakit olarak ödenmiştir. 

9 aylık dönem içinde piyasadaki yıllık TEFE aşağıdaki gibi olmuştur: 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

% 60 %60 %65 %67 %70 %68 %65 %60 %68 %70 

 

Sözleşmenin karşı tarafı Z firmasıdır. Bu firma, U Firmasının aksine gelecekte 

TEFE’nin düşeceğini tahmin etmekte ve varlıkları arasında yer alan yerli ve yıllık TEFE 

+ 5 faiz oranlı ve U Firması kredisi gibi üç ayda bir faiz ödemeli tahviline ait faiz 

gelirinin azalma riskinden korunmak istenmektedir. Aracı banka komisyonu U Firması 

tarafından ödenecektir. Firmalar faiz opsiyon sözleşmesi ile ilgili yükümlülüklerini vade 

sonunda yerine getirmişlerdir. 

 

 
                                                
64 PARLAKKAYA, R. (2005). Finansal Türev ürünler ile Mali Risk Yönetimi ve Muhasebe Uygulamaları. 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 
65 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 

Kitabevi. 
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İstenilenler: Yukarıdaki bilgilere göre; 

1. U Firmasının 

2. Z Firmasının gerekli muhasebe kayıtlarını yapınız. 

 

1) U Firmasının Kayıtları 

1 

 01.04.2014    

100. KASA 20.000  

 300. BANKA KREDİLERİ  20.000 

- Bankadan kredi alınması 

2 

 01.04.2014    

121.ALACAK SENETLERİ 

121.02.Teminattaki Alacak Senetleri 
25.000  

 121.ALACAK SENETLERİ 

121.01.Cüzdandaki Alacak Sen. 
 25.000 

- Alacak senetlerinin teminata verilmesi nedeniyle 

3 

 01.04.2014    

653.KOMİSYON GİDERLERİ 42  

 100.KASA  42 

-Aracı bankaya komisyon+BSMV’nin ödenmesi 

4 

 01.04.2014    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

191.İNDİRİLECEK KDV 

10 

1,7 
 

 100.KASA  11,7 

-Opsiyon priminin ve KDV’nin ödenmesi 

5 

 01.04.2014    

924.OPSİYONDAN BORÇLULAR 1  

 925.OPSİYONDAN ALACAKLILA  1 

-Opsiyon alış kontratının alınması 

6 

 T1    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 83,33  

 380.GEL.AYL.AİT GELİRLER  83,33 

- Opsiyon sözleşmesi olumlu faiz farkının kaydı 20.000x(%65 - %60) 1/12=83,33 
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7 

 T2    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 166,66  

 380.GEL.AYL.AİT GELİRLER  166,66 

- Opsiyon sözleşmesi olumlu faiz farkının kaydı 20.000x(%70 - %60) 1/12=166,66 

8 

 T3    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 200  

 380.GELECEK AYLARA AİT.GEL.  200 

- Opsiyon sözleşmesi olumlu faiz farkının kaydı 20.000x(%72 - %60 1/12=200 

9/a 

 T3    

780.FİNANSMAN GİDERLERİ 3.600  

 100.KASA  3.600 

- Banka kredisine faiz ödenmesi (20.000x(%72-%60) 3/12=3.600 

9/b 

 T3    

380.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 449,99  

 642.FAİZ GELİRLER  449,99 

- Opsiyon kaynaklı dönem ayırıcı hesabın kapatılması ve üç aylık olumlu farkın ilgili 

gelir hesabına alınması. 

10 

 T4    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 250  

 380.GEL.AYL.AİT GELİRLER  250 

-  Opsiyon sözleşmesi olumlu faiz farkının kaydı. 20.000 (%75 - %60) x 1/12 = 250 

11 

 T5    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 216,66  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  216,66 

- Opsiyon sözleşmesi olumlu faiz farkının kaydı 20.000 (%73- %60) 1/12 = 216,66. 

12 

 T6    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 166,66  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  166,66 

- Opsiyon sözleşmesi olumlu faiz farkının kaydı. 20.000 (% 70 - % 60) 1/12 = 166,66. 
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13/a 

 T6    

780.FİNANSMAN GİDERLERİ 3.500  

 100.KASA  3.500 

- Banka kredisine faiz ödenmesi. (20.000x0,70x3/12 = 3.500) 

13/b 

 T6    

380.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 633,32  

 642.FAİZ GELİRLERİ  633,32 

- Opsiyon kaynaklı dönem ayma hesabın kapatılması ve olumlu farkın ilgili gelir 

hesabma alınması. 

14 

 T7    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 83,33  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  83,33 

- Opsiyon sözleşmesi olumlu faiz farkının kaydı. 20.000 (%65 - *60) 1/12 = 83,33. 

15 

 T8    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 216,66  

 380.GELECEK AYL. AİT 

GELİRLER 
 216,66 

- Opsiyon sözleşmesi olumlu faiz farkının kaydı. 20.000 (%73 - %60) 1/12 = 216,66. 

16 

 T9    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 250  

 380.GEL.AYL. AİT GELİRLER  250 

- Opsiyon sözleşmesi olumlu faiz farkının kaydı. 20.000 (%75 - %60) 1/12 = 250. 

17/a 

 T9    

780.FİNANSMAN GİDERLERİ 3.750  

 100.KASA  3.750 

- Banka kredisine faiz ödenmesi. (20.000 x 0,75 x 3/12 = 3.750). 

17/b 

 T9    

380.GELECEK AYLARA AİT GELİRLERİ 549,99  

 642.FAİZ GELİRLERİ  549,99 

- Opsiyon kaynaklı dönem ayına hesabın kapatılması ve üç aylık olumlu farkın ilgili 

gelir hesabına alınması. 
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18 

 T9    

100.KASA 1.633,30  

 127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR  1.633,33 

- Opsiyon sözleşmesi kaynaklı alacağın tahsili. 

19 

 T9    

770.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 100  

 180.GEL.AYL.AİT GİDERLER  100 

- Opsiyon priminin gider kaydedilmesi. 

20 

 T9    

925.OPSİYONDAN ALACAKLILAR 1  

 924.OPSİYONDAN BORÇLULAR  1 

- Opsiyon işleminin sona ermesi nedeniyle. 

2) Z Firmasının Kayıtları 

1 

 01.04.2014    

100.KASA 117  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL. 

391.HESAPLANAN KDV 
 

100 

17 

-Tahsil edilen opsiyon primi ve KDV’nin tahsili 

2 

 01.04.2014    

924.OPSİYONDAN BORÇLULAR 1  

 925.OPSİYONDAN 

ALACAKLILAR 
 1 

-Opsiyon alış kontratının satışı nedeniyle 

3 

 T1    

180.GEL.AYL.AİT.GİDERLER 83,33  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  8,33 

-Opsiyon sözleşmesi olumsuz faiz farkının kaydı 

4 

 T2    

180.GEL.AYL.AİT GİDERLER 166,66  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  166,66 

-Opsiyon sözleşmesi olumsuz faiz farkının kaydı 
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5/a 

 T3    

180.GEL.AYL.AİT GİDERLER 200  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  200 

-Opsiyon sözleşmesi olumsuz faiz farkının kaydı  

5/b 

 T3    

100.KASA 3.600  

 642.FAİZ GELİRLER  3.600 

-Tahvil faiz gelirlerin tahsili 

5/c 

 T3    

780.FİNANSAL GİDERLER 449,99  

 180.GELECEK AYLARA AİT GİD.  449,99 

- Opsiyon sözleşmesi kaynaklı üç aylık olumsuz faiz farkının kaydı. 

6 

 T4    

180.GEL.AYL.AİT GELİRLER 250  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  250 

- Opsiyon sözleşmesi olumsuz faiz farkının kaydı. 

7 

 T4    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 216,66  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  216,66 

- Opsiyon sözleşmesi olumsuz faiz farkının kaydı. 

8/a 

 T5    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 166,66  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  166,66 

- Opsiyon sözleşmesi olumsuz faiz farkının kaydı. 

8/b 

 T5    

100.KASA 3.500  

 642.FAİZ GELİRLER  3.500 

- Tahvil faiz gelirinin tahsili. (20.000 x 0,70 x 3/12 = 3.500). 

9 

 T6    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 83,33  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  83,33 

- Opsiyon sözleşmesi olumsuz faiz farkının kaydı 
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10 

 T7    

180.GEL.AYL.AİT GİDERLER 216,66  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  216,66 

- Opsiyon sözleşmesi olumsuz faiz farkının kaydı. 

11/a 

 T8    

180.GEL.AYL.AİT GİDERLER 250  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  250 

-Opsiyon sözleşmesi olumsuz faiz farkının kaydı 

11/b 

 T8    

100.KASA 3.750  

 642.FAİZ GELİRLER  3.750 

-Tahvil faiz gelirin tahsili 

11/c 

 T8    

780.FİNANSMAN GİDERLERİ 633,32  

 180.GELECEK AYLARA AİT Gİ.  633,32 

- Opsiyon sözleşmesi kaynaklı üç aylık olumsuz faiz farkının ilgili gider hesabma alın. 

12 

 T9    

329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 1.633,30  

 100.KASA  1.633,30 

- Opsiyon sözleşmesi kaynaklı borcun ödenmesi. 

13 

 T9    

380.GEL.AYL.AİT GELİRLER 1.000  

 649.DİĞER FAAL.OL.GEL. VE K.  1.000 

- Opsiyon priminin gelir kaydedilmesi. 

14 

 T9    

925.OPSİYONDAN ALACAKLILAR 1  

 924.OPSİYONDAN BORÇLULAR  1 

- Opsiyon işleminin sona ermesi nedeniyle 
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2.4.4. Swap 

 

Swap sözleşmelerinin incelenmesi, kavramsal çerçevesi ve 

muhasebeleştirilmesinin ayrıntılı irdelenmesiyle yapılmıştır. 

 

 

2.4.4.1. Swap Sözleşmelerinin Kavramsal Çerçevesi 

 

Bir swap sözleşmesi, tarafların faizi ya da döviz değiştirmek suretiyle kredi 

maliyetlerini düşürebildikleri, esasen iktisatçı David Ricardo’nun göreceli üstünlükler 

teorisine dayanan bir takas işlemidir.66 Swap, kur ve faiz riski yönetiminde en önemli 

türev ürünlerin başmda gelmektedir. Swap işlemleri döviz, faiz oranı ve emtiaların 

karşılıklı el değiştirmesi üzerine dayanan finansal işlemlerdir. Swaplar, genellikle 

gelecek sözleşmeleri ve opsiyon işlemlerinden daha uzun vadeli olan tezgâh üstü 

işlemlerdir. Swap ilk olarak 1923 yılında Avusturya Merkez Bankası tarafından spot 

pazarda GBP karşısında yerli paranın satılıp vadeli olarak geri satın alınmasıyla 

denenmiştir. 1981 yılı Ağustos ayında Dünya Bankası ile IBM arasında yapılan döviz 

kuru swapı işlemiyle swap piyasasının geçerliliği ispat edilmiştir. 67 

Bu işlemde IBM ile Dünya Bankası arasında USD karşılığında DEM ve CHF 

kurlarını kapsayan swap işlemi gerçekleştirilmiştir.68 Future ve forward bir alıcı ve bir 

satıcı arasında yapılabilmektedir. Swap işlemleri ise, çoğunlukla bir banka aracılığıyla 

üçüncü bir tarafla yapılmaktadır. Swap İki ya da daha fazla taraf arasında, faiz, döviz ya 

da her ikisinin birden değiştirmesini sağlayan bir finansal işlemdir. Kar elde etmek ya 

da faiz değişmesi ve döviz kum risklerinin paylaştırılması amacıyla yapılmaktadır. 

Swap sözleşmeleri belli bir şekil şartı içermemektedir. Vade, tutar, fiyat gibi değişkenler 

İhtiyaçların gerektirdiği biçimde ve serbestçe belirlenebilir.69 

Swap işlemi, iki tarafın birbirlerine belirli periyotlarla ödeme taahhütlerini 

içeren bir sözleşmedir. Sözleşmenin asli unsurları arasında, el değiştirecek para birimi 

                                                
66 TENKER, N. (1999). Finansal Muhasebe. Ankara: Gazi Kitabevi. 
67 APAK, S., & UYAR, M. (2011). Türev Ürünler ve Finansal Teknikler. İstanbul: Beta Basım Yayın 
Dağıtım. 
68 FLAVELL, R. (2002). Swaps And Other Derivatives. ABD: John Wiley & Sons Limited. 
69  VURAL, M. (1998). Swap İşlemlerinin Mahiyeti ve Banka ve Sigorta Muameleleri Karşısındaki 
Durumu. Vergi Dünyası, 32. 
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veya birimlerinin tanımı, her bir para birimine uygulanacak sabit veya değişken faiz 

oranı ve ödeme zamanlan sayılabilir. Swap sözleşmeleri bir borçlanma veya yatırım 

yöntemi olmayıp sadece mevcut borçların veya yatırımların nakit akımlarım 

değiştirmeye yarayan finansal araçlardır.70 

Günümüzde birinci el piyasası çok gelişmiş olan swap sözleşmelerinin ikinci el 

piyasası da likit hale gelmiş, böylece swap işlemi yapan yatırımcılara yükümlülüklerini 

bir başkasına devretme veya sözleşmeyi iptal etme olanağı sunmuştur Swap piyasaları, 

uluslararası sermaye piyasalarının en hızlı büyüyen, yeniliklere en açık ve sürekli yeni 

buluş ve tekniklerin üretildiği piyasalardır. İletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki 

gelişmeler ve risk yönetiminin öneminin giderek artması, swap piyasasının gelişimini 

hızlandırmaktadır. Swap, faiz ve kur riskinin yönetiminde finans yöneticilerine yeni 

olanaklar sağlamaktadır. Swap sözleşmelerinin hızla gelişmesinin nedenlerinden birisi 

de, opsiyonlarla birlikte (swaptions) kullanılmalarıdır.71 

Genel anlamda swap; iki tarafın, ödemelerini önceden belirlenmiş esas ve 

kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiştirmeleridir. Daha ayrıntılı bir şekilde 

tanımlanırsa; swap işlemi, piyasalar arasında farklı kuruluşların arbitraj yapmalarına 

olanak tanıyan, iki yâda daha çok tarafın farklı mali piyasalarda farklı kredi 

değerliliğine sahip olmaları nedeniyle, piyasalardaki rekabetçi üstünlüklerin tarafların 

her birinin yararına olacak şekilde kullanılması amacıyla önceden belirlenen ödeme 

planlarının (genellikle faiz ve döviz cinsi üzerinden) karşılıklı değiştirildiği finansal 

işlemlerdir.72 Tanımından da görüldüğü üzere, swap işlemlerinde bir değiş tokuş işlemi 

söz konusudur. Zaten swap, kelime manası olarak değiş-tokuş anlamına gelmektedir. 73 

Swap’ta da temel amaç diğer vadeli işlem piyasası (türev piyasa) ürünlerinde 

olduğu gibi; faiz, döviz kum ve diğer fiyat değişimlerinden kaynaklanan risklere karşı 

bir güvence sağlamaktır. Bunun yanında kaynak maliyetini azaltmak, varlık getirisini 

arttırmak arbitrajdan ve mukayeseli üstünlüklerden yararlanmak, gereksinim duyulan 

paraya kavuşmak, kambiyo kontrol ve kısıtlamalarından kurtulmak, bürokrasiyi 

azaltmak, nakit akışlarını düzene sokmak ve kâr elde etmek de swap’ın diğer 

                                                
70 DÖNMEZ, Ç., BAŞARAN, Y., DOĞRU, G., & UĞUR, S. (2002). Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına 
Giriş. İstanbul: İMKB Yayınları. 
71 CEYLAN, A., & KORKMAZ, T. (2004). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi. Bursa: Ekin 
Yayınevi. 
72 KURUN, E. (2005). Faiz Riski Yönetimi ve Türkiye Uygulaması. SPK Yayınları(181), s. 77. 
73 APAK, S., & UYAR, M. (2011). Türev Ürünler ve Finansal Teknikler. İstanbul: Beta Basım Yayın 
Dağıtım. 
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amaçlarındandır.74 Swap; forward, gelecek sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmelere benzer 

olarak taraflara faiz riski, döviz kuru riski ve kredi riskine karşı hedge imkânı 

vermektedir. İlk olarak 1980’li yılların başında ortaya çıkan swap’lar, özellikle bankalar 

tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Önemli swap türleri; faiz (interest rate 

swaps), döviz (currency swaps), kredi (credit risk swaps), mal-emtia (commodity 

swaps) ve hisse senedi (equity swaps) swaplarıdır. Ancak, bunlar içerisinde en yaygın 

ve en fazla kullanılanları faiz ve döviz swaplarıdır.75 

 

 

2.4.4.2. Swap Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi 

 

Swap; tarafların finansman maliyetlerini azaltmak ve mevcut 

yükümlülüklerin şartlarını iyileştirmek amacıyla yaptıkları faiz ya da dövizi değiştirme 

işlemidir.76 Bu nedenle swap, daha çok hedging amacıyla kullanılmaktadır. 

Swap işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması gerekir: 

1. Faiz swaplarında, swap kazanç ve kayıpları swap faiz ödeme ve transfer 

tarihlerinde hesaplanarak kaydedilir. 

2. Swap işleminin hedge ya da spekülasyon amaçlı olmasına göre, işlemlerin 

muhasebeleştirilmesinde farklılık olmaktadır. 

Hedge amaçlı swap işlemlerinde aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır: 

1. Faiz swaplarında; 

ii) Diğer hedge amaçlı türev ürünlerde olduğu gibi, faiz swap işleminden hasıl 

olan kazanç ya da kayıplar hedge edilen kalemin maliyetinin 

düzeltilmesinde kullanılmalıdır. Faiz swap işlemi sonucunda swap kazancı 

oluşması durumunda, bu kazanç orijinal borca ilişkin faiz giderinden 

indirilir. Swap işleminin kayıpla sonuçlanması durumunda, bu kayıp orijinal 

borca ilişkin faiz giderine eklenir. 

iii) Swap işleminin vadesi ile hedge edilen işlemin vadesinin çakışmaması 

durumunda, swap işleminden hasıl olan kazanç ya da zarar "Gelecek Aylara 

                                                
74 ÖRTEN, İ. (2000). Risk Yönetimi Piyasasında Vadeli Değiş-Tokuş ve Türkiye Uygulaması. Ankara: 
Gazi Üniversitesi Yüksek Lisas Tezi. 
75 SAUNDERS, A., & CORNETT, M. (2006). Financial Markets and Institutions A Modern Perspective. 
McGraw - Hill International Edition (Finance Series), s. 304. 
76 DECONY, S. (1992). Swaps. Cambridge(118). 
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Ait Gelirler" ya da "Gelecek Aylara Ait Giderler" hesaplarına alınarak 

bekletilmeli ve hedge edilen işlem vadesinde gerekli düzeltmeler 

yapılmalıdır. 

iv) Swap işlemine bir taahhüdün ya da beklenilen bir işlemin hedge edilmesi 

amacıyla girilmesi durumunda, swap işleminden hasıl olacak kazanç ya da 

zarar "Gelecek Aylara Ait Gelirler" ya da "Gelecek Aylara Ait Giderler” 

hesaplarına kaydedilmeli, taahhüdün veya beklenilen işlemin 

gerçekleşmesinden sonra, bu işlemlerin maliyetlerinde bir düzeltme olarak 

gösterilmelidir. Taahhüdün ya da beklenilen işlemin gerçekleşmemesi 

durumunda, swap kazanç ya da zararlarının içinde bulunulan dönemin gelir 

veya giderleri arasında gösterilmesi gerekir. 

2. Para swaplarında, swap işleminin tarafları kullandıkları anaparalara ilişkin faizleri 

finansman gideri olarak kaydederler. 

Swap işlemine spekülasyon amacıyla girilmesi durumunda, swap kazanç ya da 

zararları ilgili oldukları dönemin gelir veya giderleri arasında yer almalıdır. 

Muhasebe uygulamaları açısından swap işlemleri ile ilgili mali olaylar şu şekilde 

sıralanabilir: 

1. Swap anlaşmasının yapılması, 

2. Para swaplarında anapara değiş-tokuşu, 

3. Faiz swaplarında swap faiz farkı ödeme ya da tahsili, 

4. Para swaplarında tarafların kullandıkları anaparalara ilişkin faizlerin transferi.77 

 

Örnek Uygulama:78 R Firması buğday üretiminde bulunan bir tarım işletmesidir. 

Bu işletme gelecekteki 6 ayda buğday fiyatının düşeceğini beklemekte, fiyat düşme 

riskinden korunmak ve buğday satış fiyatını sabitlemek istemektedir. 

Un üretimi yapan S işletmesi ise, R işletmesinin aksine gelecekteki 6 ayda buğday 

fiyatlarının artacağını tahmin etmekte ve fiyat artış riskinden korunmak istemektedir. 

                                                
77 PARLAKKAYA, R. (2005). Finansal Türev ürünler ile Mali Risk Yönetimi ve Muhasebe Uygulamaları. 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 
78 ÖRTEN, R., & ÖRTEN, İ. (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi 

Kitabevi. 
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Bu iki işletme 01.02.2014’de 10 ton buğdayla ilgili 6 ay vadeli bir swap sözleşmesi 

imzalamışlardır. 

Sözleşmeye göre R işletmesi 1 ton buğdayın 6 ay sonra 120.000 TL den satıcısı ve vade 

sonundaki cari piyasa fiyatından alıcısıdır. 

Sözleşmenin yapıldığı tarihte bir ton buğdayın cari satış fiyatı 115.000 TL’dir. 

Sözleşmenin karşı tarafı S Firması’dır. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının 

sonunda bir ton buğdayın cari piyasadaki satış fiyatı sıra ile 101.000, 98.000, 102.000, 

104.000 ve 107.000 TL olmuştur. 

31.07.2014’de 1 ton buğdayın cari piyasadaki satış fiyatı ise 110.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Taraflar sözleşmeyle ilgili aracı banka kullanmaya ve teminat almaya gerek 

duymamışlardır. 

Vade sonunda taraflar sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmişlerdir. 

İstenilen: Bu bilgileri esas alarak; erteleme yöntemine göre; 

1) R Firması’nın, 

2) S Firması’nın muhasebe kayıtlarım yapınız. 

3) Buğdayın borsaya kayıtlı olduğunu ve firmaların aylık mali tablo 

düzenlediklerini varsayarak cari değer yöntemine göre firmaların muhasebe 

kayıtlarım yapınız. 

4) Diğer bilgilerin aynı olduğunu, ancak, buğdayın cari piyasadaki 

satış fiyatının, 31.03.2014’de 102.000 TL, 30.04.2014’de 108.000 TL, 

31.05.2014’de 118.000 TL, 30.06.2014’de 125.000 TL, 31.07.2000 de 130 

milyon TL olarak gerçekleştiğini varsayarak, bu duruma ve erteleme 

yöntemine göre firmaların muhasebe kayıtlarım yapınız. 

1) R Firmasın’nın Muhasebe Kayıtları 

1 

 /    

926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-S Firması 
1.200.000  

 927.SWAPTAN ALACAKLILAR 

-R Firması 
 1.200.000 

- Swap sözleşmesinin kaydı (120.000*10=1.200.000) 
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2 

 /    

100.KASA  1.287.000  

 600.YURT İÇİ SATIŞLAR 

391.HESAPLANAN KDV 
 

1.100.000 

187.000 

- Buğdayın cari piyasada satışı (110.000*10=1.100.000) 

3 

 /    

100.KASA 117.000  

 600.YURT İÇİ SATIŞLAR 

391.HESAPLANAN KDV 
 

100.000 

17.000 

-  Swap sözleşmesi olumlu farkın buğday satış hasılatı ile ilişkilendirilmesi (120.000 – 

110.000) *10= 100.000 

4 

 /    

927.SWAPTAN ALACAKLILAR 

-R Firması 
1.200.000  

 926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-S Firması 
 1.200.000 

- Swap sözleşmesinin nazım hesap kayıtlarından çıkarılması 

 

Asıl öge (ürün) olan buğdayın maliyet bedeli ile değerlemesi nedeniyle erteleme 

yöntemine göre yapılan bu kayıtlamalarda, swap sözleşmesinin ve buğdayın cari değerle 

değerlemesi, sözleşme ile ilgili olumlu ve olumsuz farkların gelir ve gider hesaplarına 

alınması sözleşmeye konu olan buğdayın (asıl ürünün) satılışına kadar ertelenmiştir. 

Buğday satış fiyatının düşeceğini tahmin eden ve tahmini gerçekleşen R Firması 

swap sözleşmesinden 100.000 TL (120.000 - 110.000 = 10.000 TL x 10 Ton = 100.000 

TL) olumlu fark (kazanç) elde etmiştir. 

Bu olumlu fark 6 aylık dönemde buğday satış hasılatında meydana gelen 50.000 

TL (115.000 - 110.000 = 5.000 x 10 ton = 50.000 TL) tutarındaki azalmayı ortadan 

kaldırmış ve sözleşmeden önceki duruma kıyasla buğday satış tutarında 50.000 TL 

artmaya neden olmuştur. 
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Swap sözleşmesinin buğdayın satış fiyatında meydana gelen azalması riskinden 

korunmak amacıyla yapıldığı nazara alınarak, meydana gelen bu olumlu fark (100.000 

TL) korunma öğesini oluşturan buğdayın satış hasılatı ile ilişkilendirilmiştir (satış 

hasılatını artırıcı etkide bulunmuştur). 

2) S Firması’ nın Muhasebe Kayıtları 

1 

 /    

926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-R Firması 
1.200.000  

 927.SWAPTAN ALACAKLILAR 

-S Firması 
 1.200.000 

- Swap sözleşmesinin kaydı (120.000*10 ton = 1.200.000) 

2 

 /    

150.İLK MADDE VE MALZEME 

191.İNDİRİLECEK KDV 

1.100.000 

187.000 
 

 100.KASA  1.287.000 

-Buğdayın cari piyasadan satın alınması (110.000*10 ton = 1.100.000) 

3 

 /    

150.İLK MADDE VE MALZEME 

191.İNDİRİLECEK KDV 

100.000 

17.000 
 

 100.KASA  117.000 

-Swap sözleşmesi olumsuz farkın buğday alış maliyeti ile ilişkilendirilmesi (110.000 – 

120.000) 10 ton =100.000 

4 

 /    

927.SWAPTAN ALACAKLILAR 

-S Firması 
1.200.000  

 926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-R Firması 
 1.200.000 

-Swap sözleşmesinin nazım hesap kayıtlarından çıkarılması 

 

Buğday maliyet bedeli ile değerlemeye tabi tutan ve kayıtlamalarını erteleme 

yöntemine göre yapan S İşletmesi de, swap sözleşmesinin ve buğdayın cari değerle 

değerlemesini, sözleşme ile ilgili olumlu ve olumsuz farkların gelir ve gider hesaplarına 
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alınmasının sözleşmeye konu olan buğdayın (asıl ürünün) satın alınmasına kadar 

ertelemiştir. 

Buğday edinme alış maliyetinin artacağını tahmin eden ve tahmini 

gerçekleşmeyen bu işletme swap sözleşmesinden 100.000 TL olumsuz farka (kayba) 

uğramıştır. 

S İşletmesinin R İşletmesine ödediği bu 100.000 TL’ lik olumsuz fark buğday 

alış maliyetinin artacağını tahmin eden ve buğday fiyatının düşmesi nedeniyle tahmini 

gerçekleşmeyen bu işletmede buğdayın alış maliyetini artırıcı bir etkiye neden olmuştur. 

Buğday alış maliyetinin cari piyasada 50.000 TL düştüğü nazara Andığında, S 

işletmesinin net kaybı da, R İşletmesinin net kazancı kadar, yani 50.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

3) Cari Değer Yöntemine Göre Firmaların Muhasebe Kayıtları 

a) R Firmasının Muhasebe Kayıtları 

1 

 /    

926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-S Firması 
1.200.000  

 927.SWAPTAN ALACAKLILAR 

-R Firması 
 1.200.000 

-Swap sözleşmesinin kaydı (120.000*10 ton = 1.200.000) 

2 

 /    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 50.000  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  50.000 

- İskontonun kaydı (120.000 – 115.000)*10 = 50.000 

3 

 /    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 140.000  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  140.000 

- Sözleşmenin güncelleştirilmesi ve olumsuz farkın kaydı (101.000 – 115.000)*10 = 

140.000 

4 

 /    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 30.000  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  30.000 
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-Sözleşmenin güncelleştirilmesi ve olumsuz farkın kaydı (98.000 – 

101.000)*10=30.000 

5 

 /    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 40.000  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  40.000 

- Sözleşmenin güncelleştirilmesi ve olumlu farkın kaydı (102.000 -

98.000)*10=40.000 

6 

 /    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 20.000  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  20.000 

- Sözleşmenin güncelleştirilmesi ve olumlu farkın kaydı (104.000-102.000)*10= 20.000 

7 

 /    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 30.000  

 380.GEL. AYLARA AİY GEL.  30.000 

-Sözleşmenin güncelleştirilmesi ve olumlu farkın kaydı (107.000-104.000)=30.000 

8 

 /    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 30.000  

 380.GEL. AYLARA AİT GEL.  30.000 

- Sözleşmenin güncelleştirilmesi ve olumlu farkın kaydı (110.000-107.000)*10 =30.000 

9 

 /    

329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 170.000  

 127.DİĞER TİCARİ 

ALACAKLAR 
 170.000 

-Swap kaynaklı alacak ve borç hesaplarının kapatılması 

10 

 /    

380.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 170.000  

 180.GELECEK AYLARA AİT GİD.  170.000 

-Swap kaynaklı dönem ayırıcı hesapların kapatılması 

11 

 /    

100.KASA 1.287.000  

 600.YURT İÇİ SATIŞLAR 

391.HESAPLANAN KDV 
 

1.100.000 

187.000 
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-Buğdayın cari piyasada satışı (110.000*10 ton=1.100.000 TL) 

12 

 /    

100.KASA 117.000  

 600.YURT İÇİ SATIŞLAR 

391.HESAPLANAN KDV 
 

100.000 

17.000 

-Swap sözleşmesi olumlu farkının buğday satış hasılatı ile ilişkilendirilmesi 

13 

 /    

927.SWAPTAN ALACAKLILAR 

-R Firması 
1.200.000  

 926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-S Firması 
 1.200.000 

-Swap sözleşmesinin nazım hesap kayıtlarından çıkarılması 

 

Asıl ürün (öge) olan buğdayın borsaya kayıtlı olması ve cari değerle 

değerlemeye tabi tutulması nedeniyle muhasebe kayıtlarım da “cari değer yöntemine” 

göre yapan, aylık mali tablo düzenleyen R İşletmesinin muhasebe kayıtlarında, swap 

sözleşmesinin sözleşme tarihinde ve her ay sonunda; buğdayın her ay sonunda cari 

değerle değerlemesi, sözleşmeye ait kazanç ve kayıpların her ay sonunda ertelenmiş 

gelir ve gider hesaplarına alınması söz konusu olmuştur. Ancak, swap sözleşmesi ile 

ilgili kesin kazanç ve kaybın buğdayın satış hasılatı ile ilişkilendirilmesi yine buğdayın 

satışına kadar ertelenmiştir. Diğer kayıtlamalar, genelde, erteleme yöntemine benzer bir 

şekilde yapılmış, R İşletmesinin swap avantajı yine 100.000 TL net olumlu farkı 50.000 

TL olmuştur. 

 

b) S Firması’nın Muhasebe Kayıtları 

1 

 /    

926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-R Firması 
1.200.000  

 927.SWAPTAN ALACAKLILAR 

-S Firması 
 1.200.000 

-Swap sözleşmesinin kaydı (120.000x10 ton =1.200.000 TL 
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2 

 /    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 50.000  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  50.000 

-Primin kaydı (115.000-120.000)*10=50.000 

3 

 /    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 140.000  

 380.GELECEK AYLARA AİT 

GEL. 
 140.000 

-Sözleşmenin güncelleştirilmesi ve olumlu farkın kaydı (115.000-101.000)*10=140.000 

4 

 /    

127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 30.000  

 380.GELECEK AYLARA AİT GEL.  30.000 

-Sözleşmenin güncelleştirilmesi ve olumlu farkın kaydı (101.000-98.000)*10=30.000 

5 

 /    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 40.000  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  40.000 

-Sözleşmenin güncelleştirilmesi ve olumsuz farkın kaydı (98.000-102.000)*10=-40.000 

6 

 /    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 20.000  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  20.000 

-Sözleşmenin güncelleştirilmesi ve olumsuz farkın kaydı (102.000-104.000)*10=-

20.000 

7 

 /    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 30.000  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  30.000 

- Güncelleme ve olumsuz farkın kaydı (104.000-107.000)*10=-30.000 

8 

 /    

180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 30.000  

 329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR  30.000 

- Güncelleme ve olumsuz farkın kaydı (107.000-110.000)*10= 30.000 
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9 

 /    

329.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 170.000  

 127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR  170.000 

-Swap kaynaklı alacak ve borcun mahsubu (kapatılması) 

10 

 /    

380.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 170.000  

 180.GELECEK AYLARA AİT GİD.  170.000 

- Swap kaynaklı dönem ayırıcı hesapların kapatılması 

11 

 /    

150.İLK MADDE VE MALZEME 

191.İNDİRİLECEK KDV 

1.100.000 

187.000 
 

 100.KASA  1.287.000 

-Buğdayın cari piyasadan satın alınması (110.000*10 ton)=1.100.000 

12 

 /    

150.İLK MADDE VE MALZEME 

191.İNDİRİLECEK KDV 

100.000 

17.000 
 

 100.KASA  117.000 

- Swap sözleşmesi olumsuz farkının buğday alış maliyeti ile ilişkilendirilmesi (110.000-

120.000)*10 = 100.000 

13 

 /    

927.SWAPTAN ALACAKLILAR 

-S Firması 
1.200.000  

 926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-R Firması 
 1.200.000 

-Swap sözleşmesinin nazım hesap kayıtlarından çıkarılması 

 

Cari değer yöntemine göre yapılan S Firması’nın muhasebe kayıtlan 11. 

maddeye kadar R Firmasının tersidir. 

11. madde, buğdayın cari piyasadan 1.100.000 TL’ye alışını 12. madde ise, swap 

sözleşmesi nedeniyle meydana gelen 100.000 TL tutarındaki olumsuz farkın buğdayın 

alış maliyeti ile ilişkilendirilmesini ve edinme maliyetinin artırılmasını kapsamına 

almaktadır. 
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13. maddede ise swap sözleşmesinin nazım hesaplardan çıkarılma kaydı 

yapılmıştır. 

Bu şıkta yapılan kayıtlamalarda da, sözleşmelerin imza tarihinden vade sonuna 

kadar, buğdayın her ay sonunda cari değerle değerlemesi; sözleşmeye ait kazanç ve 

kayıpların her ay sonunda ertelenmiş gelir ve gider hesaplarına alınması 

gerçekleştirilmiştir. 

Swap sözleşmesine ait kesin kazanç ve kayıpların buğdayın alış maliyeti ile 

ilişkilendirilmesi ise, bu şıkta yapılan kayıtlamalarda da buğdayın satın alınmasına 

kadar ertelenmiştir.  

Bu kayıtlama şeklinde de S İşletmesinin swap kaybı 100.000 TL, net olumsuz 

farkı 50.000 TL olmuştur. 

4) Erteleme Yöntemine Göre Firmaların Muhasebe Kayıtları 

 

a) R Firması’nın Muhasebe Kayıtları 

1 

 /    

926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-S Firması 
1.200.000  

 927.SWAPTAN ALACAKLILAR 

-R Firması 
 1.200.000 

-Swap sözleşmesinin kaydı (120.000*10 ton =1.200.000 TL) 

2 

 /    

100.KASA 1.521.000  

 600.YURTİÇİ SATIŞLAR 

391.HESAPLANAN KDV 
 

1.300.000 

221.000 

-Buğdayın cari piyasada satışı (130.000*10 ton =1.300.000 TL) 

3 

 /    

612.DİĞER İNDİRİMLER 

191.İNDİRİLECEK KDV 

100.000 

17.000 
 

 100.KASA  117.000 

-Swap sözleşmesi olumsuz farkının satış hasılatı ile ilişkilendirilmesi (120.000-

130.000)*10) = -100.000 TL 
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4 

 /    

927.SWAPTAN ALACAKLAR 

-R Firması 
1.200.000  

 926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-S Firması 
 1.200.000 

- Swap sözleşmesinin nazım hesaplardan çıkarılması 

 

Sözleşmeye göre sabit fiyatla buğday satıcısı, cari piyasa fiyatıyla buğday alıcısı 

konumunda olan R Firması, gelecekteki 6 ayda buğday satış fiyatlarının azalacağını 

tahmin etmiştir. Ancak buğdayın ton satış fiyatı 130.000 TL’ye yükselmiş olup, bu 

varsayıma göre R Firması ton başına 10.000 TL (130.000 -120.000 = 10.000 TL), 10 

ton buğday için 100.000 TL kayba uğramıştır. Bu kayıp tutarı bu defa buğday satış 

hasılatını azaltıcı bir etkide bulunmuştur. Bu etki 612 DİĞER İNDİRİMLER hesabına 

kaydedilmiştir. 

Diğer kayıtlamalar istenilen l’deki gibi yapılmıştır. 

 

b) S Firması’nın Muhasebe Kayıtları 

1 

 /    

926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-R Firması 
1.200.000  

 927.SWAPTAN ALACAKLILAR 

-S Firması 
 1.200.000 

-Swap sözleşmesinin kaydı (120.000*10 ton = 1.200.000 TL) 

2 

 /    

150.İLK MADDE VE MALZEME 

191.İNDİRİLECEK KDV 

1.300.000 

221.000 
 

 100.KASA  1.521.000 

-Buğdayın cari piyasadan satın alınması. (130.000*10 ton = 1.300.000 TL) 

3 

 /    

100.KASA 117.000  

 150.İLK MADDE VE MALZEME 

391.HESAPLANAN KDV 
 

100.000 

17.000 
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-Swap sözleşmesi olumlu farkının tahsili (120.000-110.000) * 10 = -100.000 TL 

4 

 /    

927.SWAPTAN ALACAKLILAR 

-S Firması 
1.200.000  

 926.SWAPTAN BORÇLULAR 

-R Firması 
 1.200.000 

- Swap sözleşmesinin nazım hesaplardan çıkarılması 

 

S Firması gelecek 6 ayda buğday fiyatlarının artacağım tahmin etmiş ve tahmini 

doğru çıkmıştır. 

Sözleşme tarihinde cari piyasadaki ton fiyatı 115.000 TL olan buğdayın 

sözleşme vadesi sonunda cari piyasadaki ton fiyatı 130.000 TL’ye yükselmiştir. 

Buğdayın 10 tonunun cari fiyatla (1.300.000 TL) ile satıcı sabit fiyatla 

(1.200.000 TL ile) alıcısı durumunda olan S işletmesi swap sözleşmesinden 100.000 TL 

kazanç elde etmiştir. 

100.000 TL’lik bu kazanç kayıtlarını erteleme yöntemine göre yapan S 

işletmesinin buğday alış maliyetini azaltıcı bir etkide bulunmuştur. Bu durum 3. madde 

de açık bir şekilde görünmektedir. 

Sözleşmenin yapıldığı tarihe kıyasla buğday alış fiyatının ton başına 15.000 TL 

(130.000 - 115.000 = 15.000 TL) arttığı nazara alındığında, 10 ton buğday alan S 

işletmesi 150.000 TL’lik (15.000 x 10 ton = 150.000 TL) fiyat artışının 100.000 TL’ lik 

(120.000 -110.000 = 10.000 x 10 ton = 100.000 TL) kısmından swap sözleşmesi ile 

korunmuş ve net maliyet artışını (net olumsuz farkı) 50.000 TL’ye indirmiştir. 
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MANİPÜLASYON 
 

2.5. Manipülasyonun Kavramsal Çerçevesi 

 

Finansal piyasalarda manipülasyon, kısaca menkul kıymet fiyatlarının yapay 

olarak kontrolü biçiminde tanımlanmaktadır. Geniş anlamda manipülasyon ya da diğer 

bir değişle yapay fiyat oluşturma, genellikle finansal piyasaların, genişlik ve derinlikten 

yoksun, arz ve talebin sınırlı olduğu; katılımcıların önemli bir kısmının pazarın yapısı 

ve hisse senedi olgusu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı, oyunun kurallarının 

konmadığı ya da yeterince bilinmediği veya kollanamadığı dönemlerde kendini 

gösteren, gerçekte kriminal bir faaliyet olarak kabul edilen bir olgudur.79 Manipülasyon 

ekonominin bozuk olduğu dönemlerde daha da yaygınlaşmaktadır.80 

ABD Yüksek Mahkemesi verdiği bir kararda manipülasyonun tanımını 

yaparken, bazı tipik manipülatif işlem türlerini saymış ve bunların piyasayı yapay 

biçimle etkileyerek, yatırımcıları yanıltma amaçlı işlemler olduğuna hükmetmiş ve 

hileyi manipülasyonun zorunlu bir unsuru olarak görmüştür. Yatırımcıları işlem 

yapmaya yöneltmek amacıyla alım veya satım yapanların, bu işlemlerin arz ve talebin 

sonucu olduğuna inanan yatırımcıları aldattığı ve bunun da hileli bir işlem olduğu 

yargısal içtihatlarda kabul edilmektedir. Aynı şekilde, gerçek arz ve taleple ilgisi 

olmamasına rağmen, piyasada işlem yapıldığına ilişkin yanlış bir izlenim yaratmak 

suretiyle yatırımcıların yanlış bilgilendirilmesi de aldatıcı bir fiil olarak görülmekte ve 

hileli işlem şeklinde nitelenmektedir.81 

Manipülasyon, mali piyasaların önemli bir parçasını oluşturan sermaye 

piyasasında fiyat oluşum mekanizmasını bozarak, mali piyasalardan beklenen temel 

işlevleri ortadan kaldırmaktadır. Sermaye piyasasındaki olumsuz etki, dış dünyada, fiyat 

mekanizmasının bozulması, gerçekçi olmayan fiyatların oluşması biçiminde 

görünmektedir. Borsada fiyat mekanizmasının bozulması, anonim bir piyasada oluşan 

                                                
79  ÖZBAY, R. (1990). Hisse Senedi Fiyatlarında Yükseliş ve Çöküşler: Borsalarda Spekülasyon ve 
Manipülasyon. SPK Araştırma Raporu. 
80 HART, O. (1991). On the Profitability of Speculation. uarterly Journal of(91), 579-597. 
81  MANAVGAT, Ç. (2008). Sermaye Piyasasında İşleme Dayalı Manipülasyon ve Özel Hukuk 
Bakımından Sonuçları. Ankara: Seçkin. 
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fiyatlara kamunun güveninin kötüye kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Diğer 

taraftan, manipülasyon, belli bir kişi veya grubun yönlendirmesiyle gerçekleştiği, bir 

başka deyişle fiyat mekanizmasının bozulmakta olduğu sınırlı bir çevre içinde bilindiği 

için, yatırımcılar arasında fırsat eşitliğini de bozmaktadır. Anılan soruna bağlı olarak, 

içerden öğrenenlerin ticareti fiilindeki menfaatler dengesi ortaya çıkmakta, 

manipülasyon yapan grup bilgi dağılımındaki dengesizlikten menfaat sağlamaktadır. 

Manipülasyonun, piyasanın yapısal özelliklerini, fiyat oluşum mekanizmasını bozması, 

eşitlik, dürüstlük ilkelerine aykırı sonuçlar doğurmasının temelinde kamuyu aydınlatma 

kurallarına aykırılık bulunmaktadır. Dolayısıyla, manipülasyonun hukuka aykırı bir fiil 

olarak kabul edilmesinin temel nedeni kamuyu aydınlatma kurallarına aykırılıktır. 

Ancak kamuyu aydınlatma kurallarına her aykırılığın piyasa üzerindeki etkisi, 

manipülasyon kadar güçlü ve doğrudan olmamaktadır. Manipülasyon, piyasanın 

işleyişine ilişkin temel ilkeleri de zedelemekte, özellikle fiyat oluşum mekanizmasını 

bozarak, borsaların, organize piyasaların temel varlık nedenini ortadan kaldırmaktadır.82 

Sermaye Piyasası Hukuku dalı bünyesinde yer alan menkul kıymet borsalannda, 

bu alanda faaliyet göstermekte olan kurumsal yatırımcıların sermaye piyasası 

araçlarının piyasada işlem görmesi (almıp-satılması) esnasında, bu işlemlerle uğraşan 

gerçek ya da tüzel kişilerin (tellal, simsar, aracı kurum, broker) aldatıcı nitelikte 

hareketlerde bulunarak, haksız menfaatler temin ya da temin edilmesine aracılık 

etmeleri üzerine, sermaye piyasası hukuku ile ilgilenen tüm ülkelerin hukuk 

sistemlerinde bu gibi eylemlerin hangilerinin suç teşkil edeceği, hangilerinin etmeyeceği 

yönünde hukuk kaideleri oluşturulmaya ve ceza hukukunun hapis cezası gibi sert 

müeyyidelerinden yararlanılmaya başlanmıştır.83 

 

 

2.6. Tarihsel Gelişimi 

 

Tarihsel gelişim içerisinde çeşitli nesnelerin piyasa fiyatlarının etkilenmesine 

yönelik aldatıcı hareketlerin, ilk olarak Eski Yunan ve Roma’da suç olarak düzenlendiği 

görülmüştür. Bunlara örnek olarak Yunan’da; tekel oluşturmak suretiyle fiyatları 
                                                
82  MANAVGAT, Ç. (2008). Sermaye Piyasasında İşleme Dayalı Manipülasyon ve Özel Hukuk 
Bakımından Sonuçları. Ankara: Seçkin. 
83 EVİK, A. H. (2004). Sermaye Piyasası Araçlarının Değerini Etkileyebilecek Aldatıcı Hareketler Yapma 
(Manipülasyon) Suçları. Ankara: Seçkin. 
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yükseltmeye çalışanların ağır cezalarla cezalandırılmaları, Aristo zamanında; ünlü 

Filozof Thales’in yaz mevsimi gelmeden elindeki sermaye ile tüm yağ preslerini 

kiralaması, yazın zeytin toplama zamanında da bu preslere yönelik talebi, en fazla para 

verene kiralayarak, bir nevi tekel oluşturarak çok para kazanması, piyasadaki mevcut 

tüm demirleri toplayarak, yüksek fiyat teklif edenlerden başkalarına salmayıp istifçilik 

yapan bir şahsın Siracusa’dan sürülerek cezalandırılması, tarım ürünlerine yönelik 

olarak Ligürk Kanunları’ndaki; gizli satışların yasaklanması ve üreticinin 

spekülatörlerle işbirliği yapmasını engellemek amacıyla, üreticinin malını mutlak 

surette pazarda satması, aksi halde müsadere ile cezalandırılması yönündeki 

düzenlemeler gösterilebilir.84 

 

 

2.7. Dünya Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Tanım ve Düzenlemeler 

 

ABD Yüksek Mahkemesinin vermiş olduğu değişik kararlarda sermaye piyasası 

araçlarına yönelik aldatıcı hareketler;  “Piyasa fiyat eğilimini yapay yollarla etkileyen 

işlemler veya menkul kıymet fiyatlarını kontrol ederek ya da yapay yollardan etkileyerek 

aldatmak amacıyla yapılan bilinçli hareketler” olarak tanımlanmaktadır. Bu nitelikteki 

bilinçli hareketler; işleme dayalı olabileceği gibi bilgiye dayalı da olabilmektedir. 

Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) ise, sermaye piyasası araçlarına 

yönelik aldatıcı hareketleri; “piyasada doğal koşullar çerçevesinde oluşması gereken 

arz ve talebi bilinçli müdahalelerle etkilemek” olarak tanımlamaktadır. 

Yabancı ülkelerin sermaye piyasası mevzuatları incelendiğinde pek çok gelişmiş 

ülkenin, işleme ve bilgiye dayalı aldatıcı hareketlerin; normal piyasa koşullarında 

oluşması gereken arz-talebi etkileyebilecek nitelikte yapay, gerçek olmayan alım-satım 

işlemleri yapılarak veya yalan, yanlış, yanıltıcı bilgi yayarak, açıklamalarda bulunarak 

gerçekleştirilebileceğini hüküm altına aldıkları görülmektedir. Konuyla ilgili olarak 

Türkiye sermaye piyasası mevzuatı incelendiğinde; Sermaye Piyasası Kanununun 

doğrudan açık bir şekilde “manipülasyon” terimine yer verilmediği, dolaylı olarak 

Kanun’un genel gerekçesinde “manipülatif faaliyetler” adı altında ifade edildiği, gerek 
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doktrinde gerekse Sermaye Piyasası Kanunu’nda “manipülasyon suçu” kavramına 

yönelik olarak herhangi bir tanımlamanın da yapılmadığı görülmektedir. 

Sermaye piyasası araçlarıyla yapılabilecek suçlardan; işleme dayalı aldatıcı 

hareketler yapmak suçu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. maddesinin (A-2) bendinde 

düzenlenmiştir. Bu suça; “yapay arz ve talep yaratma suçu” adı verenler olduğu gibi, 

“fiyat manipülasyonları” , “yapay fiyat ve piyasa oluşturulması ibaresi ile birlikte 

parantez içerisinde manipülasyon” veya “yapay olarak sermaye piyasası araçlarının alım 

ve satımım yapma” , “yapay piyasa” diyenler de bulunmaktadır.  

Diğer bir sermaye piyasası araçlarıyla yapılabilecek suç olan bilgiye dayalı 

aldatıcı hareketler yapma suçu ise, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. maddesinin (A-3) 

bendinde düzenlenmiştir.85 

 

 

2.8. Diğer Ülkelerdeki Düzenlemeler 

 

Sermaye piyasası mevzuatı açısından yabancı hukuk sistemleri incelendiğinde, 

savaş sonrası sanayileşme, hızlı kentleşme, iş hacminin inanılmaz derecede 

büyümesinin yarattığı etkileşmenin sonucu olarak, pek çok alanda olduğu gibi yeni bir 

faaliyet alanı olarak ortaya çıkan sermaye piyasası alanında da; insanların kolay yoldan 

zengin olmak arzusu sonucu meydana gelen dengesiz ve hızlı değişimler, bundan zarar 

gören ülkeleri düzenlemeler yapmaya yöneltmiştir. 

Bu alandaki ilk temel düzenlemeler Anglo-Sakson ülkeleri ABD ve İngiltere 

tarafından yapılmış, bu sistem Kanada, Japonya ve Türkiye tarafımızdan hemen hemen 

aynen benimsenerek, Venezuela ve Meksika tarafından ise kendilerine uyarlanarak 

uygulanmıştır. Güney Kore de Japonya’nınn izinden giderek ABD sistemini 

benimsemiştir 

Uzun yıllar kara Avrupası ülkeleri bu sistemi benimsememekte direnmişler ve 

ardından kendi sistemlerini oluşturmaya başlamışlardır. Bu ülkelerden Hollanda, İsviçre 

ve Almanya’da bu alana yönelik olarak yapılan düzenlemelerin oldukça yetersiz 

oldukları, hatta Almanya’nın mevzuatında bu tarz düzenlemelerin hemen hemen yok 

denecek kadar az olduğu görülmüştür. Bu alandaki en sert düzenlemelerin ise Belçika, 
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Fransa ve Lüksemburg tarafından yapıldığı, Fransa’nın hem cezai hem de özel hukuk 

düzenlemelerine yer verdiği görülmüştür. 

Konuyla yakından ilgilenmekte olan ülkelerin ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği 

Ülkeleri mevzuatında pek çok sermaye piyasası suçlarına yer vermelerine rağmen, 

sermaye piyasası faaliyetlerinin kamuyu aydınlatma ilkesi çerçevesinde rahat ve 

istikrarlı bir ortamda yürütülebilmesi için, öncelikle İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve 

Aldatıcı Hareketler ile ilgili olarak çeşitli düzenlemeler içerisinde oldukları 

görülmüştür.86 

 

 

2.9. Harekete Dayalı Manipülasyon 

 

Bu türdeki manipülasyonlar, hisse senetlerinin beklenen gerçek değerlerini 

etkilemeye yönelik yapılmaktadır. Hisse senedi fiyatları ile şirketin sahip olduğu 

menkul kıymetlerin cari fiyatlarını dolayısıyla da, piyasa değerini sürekli olarak 

değiştirmeye yönelik işlemlerdir. Bir menkul kıymetin piyasada alım satıma konu olan 

kısmının önemli bir bölümünü ele geçirmeyi veya şirket çalışanlarının elinde 

bulundurdukları şirket hisselerini kendi lehlerine kullanmalarını, ayrıca bazı durumlarda 

aracı kurumların müşteri emirlerini gerçekleştirmemelerini hareket bazlı manipülasyona 

örnek olarak gösterebiliriz.87 

 

 

2.10. İşleme Dayalı Manipülasyon 

 

İşleme dayalı manipülasyon yönteminde, menkul kıymetlerin alım-satım 

işlemleri sonucunda hisse senedi fiyatında değişimler olmaktadır. Bu türdeki 

manipülasyonlarda diğerlerinden 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. Örneğin bir 
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manipülatör, hisse senedinin değerini etkileyebilecek olaylar ve bilgileri göz ardı ederek 

menkul kıymet alım-satım işlemleri ile bir piyasa hareketi gerçekleştirebilmektedir 

Manipülasyonun temel amacı, belli teknikler kullanarak yapay piyasa yaratmak, 

bu suretle üçüncü kişilerde fiyat konusunda yanıltıcı izlenim yaratarak işlem yapmaya 

ikna etmektir. Burada yatırımcının ikna edildiği husus, manipülatif işlemlerden 

etkilenmiş fiyattan işlem yapmaktır. Bir başka deyişle, yatırımcının, manipülatif 

işlemler olmasa bile bir yatırım kararı verecek olması, olaydaki manipülatif özelliği 

ortadan kaldırmaz. Yatırımcının, manipülatif işlemlerden etkilenmiş fiyattan işlem 

yapması, ikna edilmiş olduğunu kabul etmek bakımından yeterlidir. Manipülatif fiilleri 

işleyenler, bu amaca ulaştığı takdirde, yapay olarak oluşturulan fiyatlar üzerinden alım 

veya satım gerçekleştirerek ya da sözleşmesel Haklarını kullanarak manipülatif kazanç 

sağlayabilecektir. Manipülatif fiilin etkisini sürdürdüğü dönemde işlem yapan yatırımcı 

ise, her durumda bu yatırım kararını verecek olsa bile, manipülasyon nedeniyle daha 

olumsuz koşullarla işlem yapmaktan dolayı zarara uğrayacaktır. 

SPKn m. 47.A.2 hükmünde kategorik olarak manipülatif teknikler sayılmış, 

bunların yapaylık niteliği vurgulanmıştır. Yapay piyasa oluşturma olgusu, beraberinde 

yanıltıcı izlenim yaratma amacını da getirmektedir. Başkasını işlem yapmaya ikna 

etmek ise bağımsız bir unsur olmayıp, yanıltıcı izlenim yaratmanın ayrılmaz bir 

parçasıdır. Çünkü yanıltıcı izlenim yaratmak, soyut ve bağımsız bir hedef olmayıp, nihai 

hedef, başkasını işlem yapmaya ikna etmektir. Üçüncü kişiler üzerinde, onları işlem 

yapmaya yöneltmek için yanıltıcı izlenim yaratılmaktadır. Bu nedenle SPKn m. 47.A.2 

hükmünün lafzında açık biçimde öngörülmemekle birlikte, başkasını işlem yapmaya 

ikna etmek, işleme dayalı manipülasyonun zorunlu bir unsurudur. 

AB’nin 2003/6 Direktifi ’nin 1 inci maddesinde yapılan manipülasyon 

tanımında, “başkalarını ikna etmek” unsuruna açıkça yer verilmemiştir. Direktif 

tanımında, manipülatif işlemin, finansal aracın fiyatı, arz veya talebi konusunda yanlış 

veya yanıltıcı işaretler vermesi; fiyatı anormal veya yapay düzeyde oluşturması 

unsurları belirtilmiş, ayrıca ikna unsuruna değinilmemiştir. Ancak bu tercih AB 

Direktifi’ndeki tanımda, “başkalarını işlem yapmaya ikna” koşulunun aranmadığı 

şeklinde yorumlanamaz. Zira finansal aracın fiyatı veya işlem hacmi konusunda yanlış 

veya yanıltıcı izlenim yaratılmasının, fiyatının anormal veya yapay düzeyde 

tutulmasının beklenen sonucu, başkalarının işlem yapmaya ikna edilerek, manipülatif 

işlemden kazanç sağlanmasıdır. Bu nedenle, Türk hukukunda olduğu gibi AB 
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Direktifi'ndeki tanımda da “başkalarını işlem yapmaya ikna” unsurunun, yanlış veya 

yanıltıcı işaretler verme unsurunun doğal bir parçası olarak yer aldığını kabul etmek 

gerekir.88 

 

 

2.11. Bilgiye Dayalı Manipülasyon 

 

Borsada işlem gören payların fiyat veya işlem hacmini etkilemek amacıyla 

yapılan işlemlerin temel amacı, arz ve talebe uygun olarak, fiyatın belli bir noktada 

oluştuğu izlenimini yaratmaktır. O halde mevcut veya potansiyel yatırımcılar, aracı 

kuruluşlar, diğer sermaye piyasası kurumlan gibi piyasa katılımcıları üzerinde fiyata 

veya işlem hacmine ilişkin yanıltıcı izlenim yaratmak manipülasyonun zorunlu bir 

unsurudur. Gerçekten SPKn m. 47.A.2 hükmü açısından bakıldığında, işleme dayalı 

manipülasyonda, arz ve talebi etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı izlenimini 

uyandırmak, fiyatları sabit tutmak, arttırmak veya azaltmak fiillerinin yapay olarak 

yapılması koşulu aranmıştır. Bu koşulun “yanıltıcı izlenim yaratma” unsurunu zorunlu 

kıldığında kuşku yoktur. Zira Maddede aranan maddi koşullar, diğer yatırımcıları işlem 

yapmaya yöneltmek amacıyla üçüncü kişiler üzerinde izlenim yaratmaya yöneliktir. 

Madde’de aranan “yapay”lık koşulu, izlenimin yanıltıcı olmasını gerekli kılmaktadır. 

İşleme dayalı manipülasyonda yanıltıcı izlenim, işlem yoluyla yaratılabilecektir. 

Mülkiyette gerçek anlamda değişiklik yaratmayan işlemlerle, kurgulu işlemlerde, 

yanıltıcı izlenim yaratma özelliği çok açıktır. Herhangi bir ekonomik nedenle 

açıklanamayacak bu işlemler, görünürde bir alım satım işlemi olmakla birlikte, özünde, 

işlemi yapan kişi veya grubun mülkiyet durumunda bir değişiklik yaratmamaktadır. 

Dolayısıyla ortada gerçek anlamda bir borsa işlemi söz konusu değildir. 

Görünürde nitelik taşımayan, ancak tamamen fiyat veya işlem hacmi konusunda 

yanıltıcı izlenim yaratmak amacıyla yapılan işlemlerde, yanıltıcılığı ortaya koymak daha 

güçtür. Zira ortada tamamen yasal görüntülü işlem vardır, işleme konu payların 

mülkiyeti el değiştirmektedir. Ancak işlemi yapanın amacı, o paylar üzerinde yoğun bir 

işlem yapıldığı izlenimi yaratmak ya da o payın fiyatını sabit tutmak, arttırmak veya 
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düşürmek yönünde oluşmaktadır. Sonuçta borsada fiyat, arz ve talebe bağlı olarak 

işlemlerle oluştuğuna göre, görünürde nitelik taşımayan işlemlerin her ne ölçütle olursa 

olsun bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığı; eğer bu soruya olumlu 

cevap verilirse, borsa işlemiyle yaratılan izlenimin hangi halde yanıltıcı sayılabileceği 

sorularına cevap bulmak gerekmektedir.89 

Menkul kıymetin fiyatını doğrudan etkileyebilecek nitelikteki bilgilerin kamuya 

açıklanması sürecinde, bu bilgilerin gerçeğe uygun olmayan şekillerde yansıtılması ile 

menkul kıymet fiyatlarında dalgalanmalar yaratılması, bilgi bazlı manipülasyon 

kapsamındadır. Buna göre, kamuyu aydınlatma ile yatırımcıların korunması ilke ve 

kuralları çerçevesinde halka açıklanması zorunlu bilgi ve verilere ilişkin olarak; asılsız, 

yanlış, yanıltıcı ve yetersiz beyanda bulunularak veya açıklama yükümlülüklerini yerine 

getirmekten kaçınarak eksik açıklama yapılması söz konusudur. 

İzleyen bölümde açıklanacak olan finansal bilgi manipülasyonu, bilgi bazlı 

manipülasyondan farklıdır. Zira, finansal bilgi manipüasyonunda, esas itibariyle şirketin 

finansal durum, faaliyet ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe aykırı bilgi açıklanması 

söz konusu olup, burada amaçlardan sadece birisi, ilgili menkul kıymetin fiyatını 

manipüle etmeye yönelik bilgi bazlı manipülasyondur. Diğer taraftan finansal bilgi 

manipülasyonu, esas itibariyle şirketle ilgili finansal bilgiyi hazırlayarak, düzenlemeler 

çerçevesinde kamuya açıklamak durumunda olan şirket yöneticileri tarafından çeşitli 

amaçlarla gerçekleştirilmektedir. Oysa bilgi bazlı manipülasyonda, manipülatör 

çoğunlukla şirket yönetimi ile ilgili olmayan, şirketle ilişkilendirilemeyecek kişilerdir.90 

Bilgiye dayalı aldatıcı hareketler yapma suçu, işleme dayalı aldatıcı hareketler 

yapma suçunun aksine ilk olarak 1992 yılında yapılan değişiklikle kanunlaşmamış, 

Kanun’un kabul edildiği ilk halinde, bu suçun, tarihçeyi anlatırken belirttiğimiz değişik 

biçimine yer verildiği görülmüştür. Bilgiye dayalı aldatıcı hareketler yapma suçunun 

bugünkü hali, SP Kanunu’nun 47. maddesinin (A-3) nolu bendinde düzenlenmiştir. 

Maddede suç; “Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, 

yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren, haber yayan, yorum yapan ya da açıklamakla yükümlü 
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oldukları bilgileri açıklamayan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla 

birlikte hareket edenler cezalandırılır” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, bu fiil, borsada işlem görmekte olan 

sermaye piyasası araçları bakımından zımnen mülga olmuş olan TCK’nun 358. 

maddesinde yer alan “yalan havadis ve neşir işaası” şeklindeki işleniş biçiminin yerine 

uygulanmak üzere kabul edilmiştir. 

SP Kanunu’nun 47. maddesi 1992 ve 1999 yılında iki kez değiştirilmiş, bilgiya 

dayalı aldatıcı hareketler yapma suçunun bugünkü şekli, 29/04/1992 tarih ve 3794 sayılı 

Kanunun 34. maddesi ile gerçekleştirilmiştir. 1999 yılındaki değişiklikte ise, madde 

metninde herhangi bir değişiklik yapılmamış sadece suçun cezası ağırlaştırılmıştır91 

Borsalar öylesine duyarlı piyasalardır ki, ülkedeki ekonomik ve siyasi 

gelişmelerden anında etkilenmektedirler. Borsaların derinlik ve büyüklüklerinin artması 

halinde bu etkilenme de o oranda fazlalaşmakta, bir başka deyişle büyük borsalar 

piyasaya yönelik çeşitli faktörlere, siyasi, iktisadi, ekonomik olaylara daha fazla tepki 

vermeye başlamaktadırlar. Örneğin, Irak’a asker gönderme kararı alınması, ekonomik 

kriz söylentileri, uluslararası kuruluşların kredi notumuzu yükseltmeleri, asker 

gönderme tezkeresinin kabul edilmemesi, hazinenin sorunsuz şekilde borçlanabilmesi 

hallerinde genel anlamda borsalar, bir şirketin mali krize girmesi, başka bir şirketle 

birleşmesi gibi hallerde de özel olarak o şirketin borsadaki hisse senetlerinin değeri 

olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenebilmektedir. Bu tarz ekonomik, iktisadi, siyasi 

veya sosyal olaylardan, ülkenin önde gelen şirketlerinin mali durumlarından doğrudan 

etkilendikleri için borsalar, borsacıların tabiriyle “uçan kuştan olumuz etkilenen” 

organizasyonlar şeklinde isimlendirilmektedir. Bu tehlikeli hal yüzünden de borsaya 

yönelik yapılan açıklamaların, eleştiri ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtmasının, 

şirketlerin içerisinde bulundukları durumu en seri, en etkin ve en doğru şekilde piyasaya 

aktarmalarının, ulaştırmalarının gerektiği ifade edilmektedir. Bilgiye dayalı aldatıcı 

hareketler yapma suçu ile önlenmek istenen de; gerçeği yansıtmayan bilgilere dayalı 

olarak veya gerçek olmakla beraber zamanında borsaya ulaşmayarak, yatırımcıların 

yanlış kararlar almasının önüne geçilerek borsada meydana gelebilecek bu etkilenmenin 

en aza indirgenip, milli ekonominin ve yatırımcıların olası etkilenme sonucu 

doğabilecek zararlarının asgari düzeye indirilmek istenmesi ya da hiçbir şekilde 
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olumsuz etkilenmemelerinin sağlanmasıdır. Tıpkı bir önceki suç tipinde olduğu üzere, 

bilgiye dayalı aldatıcı hareketler yapma fiilinin suç olarak düzenlenmesi ile korunmak 

istenen hukuki değerlerler, kamunun aydınlatılması ilkesi doğrultusunda; milli (ulusal) 

ekonomi ve yatırımcıların mali haklarıdır.92 

 

 

2.12. Manipülasyonu Doğuran Nedenler 

 

Manipülasyonu doğran nedenlere aşağıdaki şekliyle maddeler halinde ayrıntılı 

olarak değinilmiştir. 

 

 

2.12.1. Zayıf Yönetim Yapıları 

 

ABD’de 1982-1992 yılları arasında finansal bilgi manipülasyonu yaptıkları, SEC 

tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ya da başka bir şekilde (bağımsız denetim 

raporlarındaki şartlı görüşlerden) tespit edilerek kamuya açıklanan şirketlere ilişkin 

olarak Dechow, Sloan ve Sweeney (1996) tarafından yapılan araştırmaya göre, inceleme 

konusu şirketlerin; 

 

 

1. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirketin aynı zamanda genel müdürü 

ve diğer üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır, 

2. Büyük çoğunluğunun genel müdürü aynı zamanda yönetim kurulu 

başkanlığı görevini de yürütmektedir, 

3. Büyük çoğunluğunun genel müdürü aynı zamanda şirketin kurucusudur, 

4. Çoğunluğunda bağımsız denetim komitesi yoktur, 

5. Çoğunluğunda yönetim dışında bulunan ve önemli miktarda paya sahip 

ortak bulunmamaktadır, olgunluğunun bağımsız denetimini yapan şirket altı 

büyük bağımsız denetim şirketinden biri değildir. 

                                                
92 EVİK, A. H. (2004). Sermaye Piyasası Araçlarının Değerini Etkileyebilecek Aldatıcı Hareketler Yapma 
(Manipülasyon) Suçları. Ankara: Seçkin. 
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Diğer taraftan, Koch’a (1981) göre, finansal bilgi manipülasyonu diğer nedenler 

yanında şirketlerin organizasyonel yapısından da kaynaklanmaktadır. 

Carlson ve Bathala (1997) şirketlerin sahiplik yapısı ile finansal bilgi 

manipülasyonu davranışları arasındaki ilişkileri incelemiştir. Bu kapsamda finansal bilgi 

manipülasyonunu etkileyen birçok faktör belirlenmiş olup, bu faktörlerden biri de 

şirketlerdeki yönetici-sahip kontrolü yapısıdır. 

Bu tespitler çerçevesinde finansal bilgi manipülasyonunun en önemli 

nedenlerinden birinin şirketlerin zayıf yönetim yapıları olduğu söylenebilir. 

 

 

2.12.2. Yöneticilerin Menfaatleri ve Şirketin Ortaklık Yapısı 

 

T Beattie ve diğerlerine göre (1994); 

1. Yöneticiler kendi menfaatlerini ençoklaştırmak için hareket ederler, 

2. Kardaki dalgalanma ve karın tahmin edilememesi piyasanın risk 

ölçümündeki nedensel belirleyici unsurlardır, 

3. Karpayı rasyosu hisse fiyatını nedensel olarak belirleyen bir ölçüdür ve 

4. Yöneticilerin menfaatleri şirketin hisse fiyatlarına doğrudan bağlıdır. 

5. Yöneticilerin bu varsayımlara dayalı davranışları karın istikrarlı hale 

getirilmesi şeklindeki finansal bilgi manipülasyonunun nedenini, kaynağını 

oluşturmaktadır. 

 

Koch’a (1981) göre, finansal bilgi manipülasyonu şirketlerin organizasyonel 

yapısı yanında; 

1. Şirket yöneticilerinin bilinçli olarak istemesinden ve 

2. Yöneticilerin tercihlerinden kaynaklanmaktadır. 

3. Şirketlerin sahiplik yapısı ile finansal bilgi manipülasyonu davranışları 

arasındaki ilişkileri inceleyen Carlson ve Bathala’ya (1997) göre; finansal 

bilgi manipülasyonunu etkileyen birçok faktör arasında yukarıda belirtilen 

yönetici- sahip kontrolü yanında; 

4. Borçla finansman, 

5. Kurumsal sahiplik (yani şirketin sahiplerinin kurumsal yatırımcılar ya da 

şirketler olması), 
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6. Verimlilik ve şirketin büyüklüğü en önemli faktörlerdir. 

7. Sonuç olarak, bu faktörlerden sahiplik yapısı ile yöneticileri teşvik eden 

faktörler ve şirketinin verimliliği finansal bilgi manipülasyonunu açıklayan, 

dolayısıyla nedenini oluşturan en önemli unsurlardır. 

 

 

2.12.3. Yetersiz İç Denetim Sistemi, Bağımsız Denetim Komitesinin Yapısı ve 

Bağımsız Denetim 

 

Bağımsız denetim komitesinden beklenen şirketin finansal raporlama sürecinin 

doğru ve gerçeğe uygun bilgi üretecek şekilde çalışmasını gözetlemektir. Tabi bu 

komite üyesinin, seçilir seçilmez kendi asıl işinden istifa edip, bütün zamanını şirkette 

harcayarak defteri kebir kayıtlarını incelemesi anlamına gelmemektedir. Ancak komite 

üyelerinin, örneğin şirkette yeterli uzmanlığa sahip finans ve muhasebe müdürü 

istihdam edilip edilmediğini, muhasebe servisinin doğru ve güvenilir bilgi üretecek 

şekilde uzman personelden ve donanımdan oluşturulup oluşturulmadığını araştırması, 

incelemesi beklenir. Dolayısıyla bağımsız denetim komitesinin, özellikle de bağımsız 

üyenin bu çerçevede bir gözetim görevini yerine getirecek bilgi ve deneyime sahip 

olması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, halka açık şirketlerin faaliyetlerinin büyüklüğüne göre bir iç 

denetim biriminin bulunması ve bu birimde doğru bir finansal raporlamanın yapılıp 

yapılmadığını denetleyebilecek bilgi ve deneyime sahip personelin istihdam edilmesi 

gereklidir. Bu esas itibariyle şirket içinde ne olup bittiğinin öğrenilmesi, dolayısıyla 

doğru bir finansal raporlama için şirket yönetiminin de yararınadır.  

Gerek bağımsız denetim komitesinin ve gerekse iç denetim sisteminin yeterli 

uzmanlıkta ve bağımsızlıkta kişilerden oluşturulmaması, dolayısıyla zayıf bir iç denetim 

sistemi ve bağımsız denetim komitesi, yukarıda belirtilen araştırma sonuçlarının da 

gösterdiği gibi, finansal bilgi manipülasyonunun en önemli nedenlerinden birisi olarak 

görülmektedir. 

Diğer taraftan, finansal bilgi manipülasyonunun bir diğer nedeni olarak kalitesiz 

bağımsız denetim gösterilmektedir.  
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2.12.4. Tahakkuk Esası (Muhasebesi) ve Muhasebe Standartlarının Sağladığı 

Esneklik 

 

Finansal bilgi manipülasyonunun hiç olmaması mümkün görünmemektedir. Bazı 

finansal bilgi manipülasyonu uygulamaları vardır ve olmalıdır. Çünkü tahakkuk esasının 

doğal sonucu olarak yöneticilerin gelir ve giderlerin tahakkuk zaman ve miktarı 

konusunda bir değerlendirme yapıp, karar vermeleri gerekmektedir.93 Bu durum çeşitli 

koşul ve amaçlarla birleşince kaçınılmaz olarak finansal bilgi manipülasyonuna neden 

olmaktadır. Diğer bir ifade ile finansal bilgi manipülasyonunun temel nedenlerinden 

birisi tahakkuk muhasebesi ve bunun yöneticilere sağladığı esnekliktir. Bu esnekliği 

ortadan kaldırmak ise, mümkün görünmemektedir. Çünkü, bu esnekliği ortadan 

kaldırmanın doğal sonucu, şirketlerin ekonomik performansını daha iyi ölçen bir 

ölçüden mahrum kalmaktır.94 

 

 

2.12.5. Periyodik Bilgilendirme Sistemi ve Analistlerin Kar Tahminleri 

 

Bugünün dünyasında çok sayıda bilgi, çok hızlı bir şekilde dağılmaktadır, 

dolayısıyla sermaye piyasalarındaki bütün taraflar dünyanın diğer ucundaki bilgileri en 

çok 10-15 dakika içinde edinerek yatırım kararlarını bu bilgiye göre 

yönlendirmektedirler. Bir anlamda dünya "gerçek zamanlı bir dünya” olmuştur. Oysa 

finansal bilgiler 1930’larda büyük 

depresyon sonrası yapılan düzenlemelerle önce yıllık, sonra altı aylık ve üç aylık olarak 

kamuya duyurulmaktadır. Yıllık finansal bilgiler de en erken üç ay sonra yatırımcıya 

ulaştırılmaktadır. Sonuçta en yeni bilgi üç ay öncesine (Columbus’un Amerika’yı 

keşfetmek için harcadığı süreden biraz daha az süre öncesine) aittir, diğer bir ifade ile 

finansal bilgiler periyodiktir.95 (Young, 2002). 

                                                
93 DECHOW, P., & SKİNNER, D. (2000). Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting 
Academics, Practitioners and Regulators. Accounting Horizons(14), 235-250. 
94 DECHOW, P., & SKİNNER, D. (2000). Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting 
Academics, Practitioners and Regulators. Accounting Horizons(14), 235-250. 
95 YOUNG, M. (2002). Accounting Irregularities and Financial Fraud, A Corporate Governance Guide. 
Aspen Law & Business. 
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Son yıllarda SEC’nin EDGAR sistemi sayesinde periyodik bilgiler kağıt ortamından 

elektronik ortama aktarılarak daha hızlı bir şekilde kamuya açıklanmakla birlikte, 

finansal raporlama açısından hala bir boşluk mevcuttur. Bu boşluk piyasaların istediği 

gerçek zamanlı finansal bilgiler ile mevcut finansal raporlama sistemimizin en erken üç 

ayda bir sağladığı, yetersiz ve zamanında olmayan bilgiler arasındaki farktan 

kaynaklanmaktadır.96 

 

 

2.12.6. Muhasebenin Gerçekleşme ve Tahsis Etme Kavramları 

 

Muhasebe literatüründe finansal bilgi manipülasyonu; genel kabul görmüş 

muhasebe standartlarının amacı dışında uygulanması şeklinde tanımlanmaktadır. 

Finansal camiadakilerin birçoğu (ki buna SEC’i de dahildir) Amerikan muhasebe 

standartlarının finansal bilgi manipülasyonunu engellediğini ileri sürmektedir. Bununla 

birlikte, finansal bilgi manipülasyonu, muhasebe standartlarının amaç dışı 

uygulanmasından ya da muhasebe standartları uygulamasının distort edilmesinden daha 

çok, Amerikan muhasebe standartlarının yapısında var olan yanlış ve hatalı standart 

veya ilkelerden (bu standart ve ilkelerin uygulanmasından) kaynaklanmaktadır. 97 

Muhasebe sistemindeki bu sorun, muhasebe standartlarında iki temel kavram 

olan realize etme ve tahsis etme kavramlarından kaynaklanmaktadır. Bu iki kavram 

mevcut Amerikan muhasebe standartlarının temel iki konseptidir, ancak bunlar aynı 

zamanda, reel dünyayı etkileyen ekonomik olayların kamuya açıklanmasında en büyük 

zaafı oluşturan konseptlerdir.98 

Amerikan muhasebe standartlarının şeffaflığı sağlamadaki birinci başarısızlığı 

finansal raporları kamuya açıklayanlar için, bu raporlarda yer alacak olayları, aktif ve 

pasifleri miktar ya da tutar olarak değiştiren; alışlar, satışlar, alacaklar ve ödemeler gibi 

durumlarla sınırlamasıdır. Bu gerçekleşme kavramıdır, buna göre aktif ve pasifte 

gerçekleşen değişiklikler raporlanır.99 

                                                
96 A.g.e s.54 
97  KÜÇÜKSÖZEN, C. (2005). Finansal Bilgi Manipülasyonu: Nedenleri, Yöntemleri, Amaçları, 
Teknikleri, Sonuçları Ve İmkb Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Ankara: SPK. 
98  A.g.m s.47 
99  KÜÇÜKSÖZEN, C. (2005). Finansal Bilgi Manipülasyonu: Nedenleri, Yöntemleri, Amaçları, 
Teknikleri, Sonuçları Ve İmkb Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Ankara: SPK. 
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Bununla birlikte, FASB’ye göre, fiyat değişiklikleri, faiz oranı değişiklikleri, 

teknolojik değişiklikler ve benzer durumlar da işletmeleri etkilemektedir. FASB bir 

işletmenin performansını sadece gerçekleşmiş kazançlara (miktara ya da tutara ilişkin 

değişiklik gerçekleştiğinde raporlanan kazançlar) göre karşılaştırmak, insanlar açısından 

performans tanımını henüz tamamlanmamış, dolayısıyla güvenilmez bir sunum şekline 

dönüştürmektedir demektedir.100  

 

 

2.13. Manipülasyonun Yöntemleri 

 

Manipülasyon yapma yöntemleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

 

 

2.13.1. Kar Yönetimi 

 

Kar Yönetimi; bir şirketin iş performansı veya faaliyet sonucu ile ilgili farklı bir 

imaj izlenim yaratmak amacıyla, muhasebe sonuçlarının aktif bir şekilde manipüle 

edilmesidir.101 

Yöneticilerin muhasebe politikalarını, bir muhasebe standartları setinden seçme 

imkanları olduğunu dikkate aldığımızda, onların kendileri için en yararlı olan ve/veya 

şirketlerinin piyasa değerini maksimize eden politikaları seçmelerini beklemek doğaldır. 

Bu kar yönetimi olarak adlandırılmaktadır. 102  Kar Yönetimi; arzulanan bir sonucu 

sağlamak amacıyla, bir şirketin gerçek finansal performansının farklı gösterilmesini 

sağlayan, her türlü trik yöntemlerin kullanılmasıdır (SEC, Annual Report 1999:84). Kar 

yönetimi; şirket yönetiminin içerdeki bilgisini kamuoyuna, yatırımcıya ileten bir 

araçtır.103 

Yöneticilerin, gerek işlemlerin oluşturulması sırasında ve gerekse finansal 

raporlama sürecinde verdikleri kararlarla, şirketle ilgili bazı paydaşları şirketin finansal 

performansı hakkında yanıltmak ya da kamuya açıklanan kara bağlı sözleşmelerin 

                                                
100 A.g.m. s.53 
101  MULFORD, C., & COMİSKEY, E. (2002). The Financial Numbers Game, Detecting Creative 
Accounting Practices. John Wiley & Sons. 
102 SCOTT, W. (1997). Financial Accounting Theory. Upple Saddle River. 
103 A.g.e s.69 
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sonuçları etkilemek amacıyla finansal tablo ve raporları değiştirmeleri halinde kar 

yönetimi gerçekleşir.104 

 

 

2.13.2. Karın İstikrarlı Hale Getirilmesi 

 

Karın istikrarlı hale getirilmesi, kar yönetimi uygulama yöntemlerinden biri 

olup, istikrarlı bir kar dağıtımı sağlayarak daha az riskli bir şirket izlenimi yaratmak 

üzere, karın yüksek olduğu dönemlerde düşürülmesi, düşük olduğu dönemlerde ise 

yükseltilmesine yönelik uygulamalar şeklinde ortaya çıkmaktadır.105 

Karın istikrarlı hale getirilmesi, karları zirve yıllarından daha az başarılı yıllara 

ya da dönemlere kaydırmak suretiyle karda yıldan yıla ya da dönemden döneme 

meydana gelebilecek dalgalanmaları yumuşatır.106 Kamuya açıklanan karın, bir firma 

için normal olarak düşünülen kar seviyesi etrafında dalgalanma boyutunun kasıtlı olarak 

azaltılması karın istikrarlı hale getirilmesidir.107 

Karın istikrarlı hale getirilmesine yönelik kar manipülasyonunun amacı, şirket 

karının istikrarlı bir şekilde büyüyen bir trend oluşturmasını sağlamaktır. Bu tür bir kar 

manipülasyonunun gerçekleştirilebilmesi için şirketin bazı dönemlerde yüksek tutarda 

kar etmesi gerekmektedir. Böylece karın yüksek olduğu bu dönem ya da dönemlerde 

yüksek tutarlarda karşılık ayırmak ve bu karşılıkları gerektiği dönem ya da dönemlerde 

gelir olarak kaydetmek suretiyle arzulanan dönemlerde kar edilmesi ya da karın 

yükseltilmesi mümkün olabilecektir. Dolayısıyla bu tür kar manipülasyonunda temel 

amaç, kar varyansını, kardaki değişimi azaltmaktır.108 

Karın istikrarlı hale getirilmesine yönelik araştırmalar, piyasa katılımcılarının 

istikrarlı kar akımı ile yönlendirilebileceği düşüncesinden hareket etmektedirler. Bu 

düşünce tarzı bir taraftan tesadüfi gözlemlere, diğer taraftan riskin ölçülmesi metoduna 

                                                
104  HEALY, P., & WAHLEN, J. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its 
Implications for Standard Setting. Accounting Horizons(13), 365-383. 
105  MULFORD, C., & COMİSKEY, E. (2002). The Financial Numbers Game, Detecting Creative 
Accounting Practices. John Wiley & Sons. 
106 COPELAND, R. (1968). Income smoothing. Journal of Accounting Research, Empirical Research in 
Accounting, 101-116. 
107 BEİDLEMAN, C. (1973). Income smoothing: The role of management. The Accounting Review(48), 
653-667. 
108 STOLOWY, H., & BRETON, G. (2000, Mart 31). A Review of Research on Accounts Manipulation. 
Paper for the Annual Congress of European Accounting Association. 
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dayanmaktadır. Bilindiği üzere, karın varyansı kardaki riski ölçmektedir. Düşük bir kar 

varyansı o şirketin kar riskinin düşük olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla karın 

varyansını azalttığınızda, piyasanın şirketin riskine ilişkin izlenimini, algılamasını da 

değiştirmiş oluyorsunuz.109 

Yöneticiler tarafından, bilinçli olarak karın istikrarlı hale getirildiği tezi ilk kez 

Hepworth (1953) tarafından ileri sürülmüş, Gordon (1964) da bu tezi geliştirilmiştir. 

Hepworth ve Gordon’a göre, Şirket yöneticilerinin muhasebe standartlarını uygularken, 

bu standartlar içindeki seçimlerinde belirleyici ölçüt (kriter), yöneticilerin menfaat ve 

refahlarının maksimize edilmesidir. Yöneticilerin menfaatlerini ise; 

 

1. İşlerinin güvenliği-iş güvencesi, 

2. Gelirlerinin büyüme oranı ve 

3. Şirketin büyüklüğünün-hacminin artış oranı artırır. 

Şirket yöneticilerinin belirtilen bu amaçlarının gerçekleşebilmesi, kısmen 

şirketin performansı ile şirket ortaklarının tatmin edilmesine bağlıdır. Bir şirketin 

ortaklarının tatmin edilebilmesi, dolayısıyla şirket yöneticilerinin amaçlarını 

gerçekleştirebilmeleri için şirketin karının artış oranı (hisse senedinin ortalama getiri 

oranı) ve karın istikrarlı olması çok büyük bir önem arz etmektedir. Olay böyle ortaya 

konduğu zaman yöneticiler açısından bu durumu, kendi yetkileri dahilinde, diğer bir 

ifade ile muhasebe standartlarının elverdiği ölçüde;  

1. Kamuya açıklanan karı istikrarlı hale getirmek ve  

2. Karın büyüme oranını istikrarlı hale getirmek amaçları takip etmektedir110 

 

 

2.13.3. Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları 

 

Yaratıcı muhasebe, bir etki tepki olayıdır. Yaratıcı muhasebe uygulamaları 

finansal tablolarda nasıl bir bilgi açıklandığında nasıl bir tepki alınacağının önceden 

                                                
109 STOLOWY, H., & BRETON, G. (2000, Mart 31). A Review of Research on Accounts Manipulation. 
Paper for the Annual Congress of European Accounting Association. 
110 STOLOWY, H., & BRETON, G. (2000, Mart 31). A Review of Research on Accounts Manipulation. 
Paper for the Annual Congress of European Accounting Association. 
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kestirilerek, finansal bilgi kullanıcılarının beklentileri de göz önünde bulundurularak 

finansal tablolardaki görünümün değiştirilmesi esasına dayanmaktadır.111 

Yaratıcı muhasebe, yasalara aykırı değildir. Yaratıcı muhasebe yasal ve 

muhasebe standartları sınırları içinde gerçekleştirilir, ancak her ikisinin ruhuna, özüne 

açıkça aykırıdır. Şunu da unutmamak gerekir ki, yaratıcı muhasebenin dürüst olmayan, 

kötü, namussuz, fırsatçı muhasebeciler ve dolandırıcı, sahtekâr şirket yöneticileri 

tarafından gerçekleştirilmesi şart değildir. Bu sadece yaratıcı muhasebe ile uğraşmayı 

zorlaştıran bir yöndür. Yaratıcı muhasebe esas itibariyle, finansal tabloların kurallar 

çerçevesinde göstermesi gereken durumdan bir şekilde farklı bir durumu bu kuralların 

ruhuna aykırı bir şekilde göstermesini sağlamak üzere, kurallardaki esnekliklerden 

yararlanılması ya da bazılarının atlanması şeklinde gerçekleştirilen, bir kuralları 

kullanma sürecidir. Esas itibariyle kural ihlali ve kurallar içinde boş alanları, noktaları 

araştırma çabasıdır.112 

Yaratıcı muhasebe uygulamaları, bir şirketin finansal performansı ile ilgili 

izlenimi değiştirmek amacıyla, şirketin gerçek finansal durum ve faaliyet sonuçlarını 

değiştirmeye yönelik bütün uygulama ve yöntemleri kapsayacak şekilde 

tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, muhasebe standartları içinde ya da dışında kalan 

agresif muhasebe uygulamaları ile kar yönetimi ve karın istikrarlı hale getirilmesi 

yöntemleri de yaratıcı muhasebe uygulamaları şeklinde değerlendirilmektedir. Ayrıca 

aldatıcı finansal raporlama uygulamaları da bu kapsamda kabul edilmektedir. Bununla 

birlikte, yaratıcı muhasebe uygulamaları, kasıt unsuru açısından olmasa bile sonuçları 

itibariyle aldatıcı finansal raporlama uygulamalarından daha az tehlikeli ya da daha az 

kötü olarak değerlendirilebilir.113 

Kar yönetimi ve karın istikrarlı hale getirilmesi hakkında çok sayıda akademik 

çalışma olmasına rağmen, yaratıcı muhasebe konusunda profesyoneller ve 

akademisyenler tarafından yapılmış sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.114 

Yaratıcı muhasebe kavramı esas itibariyle profesyoneller, uygulamacılar ve 

piyasa ile ilgili değerlendirme yapan gazeteciler tarafından geliştirilen bir kavramdır. 

                                                
111 GRİFFİTHS, I. (1995). New Creative Accounting. Macmillan. 
112 JAMESON. (1988). 
113  MULFORD, C., & COMİSKEY, E. (2002). The Financial Numbers Game, Detecting Creative 
Accounting Practices. John Wiley & Sons. 
114 STOLOWY, H., & BRETON, G. (2000, Mart 31). A Review of Research on Accounts Manipulation. 
Paper for the Annual Congress of European Accounting Association. 
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Bunların ilgileri piyasadaki gözlemlerinden kaynaklanmakta ve herhangi bir teoriden de 

uzak kalmamaktadır. Ayrıca bu kişiler karın istikrarlı bir şekilde yükseltilmesi şeklinde 

ortaya çıkan işlemleri, yatırımcıların yanıltılması sonucunu doğuran aktiviteler olarak 

görmektedirler. Dolayısıyla yaratıcı muhasebe terimi oldukça genel bir kavram olup, 

İngilizler tarafından yapılan çalışmalardaki anlamlarında kullanılmaktadır. Bu kişiler, 

Griffiths (1986), (1995); Jameson (1988); Smith (1992) ve Pijper (1994)’dir. Bunlardan 

Jameson finansal gazeteci olup, muhasebecilerin perspektiflerini ele alarak, yaratıcı 

muhasebe hakkında “manipülasyon, aldatma ve gerçeğe aykırı sunum ” şeklinde 

konuşmaktadır. Bir yatırım analisti olan Smith ise, yaratıcı muhasebeyi muhasebenin el 

çabukluğu olarak tanımlamaktadır. Bir muhasebeci olan Pijper, Muhasebe Standartları 

Kurulu’nun başlangıçtaki başarısını ve sonrasındaki başarısızlığını aradaki farkı 

göstermek suretiyle karşılaştırmıştır. Mathevvs ve Perera’da (1991) yaratıcı muhasebe 

kavramı altında, kayıtlarda dalavere yapmak, makyajlı raporlama ve muhasebenin 

(hesapların) makyajlanması kavramlarını kullanmaktadırlar. Griffiths (1986) ise, 

çalışmasına “ülkedeki bütün şirketler karlarını dalavere yoluyla yükseltmektedirler. 

Kayıtlarda yer alan bütün muhasebe işlemleri (bilgileri) itina ile hazırlanmakta 

(pişirilmekte), hileye tabi tutulmakta ya da tamamen değiştirilmektedir demektedir.115 

İngiltere’de yaratıcı muhasebe konusunda yayınlanan kitapların sayısına 

bakıldığında, yaratıcı muhasebeyi geliştiren tek (ya da en iyi) ülke Ingiltere’dir şeklinde 

bir değerlendirme yapılabilir. Sanki bu varsayımı çürütmek için Blake ve Amat (1996) 

İspanya’da yapılan yaratıcı muhasebe uygulamaları hakkında bir anket çalışması 

yapmışlardır. Blake ve Amat’a (1996) göre, daha sıkı kurallar koyan Kara Avrupa 

sistemi, daha esnek bir muhasebe sistemini benimseyen Anglo-Amerikan modeline göre 

muhasebe manipülasyonlarına daha kapalıdır ya da daha az açıktır şeklindeki yaygın 

kanaatin aksine, İspanya’da da en az İngiltere kadar yaratıcı muhasebe uygulamaları 

yaygındır ve önemli bir sorundur. 

Fransa’da gazeteciler defalarca finansal muhasebeyi, sanatla karşılaştırmışlardır. 

Bu kapsamda finansal muhasebe; Bertolus’a göre, “kayıtlarda hile yapma sanatı” , 

Lignon’a göre, “kendi karını hesaplama sanatı” , Gounin’e göre “bir bilanço sunma 

sanatı”, Pourquery’e göre ise “para tasarruf etme sanatı ya da onun karşılığı”dır. 

Ledouble finansal muhasebeyi güzel sanatlara benzetmek konusunda hiç tereddüt 

                                                
115 A.g.e s.83 
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etmemektedir. Diğer gazeteciler finansal muhasebeyi insanın var oluşuna  

benzetmektedirler. Muhasebe (finansal tablolar) temizlendikten sonra makyajlanmalıdır. 

Amortismanlar artırılmalı, karşılıklar azaltılmalı, düşürülmelidir. 

Craig ve Walsh’a (1989) göre, Avustralya basınında son zamanlarda Avustralya 

şirketlerinin prestijini sarsar nitelikte yaratıcı muhasebe uygulamalarına ilişkin 

referanslar yer almaktadır. Basının konuya ilgisi, kamuya açıklanan karın hesaplanması 

ile ilgili olup, bu durum ne son yıllarda gündeme gelen bir konudur, ne de Avustralya 

muhasebe uygulamalarının tamamen yasakladığı bir durumdur. Burada dile getirilen 

işlemler, Schilit’de (1993) Finansal Maskaralık olarak tanımlanan ve hem İngiltere’de 

ve hem de ABD’de görülen türdeki işlemlerdir. 

Yukarıda belirtilen çalışmalar esas itibariyle yöneticiler ve çoğunluk pay 

sahipleri ile diğer mevcut ya da potansiyel pay sahipleri arasında asimetrik bilgi 

dağılımı olduğu varsayımına dayanmaktadır. Yöneticiler ve çoğunluk pay sahipleri bu 

bilgi asimetrisinden yararlanarak, yatırımcıları yanıltmakta ve böylece şirketlerinin 

sermaye maliyetini düşürmektedirler. Bilindiği üzere, dürüst bir kamuyu aydınlatma 

sisteminde kamuya açıklanan doğru finansal bilginin amacı da budur.116  

Yaratıcı muhasebe İngiltere’de literatüre, finansal tablo makyajlama kavramı 

olarak girmektedir. Bu ölçüde bir manipülasyonu, 

piyasa mekanizmasının bir anomalisi olarak değerlendirmek oldukça zordur. Bu nedenle 

böyle bir piyasadaki katılımcıların davranışlarını, etkin piyasalardaki yatırımcı 

davranışından farklı değerlendirmek gerekir. Gerçekte, şirketlerin risk ve getirileri 

hakkında yatırımcıların algılamaları üzerinde oldukça önemli bir etkisi olan ve çok 

yaygın olduğu anlaşılan manipülasyonun (finansal bilgi manipülasyonunun) hakim 

olduğu böyle bir sisteme tanımlama açısından fonksiyonel sabitleme hipotezi daha 

uygun düşmektedir. 

Yaratıcı muhasebe konusunda yapılan çalışmalar, yaratıcı muhasebe 

uygulamalarının sadece kara etkisi üzerinde durmamış, ayrıca bir şirketin borç-sermaye 

yapısından kaynaklanan ve karındaki değişime ilişkin riskten farklı olarak yapısal risk 

olarak da tanımlanabilen kaldıraç etkisi üzerinde de durmuşlardır. Bu kapsamda 

çalışmalarda kullanılan yöntem, muhasebe kural ve standartlarına ilişkin şüpheli 

uygulamaları ortaya koymak için muhasebenin derinlik analizidir . Yapılan çalışmaların 

                                                
116 STOLOWY, H., & BRETON, G. (2000, Mart 31). A Review of Research on Accounts Manipulation. 
Paper for the Annual Congress of European Accounting Association. 
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sonuçlarına göre; daha iyi bir imaj yaratmak ve yatırımcıları daha düşük bir getiri 

oranına razı etmek için muhasebe (finansal bilgiler) etkin bir şekilde manipüle 

edilmektedir.117 

Simpson (1969), kar yönetiminden önce karın manipüle edilmesi üzerinde 

çalışmıştır. Ona göre yöneticiler, yatırımcılara verilmesi öngörülen finansal bilgileri 

vermeyerek, istedikleri sonuçları sağlayacak (üretecek) muhasebe tercihleri 

yapmaktadırlar. 

1990’da Tweedie ve Whitington, raporlama problemi olarak bazı yaratıcı 

muhasebe örneklerini incelemişler ve şüpheli ya da belirsiz standartlardan yararlanarak 

muhasebe bilgilerinin yanıltıcı bir şekilde çok yaygın olarak kullanıldığını ortaya 

koymuşlardır. 

Shah (1996), yaratıcı muhasebe uygulamalarının münferit, tek başına 

gerçekleştirilen bir uygulama olmadığını, olaya kanun ve standartları pas geçerek birçok 

tarafın katıldığını göstermiştir. Buna göre, bankacı ve avukatlar bu olaylardaki esas 

aktörlerdir. Bu kapsamda Shah örneğin şerefiyenin itfa payını gider yazmaktan 

kaçınmak ya da borcu (tahvili) sermaye (hisse senedi) olarak göstermek üzere yol 

yordam bulmak için şirketlerin avukat ve bankacılara ne kadar yüksek ücretler ödemeye 

hazır olduklarını da göstermektedir. Dolayısıyla, finansal bilgi sunumu ile şirketin 

değerine ilişkin izlenimin değiştirilebileceği hususunda çok güçlü bir inanış olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Bretton ve Taffler (1995), 63 adet aracı kurum analisti ile muhasebe 

manipülasyonuna reaksiyon konusunda bir laboratuvar çalışması yapmıştır. 

Katılımcılara biri yoğun bir biçimde makyajlanmış, diğeri tamamen temiz iki muhasebe 

(finansal bilgi) seti sunulan çalışma sonucuna göre, analistler şirketler hakkında 

değerlemelerini yapmak için makyajlanmış bilgileri düzeltme gereği duymamışlardır. 

Profesyonel bakış açısı ile yaratıcı muhasebe uygulamalarındaki yaratıcılık konusunda 

bir şey söylemek gerekirse, esas itibariyle bu uygulamada yaratıcılık adına pek bir şey 

yoktur. Örneğin Smith (1992) çok tartışılan kitabında yaratıcılık konusunda 12 teknikle 

ilgili bir liste vermekte ise de, bu teknikler örneğin bireysel emeklilik muhasebesi, bazı 

                                                
117 STOLOWY, H., & BRETON, G. (2000, Mart 31). A Review of Research on Accounts Manipulation. 
Paper for the Annual Congress of European Accounting Association. 
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maliyetlerin aktifleştirilmesi veya marka muhasebesi, yaratıcılıktan çok alternatif 

muhasebe uygulamaları ile ilgilidir. 

Naser (1993) yaratıcı muhasebe ile ilgili ilginç bir tarihi analiz yapmakta ve çok 

bilinen klasik konularla ilgilenmektedir. Bu konular; kısa vadeli yatırımlar, alacaklar ve 

stokların değerlenmesi ve maddi duran (sabit) varlıklar, maddi olmayan varlıklar ile 

uzun vadeli borçların muhasebeleştirilmesidir. 
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TÜREV ÜRÜNLERİN MANİPÜLASYON ARACI OLARAK 

KULLANILMASI VE BAĞIMSIZ DENETİM SORUNLARI 
 

 

2.14. Sermaye Piyasası Araçlarının Manipülasyon Aracı Olarak Kullanılması 

 

Türev ürünlerin ortaya çıkış kaynakları incelendiğinde asıl saf kullanım 

amacının risklerden korunmak olduğu anlaşılmaktadır. Yalnız Dünyada gelişen ve 

değişen ekonomik şartlar türev ürünlerin değişik kullanım amaçlarının ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Bu amaçlardan biri de manipülasyondur. Çalışmanın bu bölümünde bu 

amaç irdelenecektir.  

Türev ürünler bir sermaye piyasası aracıdır, diğer sermaye piyasası araçlarından 

farkı daha uzun vadeli ve teslim içerikli olabilmeleridir. Türev ürünlerinin 

manipülasyonunu irdeleyebilmek için genel sermaye piyasası manipülasyon 

metotlarının incelenmesinden başlanmıştır. 

 

2.14.1. Manipülasyon Metotları 

 

Dünya genelinde yapılan manipülasyonlar ülkeden ülkeye, ekonomiden 

ekonomiye değişiklik gösteriyor olsa da aşağıdaki manipülasyon metotları genel 

manipülasyon metotları olarak söylenebilmektedir. 

 

 

2.14.1.1. Mülkiyette Değişiklik Yaratmayan İşlemler 

 

Herhangi bir mülkiyet değişikliği yapmamakla birlikte fiyat ve kazançta kar-

zarar meydana getiren manipülasyonlar şunlardır; 
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2.14.1.1.1. Kurgulu Emirler (Matched Orders) 

 

“Kurgulu emirlerde manipülasyon grubunu oluşturanların, aynı miktar ve 

fiyattan aynı zamanda alım ve satım emirlerini vermesi ve söz konusu emirlerin 

eşleşerek işlemin gerçekleşmesi söz konusudur. Bu emirlerin amacı, hisse senedinde 

aktif bir piyasa izlenimi yaratmak suretiyle diğer yatırımcıları söz konusu hisse senedini 

almaya teşvik etmektir. Böylece, hisse senedinin piyasasındaki aktifliği gören diğer 

yatırımcılar piyasaya alıcı olarak girerek fiyatın yükselmesini sağlamaktadırlar. 

Manipülatör ise elindeki hisse senetlerini satarak haksız bir kazanç elde etmektedir. Öte 

yandan, söz konusu emirler ile fiyat artış veya azalışı da amaçlanabilir”.118 

 

 

2.14.1.1.2. Kendinden Kendine İşlemler (Wash Sales) 

 

“Kendinden kendine işlemlerde hisse senetleri, alıcının ve satıcının aynı kişi 

olduğu, dolayısıyla mülkiyette bir değişikliğin gerçekleşmediği bir işleme konu 

olmaktadır. Manipülatör oldukça sık bir şekilde işlem gerçekleştirerek, söz konusu 

işlemlerle hisse senedinin piyasasında işlemlerin arttığı izlenimini yaratmak veya fiyatı 

etkilemek suretiyle diğer yatırımcıları yanıltmaya çalışmaktadır”.119 

 

 

2.14.1.2. Fiyat Adımlarını Yükselterek Seri Halde Yapılan Tek Lotluk İşlemler 

 

“Borsada işlem birimi hisse senetleri için lot olup, 1 lot her biri 1000 lira 

nominal değerli 1000 adet hisse senedine karşılık gelmektedir. İMKB'de kural olarak 

asgari emir birim miktarı 1 lottur. Ancak özellikle düşük fiyatlı hisse senetlerinde bir 

lotluk emir verilmesi ekonomik yönden anlamlı değildir. Zira, bir lotluk işlemin parasal 

değeri, fiyatı 500 lira olan hisse senetlerinin bulunduğu dikkate alındığında 500 bin 

liraya kadar düşmektedir. Maliyeti düşük olan ve fakat fiyatı etkileme imkanı bulunan 

bu tür 1 lotluk işlemlerin gerçekleştirilmesindeki amaç, genellikle fiyatın son 

                                                
118 SPK. (2003). Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon Kullanılan Yöntem Örnekleri Manipülatif İşlem 
Kalıbı Örnekleri Korunma Yolları. Ankara. 
119 A.g.e s.46 
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gerçekleşen seviyesinin üstünde veya altında oluşmasını, kapanış fiyatının aynı şekilde 

yüksek görünmesini sağlamaktır. Bu işlemlerin genellikle hisse senedinin teminat 

değerinin daha yüksek görünmesini sağlamak ve böylece daha fazla kredi kullanmak 

veya ilave özkaynak koymaktan kaçınmak için yapıldığı görülmektedir”.120 

 

 

2.14.1.3. Menkul Kıymette Yoğunlaşma (Runs) 

“Söz konusu uygulama bir yatırımcının hisse senedinde yoğun alım (veya satım) 

yapmak suretiyle hisse senedinin piyasasında bir canlılık sağlamaya çalışmasını 

kapsamaktadır. Yoğun alımlardaki amaç diğer yatırımcıları etkileyerek onları alıma 

yöneltmek suretiyle hisse senedinin fiyatını yükseltmek, bir noktadan sonra da hisse 

senetlerini yüksek fiyattan elden çıkartarak menfaat sağlamaktır”.121 

 

2.14.1.4. Arzı Kısıtlama (Corners) 

“Bu tür uygulamalarda manipülatör, önemli miktardaki menkul kıymeti, diğer 

piyasa katılımcılarının daha sonra elindeki stoku daha yüksek fiyattan almak zorunda 

olduklarını bilerek almaktadır. Örneğin bir menkul kıymette borçlu durumda olan 

piyasa katılımcıları, pozisyonlarını söz konusu menkul kıymeti satın alarak kapatmak 

zorunda kalacaktır. Bu durum, belli bir menkul kıymetin fiyatının düşeceği beklentisi 

içerisinde olan yatırımcıların, ödünç aldıkları menkul kıymeti satmak ve daha sonra 

düşük fiyattan alarak kar elde etmek suretiyle Kurulumuzun konuya ilişkin 

düzenlemeleri gereğince gerçekleştirecekleri açığa satış işlemlerinde kendini 

gösterecektir. Yatırımcının açığa satış işlemi gerçekleştirdiği menkul kıymette bir 

manipülatörün arzı kısıtlaması durumunda, ödünç menkul kıymetin geri verilmesi 

gereken zaman geldiğinde açığa satış yapan yatırımcı yüksek fiyattan da olsa piyasaya 

                                                
120 SPK. (2003). Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon Kullanılan Yöntem Örnekleri Manipülatif İşlem 
Kalıbı Örnekleri Korunma Yolları. Ankara. 
121 A.g.e s.44 
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girerek menkul kıymeti satın almak durumunda kalacaktır. Bu yöntem türev piyasa 

işlemleriyle bağlantılı olarak da yoğun biçimde kullanılmaktadır”.122 

 

2.14.1.5. Menkul Kıymetin Piyasasına İstikrar Kazandırma (Market Stabilisation) 

“Bu uygulama, yeni bir ihracın yapıldığı menkul kıymetin fiyatının hızlı düşmesini 

önlemek amacıyla menkul kıymette işlem yapılmasını kapsamaktadır. Söz konusu 

uygulamada yetkili aracı kuruluşlar ihracın başarısız olmaması için işlem yapmaktadır. 

Fiyat istikrar kuralları, sadece düşüşü önleme yönünde kullanıldığı, fiyatı arttırıcı rolü 

olmadığı ve gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülükleri yerine getirildiği takdirde 

piyasa için yararlı bir mekanizmadır. Ancak, düzenlenmediği ve kuralsız yapıldığı 

takdirde manipülatif etkisi olabilmektedir”.123 

 

2.14.1.6. Seans Açılışını Belirleme 

“Seans başlarında verilen emirler ve gerçekleşen işlemler, piyasa katılımcılarının 

seans aralarında geçen zamanda meydana gelen olaylara ilişkin yargılarını yansıtmaları 

itibariyle önemlidir. Dolayısıyla, seans başlarındaki işlem hacmini ve/veya fiyatları 

etkileyerek seansın gidişini belirlemek bir manipülasyon stratejisi olarak 

kullanılabilmektedir”.124 

 

2.14.1.7. Seans Kapanışını Belirleme (Marking Close) 

“Seans kapanışındaki işlemler günün özetini sunmaktadır. Bu nedenle, son 

durum itibariyle hisse senedinin hangi fiyat seviyesinde olduğunu görmek isteyen 

katılımcılar kapanış fiyatına bakacaklardır. Medya ve borsa bültenleri de seansın seyrini 

ayrıntılı olarak sunmadığı için, piyasayı seans boyunca takip etmemiş olanlar, piyasanın 

                                                
122 SPK. (2003). Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon Kullanılan Yöntem Örnekleri Manipülatif İşlem 
Kalıbı Örnekleri Korunma Yolları. Ankara. 
123 A.g.e s.48 
124 A.g.e s.48 
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yönünü seansın kapanışındaki fiyat seviyesinde izlemektedir. Yine yatırım fonları ve 

kredili menkul kıymet hesaplarının özkaynaklarının değerlenmesinde genellikle kapanış 

fiyatı bir değerleme ölçüsü olarak dikkate alınmaktadır. 

Bu nedenlerle seansın sonuna doğru arz, talep ve/veya fiyatı etkileyerek 

değerleme sonuçlarını, sonraki seans için piyasayla ilgili diğer kişilerin beklentilerini ve 

alım satım kararlarını etkilemek, seans açılış fiyatını belirlemede olduğu gibi 

manipülasyon için elverişli bir yol olabilmektedir. Genellikle seans sonunda yapılan 

küçük miktarlı işlemlerle kapanış fiyatı istenen düzeye getirilmektedir”.125 

 

2.14.1.8. Fiktif Hesaplar Kullanma (Parking and Warehousing) 

“Söz konusu uygulamada asıl olarak kimliği açıklanmamış bir kişi tarafından, 

başkası adına açılmış hesaplar üzerinden işlemler gerçekleştirilmektedir. Farklı kişilere 

ait fiktif hesaplar, kurgulu emirler ve kendinden kendine işlemlerin diğer piyasa 

katılımcıları tarafından fark edilmesini önlemek amacıyla kullanılmaktadır”.126 

 

2.14.1.9. Açığa Satış 

“Açığa satış işlemi de bazen manipülatif amaçlı olabilmektedir. Açığa satış, satışın 

yapıldığı anda yatırımcının menkul kıymete sahip olmaksızın satış yapması olarak 

tanımlanabilir. Açığa satış işlemlerinin anlamlı olabilmesi için, ilgili menkul kıymetin 

fiyatının düşeceği beklentisinin olması gerekmektedir. Bu nedenle de, açığa satış 

işlemlerini manipülatif amaçlı kullanmak isteyenler, fiyat düşürücü emirleri 

hedefleyerek işlem gerçekleştirmektedirler”.127  

2.15. Türev Ürünlerin Manipülasyon Aracı Olarak Kullanılması 

 

                                                
125 SPK. (2003). Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon Kullanılan Yöntem Örnekleri Manipülatif İşlem 
Kalıbı Örnekleri Korunma Yolları. Ankara. 
126 A.g.e s.49 
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Türev ürünlerin manipülasyon aracı olarak kullanılmasına aşağıdaki şekliyle 

ayrıntılı olarak değinilmiştir. 

 

 

2.15.1. Genel Olarak 

 

Türev ürünler; temelde bir riskten korunma aracı olarak öngörülse de ileriki 

dönemlerinde asıl amacının yanında farklı amaçlar için de kullanılır hale gelmiştir. İlk 

kullanılmaya başlandığında piyasalarda fazla bilinmeyen ürünler olduğundan ve 

muhasebeleştirilmesinin tam olarak nasıl olduğu bilinmediğinden manipülasyona açık 

hale gelmiştir. Bu özelliğiyle, bazı uluslararası gazetelerde yayınlanan makalelerde, 

Avrupalı maliye bakanlarının, türev ürünlerin, bir manipülasyon yöntemi olan yaratıcı 

muhasebe tekniği “creative accounting” için fırsat olup olmadığının şiddetle tartışıldığı 

yazılmaktadır.128 

Türev piyasalardaki spekülasyonların ürün fiyatlarını etkilemesi OTC 

piyasalardaki fiyatları belirlemekte, fiyatlar ise arz ve talep dengesini etkilemektedir, 

bununla birlikte söz konusu ürünlerin fiyatları şirketlerin maliyetlerini etkilemekte; 

maliyetler şirket faaliyetlerine karlılık oranında yansımakta ve bu durum türev 

enstrümanlardaki spekülasyonların (dolaylı olarak) şirketin değerinde manipülatif etki 

yaratmaktadır.129 

Türev ürünlerin kendileri de manipülasyona çok açık olmuştur. Yöneticiler ileri 

aşamalarda riskleri azaltmaktan ziyade fiyatları manipüle ederek karlarını artırma 

gayreti içinde olmuştur. Karlarını artırmak için de birçok manipülasyon tekniği 

kullanılmıştır. 1990 lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, muhasebe standartlarında bu 

konuda birçok açık olduğundan dolayı eleştirilere maruz kalmıştır.130(JARROW 1994). 

Teknik olarak bakıldığında yaratıcı muhasebe tekniği, bilinmeyen konuların 

manipülasyona aracı olarak kullanıldığı; temelde kanunlara aykırı olmamakla birlikte 

kanunların arkasından dolaşmayı prensip edinmiş bir manipülasyon tekniğidir. Türev 

                                                
128 STORY, L., THOMAS, L., & NELSON, D. (12.12.2014). Wall St. Helped toMask Debt Fueling 
Europe’s Crisis. The New York Times: http://www.kantakji.com/media/7565/c91.pdf adresinden alındı 
129 AKANAK, E. (2013). XXI. Yüzyıl Spekülasyon & Manipülasyon Uygulamaları. Ankara: Yüksek 
Lisans Tezi. 
130 JARROW, R. (1994). Derivative Security Markets, Market Manipulation and Option Pricing Theory. 
Journal Of Fınancıal And Ouantıtatıve Analysıs(29), 241-261. 
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ürünler de özellikle ilk kullanıldığı yıllarda bu teknikle manipülasyona çok açık ürünler 

olmuştur.131 

Türev ürünlerin manipülasyonuna Enron’un 132 1980’li yıllardan itibaren yapmış 

olduğu Future Sözleşmeleri örnek olarak gösterilebilir. 1985 yılında ABD enerji 

piyasasın özelleştirmiş ve aracı kurumlar vasıtasıyla enerji dağıtımı yapma kararı 

almıştır. Bu fırsatı iyi değerlendiren Enron, büyük bir ivme kazanmış ve hızla 

büyümüştür. 1980’li yılların ikinci çeyreğine doğru enerji fiyatlarında dalgalanmalar 

başlamıştır. Bu dalgalanmaları kara çevirmek isteyen Enron gelecekteki fiyatı garanti 

ettiği sözleşmeler yapmaya başlamıştır. Bu sözleşmeler başta normal fiyatlara yakın 

fiyatlardan yapılırken son zamanlarda fiyatlar 3 katına kadar çıkmıştır. Bu tür 

sözleşmelerden kar elde eden Enron 1990 lı yıllarda ana faaliyetlerini artırmanın 

yanında yaptığı reklamlarla iyice popiilaritesini artırmış ve güven tazelemiştir. Bundan 

sonraki aşamalarda da hava durumu future sözleşmelerine varıncaya kadar finansal 

türev ürünleri kar amacıyla kullanmış, manipüle yoluyla insanları ikna etmeyi bilmiş ve 

kar üstüne kar elde etmiştir.133 1990 lı yılların üçüncü çeyreğinden 2001 yılına kadar 

artan miktarlarda kar açıklayan Enron bu yılarda yatırımcıların dikkatini daha çok 

çekmiş ve borsa aracılığıyla piyasadan yüklü miktarda kaynak toplamıştır. Bu noktalara 

gelmesini sağlayan ana etkenlerden birisi de yapmış olduğu manipülasyondur.134 Enron, 

gerçekte var olmayan ve ileride yapmayı planladığı yatırımları dahi finansal tablolarında 

yapmış gibi göstererek finansal bilgi manipülasyonu yapmıştır. Bir diğer manipülasyon 

şekli de ÖAG’lerin (Özel Amaçlı Girişim) ticaret yapılan üçüncü bir firma gibi 

gösterilmesi şekliyle olmuştur. Enron bizzat kendi şirketinin yönetici ve çalışanlar 

üzerine şirketler kurmuş ve kendisini bu şirketlere ürün satıyor, hizmet veriyor gibi 

göstermiştir. Bu sayede zarar ettiği işleri ÖAG ler üzerinden gösterirken sadece karlı 

                                                
131 JAMESON. (1988). 
132 Enron: 2000 yılı ABD’nin en büyük 500 şirketi (Fortune 500) sıralamasında yedinci sırada olan Enron, 
1985 yılında birkaç şirketin birleşmesiyle kurulmuş ve kurulduğu anda ABD ‘nin en büyük doğal gaz 
dağıtıcısı haline gelmiştir. Sonradan anlaşıldığı üzere şirket yapmış olduğu muhasebe ve finansal 
raporlama hileleriyle bu güzel görünüme sahip olmuş olup, sonrasında bu hilelerin ortaya çıkmasıyla ve 
Ekim 2001’de zarar açıklaması, sonrasında da Kasım 2001 ‘de geçmişe dönük olarak gelirlerini 
düzeltmesiyle başlayan süreç, Aralık başında şirketin iflasını istemesiyle sona ermiştir.. 
133  Department of Economics And Business. (2014, 12 28). Universitat Pompeu Fabra : 
http://www.econ.upf.edu/docs/case_studies/28.doc adresinden alındı 
130 ORAN, A. (2014,ARALIK 28). Adil ORAN. www.adiloran.com: 
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=htt
p%3A%2F%2Fadiloran.com%2FBA-web%2Fenron-
atj.pdf&ei=ZFG1VNeALoOuUeqyguAF&usg=AFQjCNHWZR3omndx8zLBHIMbP9AqAQgJgw&sig2
=p8mVUJMETDEx-Er4HRFtBw&bvm=bv.83339334,d.d24&cad=rj adresinden alındı 
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işleri Enron üzerinden yapmıştır. Mevcut Muhasebe Standartlarına göre bu ÖAG lerin 

mali tablolarıyla Enron’un mali tabloları entegre edilip Konsolide mali tablolar 

çıkarılması gerekirken, bu kuralı bilmediklerini iddia edip bağımsız mali tablolar 

yayınlamışlardır. Bu sürecin sonunda 2001 yılında yapmış oldukları birçok muhasebe 

hileleri ve manipülasyonlar gün yüzüne çıkmış ve 1997-2000 yılı mali tablolarını 

düzeltmek zorunda kalmıştır. 2000 yılı net karının 979 milyon dolardan 99 milyon 

dolara çekilmesi Enron’un yapmış olduğu manipülasyonun boyutunu gün yüzüne 

çıkarmaya yetmektedir.135   

 Borsada işlem yapan yatırımcıların bilgi kaynakları genellikle televizyon gazete 

ve internet gibi kitle iletişim araçlarıdır. Şirketler türev ürünleri kullanarak durumlarını 

olduğundan iyi gösterir ve bunları da kitle iletişim araçlarıyla topluma bu şekilde lanse 

ederse yatırımcılar bu şirkete rağbet gösterecektir.136 Bu da gösteriyor ki şirket değerini 

olduğundan iyi gösterecek olan türev araçlar manipülasyon açısından kullanıma çok 

elverişlidir. 

 

 

2.15.2. Türev Ürünlerde Manipülasyon 

 

Asıl amacı riskten korumak olan Türev Ürünler tarih boyunca birçok firma 

tarafından manipüle edilmiş olup bu sayede ürünlerin gerçek değerleriyle çokça 

oynanmıştır. Türev ürün manipülasyonlarını geçmişten bugüne incelediğimizde resmi 

kaynaklarda çokça örnekler ve kanıtlar karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birkaçı; 

 

 

 

2.15.2.1. ABD de Manipülasyon Olduğuna Hüküm Veren Mahkeme Kararları 

Örnekleri 

 

i. Davacı: Brian HUNTER 

Davalı: Amaranth Advisors LLC 
                                                
135  SÜER, A. Z. (2004). Muhasebe Uygulamalarında Enron Vakasının Yeri ve Önemi ve Ülkemiz 
Muhasebe Uygulamaları Üzerine Etkisi. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi. 
136 KARASİOĞLU, F., & ÇAM, A. (2001). Hisse Senedi Yatırımcılarının Yatırım Kararlarında İnternet 
Kullanımları Üzerine Amprik Bir Çalışma. Konya: Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. 
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Konu:  Doğalgaz Swap Sözleşmelerinin Manipülasyonu 137 

Yukarıda söz edilen davada Brian Hunter, Amaranth Advisors LLC’nin doğalgaz 

swap sözleşmelerinde manipülasyon yaparak kendini zarara uğrattığını iddia etmiştir. 

Dava sonucunda manipülasyon yaptığını kabul eden Amaranth Advisors LLC, Brian 

Hunter’e 750.000 dolar tazminat ödemeyi kabul etmiştir. 

 

 

 

ii. Davacı : INDIANA FARM BUREAU COOPERATIVE ASSOCIATION INC.  

Davalı : LOUIS M. JOHNSTON 

Konu: Tarımsal Ürün Futures Sözleşmelerinin Manipülasyonu138 

 

Yukarıda söz edilen davada FARM BUREAU COOPERATIVE ASSOCIATION 

INC., LOUIS M. JOHNSTON ‘ın elinde bulunan mısır futures sözleşmelerinin fiyatını 

birkaç saat içinde yüksek oranda yükselterek kendisini zarara uğrattığını iddia 

etmektedir. ARM BUREAU COOPERATIVE ASSOCIATION INC ise yaptığı şeyin 

serbest piyasa koşullarına uygun olduğunu, dolayısıyla herhangi bir manipülasyonun 

olmadığını savunmaktadır. 

 

 

 

 

 

iii. Davacı: US SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 

Davalı:  ENRON CORP. 

Konu :  Türev Ürünler Kullanılarak Yapılan Manipülasyon139 

                                                
137 NYTIMES. (2015, 1 14). Former Amaranth Trader Settles Manipulation Suit. The New York Times: 
http://dealbook.nytimes.com/2014/09/16/former-amaranth-trader-settles-manipulation-suit/?_r=0 
adresinden alındı 
138  CFTC. (2015, Ocak 14). Commodity Futures Trading Commision. CFTC.GOV: 
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@lrceacases/documents/ceacases/indiana-johnston-dec1982-
9.pdf adresinden alındı 
139 SEC - U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. (2015, Ocak 15). UNITED STATES 
DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS HOUSTON DIVISION. U.S. SECURITIES 
AND EXCHANGE COMMISSION: http://www.sec.gov/litigation/complaints/comp18252.htm 
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Yukarıda söz edilen davada US SECURITIES AND EXCHANGE 

COMMISSION, ENRON CORP.’un türev ürünleri kullanarak karmaşık muhasebe 

yapıları oluşturduğunu ve bu yapılar sayesinde mali durumunda manipülasyon yaparak 

çok sayıda banka kredileri kullandığı ve banka ve menkul kıymet yatırımcılarını zarara 

uğrattığını iddia etmektedir. Bu dava sonunda Enron yöneticileri ve Bağımsız denetim 

firması yetkilileri cezalar almıştır. Bu davalar manipülasyonun varlığını ve zararlarını 

kanıtlamaktadır. 

 

 

2.15.3. Türev Ürünlerin Manipülasyon Aracı Olarak Kullanılma Yöntemleri 

 

Türev ürünlerin manipülasyon aracı olarak kullanılması yöntemleri herhangi bir 

akademik kaynakta yer almamakla birlikte, Dünyayı sarsan muhasebe hile ve 

skandalları veya manipülasyon kaynaklı krizlerlerin sebebi araştırıldığında resmi dava 

tutanak ve raporlarına geçmiş bu yöntemler şu şekilde sıralanabilmektedir. 

 

 

2.15.3.1. Özel Amaçlı İşletmeyle Yapılan Türev Ürün Ticareti 

 

Ana şirket kendi yönetici ve personeli üzerine başka bir şirket kurmaktadır. Bu 

şirketler literatürde Özal Amaçlı İşletme Olarak (ÖAİ) geçmektedir. İşte ana şirket 

durumunu olduğundan iyi göstermek amacıyla böyle bir ÖAİ kurdurmuş ve bu 

işletmeyle yüklü miktarlarda türev ürün ticareti yapmıştır. Türev ürünlerde ürün 

teslimatı vade sonunda yapıldığından ve zaten teslim yapılacak şirket yine kendi alt 

şirketi olduğundan türev ürün ticareti ÖAİ le çokça yapılmıştır. Borsaya bildirilen mali 

tablolarda bu satışlar gerçek satış gibi gösterilmiş olup büyük miktarda manipülasyon 

karı ve sermaye sağlanmaktadır.140 

 

                                                                                                                                          
adresinden alındı 
140 SEC - U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. (2015, Ocak 15). UNITED STATES 
DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS HOUSTON DIVISION. U.S. SECURITIES 
AND EXCHANGE COMMISSION: http://www.sec.gov/litigation/complaints/comp18252.htm 
adresinden alındı 
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2.15.3.2. Türev Ürünlerin Maskelemesiyle Banka Kredi Kullanımı 

 

Bu yöntemde; ana şirketin, kendi ortak veya personeli üzerine kurdurmuş olduğu 

ikinci bir şirketle (ÖAİ – Özel amaçlı işletme) vadeli işlem sözleşmesi (Future) 

yapmaktadır. Bu ÖAİ, sözleşmede yazılı şartları yerine getirmek adına ilk teslimin 

yapılması için gerekli olan yüklü parayı ve sonraki taksit ödemelerini bankadan kredi 

olarak almakta ve ana şirkete aktarmaktadır. Bu kredinin alınabilmesi için de ana 

şirketten ileride teslim alacağı mallara ilişkin yapmış olduğu sözleşmeyi (future) teminat 

olarak vermektedir. Bu yapılan hile sonrasında da ana şirket nakitte sıkıntıyı çözmüş, 

aynı zamanda da sanki yüklü niktarda ürün satışı yapmış gibi gösterilmekte ve finansal 

tablolarına bu şekilde yansıtılmaktadır.141  

 

2.15.3.3. Türev Ürünlerin Maskelemesi ve Ring Yapması Yöntemiyle Banka 

Kredi Kullanımı  

Bu yöntemde yine kurulan ÖAİ ye verilen türev ürünlerin bir kısmının kredi  

almak amacıyla bankaya verilmesi ve bankanın da bu ürünleri direkt kensdisi 

kullanamaması nedeniyle ana şirkete satması söz konusudur. Ana şirket; kendi 

yöneticileri üzerine kurduğu ÖAİ yle ileri vadede mal teslimi (Futures) sözleşmesi 

düzenlemektedir. Bu sözleşme gereği ÖAİ ana şirkete ilk yüklü teminat ve taksitler 

ödemektedir. ÖAİ bu paraları ödemek adına bankaya kredi başvurusunda bulunmakta, 

banka da verecek olduğu kredi içim ondan bu Future sözleşmelerinin bir kısmını 

almaktadır. Banka; vadesi gelse dahi bu ticari ürünleri kullanamayacağından ÖAİ den 

almış olduğu bir miktar Future sözleşmesini satmaktadır. Bu sözleşmeleri alan şirket te 

ilk Future sözleşmesini yapan ana şirket olduğundan, kendi sözleşmesiyle büyük 

miktarda nakit kaynak sağlamış olmaktadır. Bu yapılan hile sonrasında da ana şirket 

nakitte sıkıntıyı çözmüş, aynı zamanda da sanki yüklü miktarda ürün satışı yapmış gibi 

                                                
141 SEC - U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. (2015, Ocak 15). UNITED STATES 
DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS HOUSTON DIVISION. U.S. SECURITIES 
AND EXCHANGE COMMISSION: http://www.sec.gov/litigation/complaints/comp18252.htm 
adresinden alındı 
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ve başka bir firmadan da parasını ödeyerek ürün almış gibi gösterilmekte ve finansal 

tablolarına bu şekilde yansıtılmaktadır. 142 

 

2.15.3.4. Türev Ürünlerin Maskelemesi, Ring Yapması ve Başka Bir Türev Ürünle 

Takası İle Kredi Ödenmesi  

Ana şirket yöneticileri üzerine kurduğu ÖAİ ile bir ileri vadeli ve ürün teslimatlı 

sözleşme (Future) düzenlemektedir.  Bu sözleşmenin bir kısmını vermek kaydıyla 

bankadan kredi almaktadır. Banka da bu ürün teslimli sözleşmeyi ana şirkete vererek 

onun yerine ilerde değiş-tokuşu sağlayabilecek başka bir sözleşme (swap) almaktadır. 

Bu sayede banka kredisi ana şirkete gitmekte aynı zamanda ana şirket iki farklı ürün 

satmış gözükmektedir ve borsaya verilen finansal tablolara da bu şekilde 

yansıtılmaktadır. Bu sayede yatırımcıların ilgisini çeken ana şirket manipülasyon 

sayesinde kar elde etmektedir.143  

 

2.16. Bağımsız Denetim 

 

Bağımsız (dış) denetim; şirketlerin finansal tablo ve raporlarının kendi iç 

bünyelerindeki denetim organları dışında, genel güven duyulan bağımsız kuruluşlar 

tarafından denetlenmesi ve bu denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetçi 

raporunun kamuoyuna açıklanması sürecini kapsamaktadır. 

Finansal tabloların hazırlanması sürecinde önemli konular genellikle şirket üst 

yönetimi ile bağımsız denetim ekibi arasında konuşulup, tartışılmaktadır. Dolayısıyla, 

bilinçli olarak kamuyu yanıltmaya yönelik finansal bilgi oluşturulup açıklanması için 

şirket içinde bağımsız denetçilerin bilgisi dışında (ya da onların da katılımı ile) bir ekip 

oluşturulmadığı sürece, finansal tablolardaki önemli olay, konu ve tutarlar şirket üst 

yönetiminin bilgisi dahilinde ve bağımsız denetçiler ile konuşularak finansal tablolara 

                                                
142 SEC - U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. (2015, Ocak 15). UNITED STATES 
DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS HOUSTON DIVISION. U.S. SECURITIES 
AND EXCHANGE COMMISSION: http://www.sec.gov/litigation/complaints/comp18252.htm 
adresinden alındı 
143 A.g.e s.2 
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yansıtılır. Bu haliyle bağımsız denetim, sermaye piyasasında doğru finansal bilgi 

üretmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.144 

 

 

2.17. Manipülasyonla Bağımsız Denetim Arasındaki İlişki 

 

Bu bölümde bağımsız denetimin kalitesi ile finansal bilgi manipülasyonu arasındaki 

ilişki irdelenmiştir. Bu ilişkileri güçlü kaynaklara dayandırmak adına, daha önceden 

yapılmış çeşitli araştırmalar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu alandaki çalışmaları şu 

şekilde sıralamak mümkündür. 

 

 

2.17.1. Becker, DeFond, Jiambalvo ve Subramanyam 

 

Becker, DeFond, Jiambalvo ve Subramanyam’a (1998) göre bağımsız denetimin 

kalitesi, finansal bilgi manipülasyonu (fırsatçı muhasebe düzeltmeleri) yapmanın 

maliyetlerinden biridir. Bağımsız denetim, şirket dışındakiler için finansal tabloların 

doğruluğunu sağlamak suretiyle, şirketin hakim ortakları ile yöneticiler ve yöneticiler 

ile şirkete borç verenler arasındaki asimetrik bilgi dağılımını azaltmaktadır. Bağımsız 

denetimin etkili olması kalitesine bağlı olarak değişir. Düşük kaliteli bağımsız 

denetimle karşılaştırıldığında yüksek kalitedeki denetimle, finansal bilgi 

manipülasyonunu daha büyük bir olasılıkla ortaya çıkarabilirler ve ortaya 

çıkardıklarında da böyle bir uygulamaya izin vermezler, karşı çıkarlar sonuçta, şartlı 

bağımsız denetim raporu düzenlerler. Dolayısıyla, yüksek kalitedeki bir bağımsız 

denetimle, finansal bilgi manipülasyonunun ortaya çıkarılması ve kamuya açıklanması 

durumunda, hem şirketin yöneticilerinin itibarı sarsılacağı ve hem de şirketin değeri 

azalacağı için, finansal bilgi manipülasyonunun beklenen maliyeti yükselecektir. Bu 

nedenle, düşük kalitede bağımsız denetime sahip şirketlerde finansal bilgi 

manipülasyonu uygulamalarının daha çok olacağını tahmin edebiliriz.145  

                                                
144  KÜÇÜKSÖZEN, C. (2005). Finansal Bilgi Manipülasyonu: Nedenleri, Yöntemleri, Amaçları, 
Teknikleri, Sonuçları Ve İmkb Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Ankara: SPK. 
145 A.g.e s.81 
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Bağımsız denetimin kalitesi, finansal tablolardaki önemli hataların ortaya 

çıkarılması olasılığı olarak tanımlanmakta olup, bu durum bağımsız denetçinin 

bağımsızlığı ile ilgilidir. Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetçinin finansal bilgi 

manipülasyonunu azaltma kabiliyeti onun kalitesi olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda 

yüksek kalitedeki bağımsız denetim kuruluşlarının muhasebe hata ve hilelerini ortaya 

çıkaracak testleri uygulayabilecek yetenekte profesyonel elemanlara sahip oldukları 

kabul edilmektedir. Dolayısıyla, yüksek kalitedeki bağımsız denetçiler, yüksek 

düzeydeki bağımsızlıkları ve profesyonel mesleki şüphecilikleri sayesinde, finansal 

bilgi manipülasyonu uygulamalarını daha az olasılıkla kabul ederler, geçerli mantıklı bir 

neden olmadıkça muhasebe tahminlerindeki değişiklikleri kabul etmekte daha az istekli 

olurlar ve hata ve usulsüzlükleri daha büyük bir olasılıkla raporlarlar.146 

Literatürde bağımsız denetimin kalitesi açısından en genel gösterge altı büyük 

bağımsız denetim şirketinin üyesi olmaktır. Yapılan çalışmalar bunu göstermektedir. Bu 

gösterge altı büyük bağımsız denetim şirketi ABD’deki en geniş, büyük şirketler 

oldukları için kullanılmaktadır ve şirket büyüklüğü teoride denetim kalitesinin bir 

ölçüsü olarak dikkate alınmaktadır. Müşteri şirketteki bir usulsüzlüğü ya da hileyi 

ortaya çıkarmak, kısmen bağımsız denetim şirketinin teknolojik imkanlarına bağlıdır. 

Bu imkan ise altı büyük bağımsız denetim şirketinde daha çoktur. Müşteriye özel 

teknoloji kiralamak ise, bağımsız denetçinin bağımsızlığını azaltır, çünkü müşteriyi 

kaçırmama arzusu sözkonusudur. Dolayısıyla yüksek kalitede bağımsız denetim, altı 

büyük bağımsız denetim şirketi ve bunların üye şirketlerinde söz konusudur.  

Çalışmada 1973-1992 yıllarına ilişkin, finansal kuruluşlara ait olanlar hariç 

52.351 şirket yıl verisi incelenmiş olup, incelenen şirketlerin % 82 sinin finansal 

tabloları altı büyük bağımsız denetim kuruluşu tarafından, % 18’inin finansal tabloları 

ise diğer bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiştir. Çalışma sonucunda, finansal 

tabloları 6 büyük bağımsız denetim şirketi dışındaki bağımsız denetim kuruluşlarınca 

denetlenen şirketlerin, diğerlerine göre finansal bilgi manipülasyonu amacıyla daha 

fazla ihtiyari tahakkuk kullandıkları, dolayısıyla yüksek kalitedeki bağımsız denetimin 

finansal bilgi manipülasyonunu azaltmak açısından önemli bir rol oynadığı kanaatine 

varılmaktadır. 
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2.17.2. Frankel, Johnson ve Nelson 

 

Çalışmada bağımsız denetim ücretinin kar yönetimi uygulamaları ile bir 

ilişkisinin bulunup bulunmadığı ve bağımsız denetim ücretinin açıklanmasına 

piyasanın verdiği tepki araştırılmıştır.147 

Çalışma esas itibariyle bağımsız denetim şirketleri tarafından verilen, bağımsız 

denetim dışındaki hizmetlerin finansal tabloların kalitesini etkileyip etkilemediği 

düşüncesinden kaynaklanmıştır. Zira SEC 2000 yılı Kasım ayında yaptığı bir düzenleme 

ile şirketlerden yıllık faaliyet raporlarında bağımsız denetim şirketlerinden aldıkları 

bağımsız denetim ve bağımsız denetim dışındaki hizmetlere ilişkin ödedikleri ücretleri 

birlikte açıklama zorunluluğu getirmiştir. 

Bağımsız denetim şirketlerinin müşterilerine bağımsız denetim hizmeti dışında 

danışmanlık vs. hizmetleri vermeleri bunlar arasındaki ekonomik bağı 

güçlendirmektedir. Bu durum müşteri şirketin finansal bilgi manipülasyonu isteği ile 

ilgili baskılarına karşı bağımsız denetim şirketinin daha hoşgörülü olması, dolayısıyla 

finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarına izin vermesi sonucunu doğurabilir. Diğer 

taraftan, bağımsız denetim şirketinin bağımsız denetim dışında verdiği hizmetlerin koşul 

ya da şartları, bağımsız denetim şirketinin itibarı açısından bir yatırım olarak 

değerlendirildiğinde, bağımsız denetim şirketinin bir müşterisinin finansal bilgi 

manipülasyonu yapmasına müsaade ederek bu itibarını tehlikeye düşürmeyeceği 

değerlendirilebilir. Çalışmada, bağımsız denetim hizmeti dışında verilen hizmetlerin bu 

açıdan da test edilmesi yoluna gidilmiştir. 

Çalışmada finansal bilgi manipülasyonu uygulamasına ilişkin belirtiler olarak; 

piyasadaki kar bekleyişleri düzeyinde ya da bunun hemen üzerinde kar açıklanması ve 

ihtiyari tahakkukların boyutu dikkate alınmıştır. 

2001 yılı Şubat - Haziran aylarında SEC ‘ye sunulmuş 3074 adet yıllık faaliyet 

raporunun incelendiği Çalışmada, bu raporlardaki bağımsız denetime ilişkin bilgiler 

değerlendirildiğinde; 
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1. Bağımsız denetim şirketinden bağımsız denetim hizmeti dışında hizmet alan 

şirketlerin diğerlerine göre daha büyük ölçüde finansal bilgi manipülasyonu 

gerçekleştirdikleri, 

2. Bağımsız denetim ücreti ile finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarına 

ilişkin belirtiler arasında çok önemli ölçüde negatif bir ilişki olduğu, bu 

durumun büyük şirketlerde daha az etkili olarak görüldüğü, ayrıca bağımsız 

denetim şirketine ödenen toplam ücretle finansal bilgi manipülasyonu 

uygulamalarına ilişkin belirtiler arasında bir ilişki bulunmadığı, bunlar 

birlikte dikkate alındığında bağımsız denetim şirketine ödenen bağımsız 

denetim ücreti ile bağımsız denetim dışındaki hizmetler için ödenen 

ücretlerin farklı etkiler yarattığı, ancak bu ücretlerin birlikte tek rakam 

olarak açıklanmasının bu etkilerin ortaya çıkmasını önlediği, 

3. Hisse senedi fiyatları ile beklenenden daha yüksek bağımsız denetim dışı 

hizmet ücreti ödendiği açıklanması arasında çok önemli ölçüde negatif bir 

ilişki bulunduğu, diğer bir ifadeyle bağımsız denetim dışındaki hizmetler 

için yüksek ücret ödendiği açıklamasına tepki olarak hisse senedi 

fiyatlarının düştüğü, ancak bu ilişkinin ekonomik anlamda küçük (önemsiz) 

olduğu, 

4. Bağımsız denetim ücretinin açıklanması ile hisse senedi fiyatları arasında 

ise, herhangi bir ilişki olmadığı bulgularına ulaşılmıştır. 

 

 

2.17.3. Nelson, Elliott ve Tarpley 

 

Bu çalışmada şirketlerin kar yönetimi girişimlerine bağımsız denetçilerin nasıl 

bir karşılık verdikleri, bağımsız denetçilere gönderilen anket formlarındaki sorulara 

verilen cevaplar çerçevesinde incelenmiştir.148 

Bu kapsamda 5 büyük bağımsız denetim şirketinin sorumlu ortak başdenetçileri 

ile yöneticilerine anket formu gönderilmiş ve bunlardan 253 kişi, 515 kar yönetimi olayı 

ile karşılaştığı bilgisi vermiştir. Bu çalışma ile bir taraftan şirket yöneticilerinin finansal 

bilgi manipülasyonuna nasıl karar verdikleri ve bunu uyguladıkları, diğer taraftan 
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bağımsız denetçilerin bu girişimleri, düzeltme yaptırarak önlemeye çalışıp 

çalışmadıkları konularında analiz yapma imkanı amaçlanmıştır.149 Anket sonuçlarına 

göre; 

1. Bağımsız denetçiler finansal bilgi manipülasyonu girişimlerinin % 44’ünü 

düzelttirmişler ( ; diğer bir ifadeyle müşteri şirkete finansal bilgi 

manipülasyonu ile ilgili girişimi gerekli muhasebe kayıtlarını yaptırarak 

önlemişler, 

2. Finansal bilgi manipülasyonu girişimlerinin % 21'inde, başlangıçta finansal 

bilgi manipülasyonu girişimi olarak değerlendirilen durum hakkında, söz 

konusu işlem veya uygulamalarda ABD muhasebe standartlarına aykırı bir 

durum olmadığı hususunda şirket yöneticileri tarafından ikna edildikleri 

için, konu hakkında herhangi bir işlem yapmamışlar, 

3. Finansal bilgi manipülasyonu girişimlerinin % 17’sinde yapılan 

uygulamanın ya da müşteri şirketin pozisyonunun yanlış ya da hatalı 

olduğuna dair, bağımsız denetçiler yeterli kanıt bulamadıkları için, kalan % 

18’iik girişimi ise genellikle önemsiz buldukları için düzelttirmemişlerdir. 

Bu sonuçlar, şirket yöneticilerinin herhangi bir işlem ya da uygulamada, ilgili 

standartların çok açık olduğu durumlarda genellikle uygun işlem ya da faaliyet tesis 

ederek ya da muhasebe standardının muğlak olduğu durumlarda standardı amaca uygun 

yorumlayıp uygulayarak, finansal bilgi manipülasyonu girişiminde bulundukları, 

bağımsız denetçilerin ise, bu durumlarda düzelttirme yönüne pek gitmedikleri şeklinde 

yorumlanmaktadır. 

Diğer taraftan, Nelson ve Elliott ve Tarpley’e (2002) göre, Şirket yöneticileri 

genellikle cari yıl karını artırma girişiminde bulunmakta olup, bu girişimler genellikle 

bağımsız denetçiler tarafından düzelttirilmektedir. Yöneticilerin cari dönem gelirini 

azaltmaya yönelik girişimleri ise genellikle muğlak standartların olduğu durumlarda ve 

uygun işlem ya da faaliyet tesis edilmeden, gelecek dönemlerdeki karı belirleme 

konusunda daha esnek davranabilmek amacıyla yapılmaktadır. Bağımsız denetçiler 

daha önemli buldukları girişimleri ve nispeten küçük şirketlerdeki finansal bilgi 

manipülasyonu girişimlerini düzelttirmek suretiyle engellemektedirler. 
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Bunun yanında, bağımsız denetçiler daha küçük ölçekteki müşterilerinin (net 

satışları 50 milyon dolar ya da daha az olanlar) finansal bilgi manipülasyonu 

girişimlerini genellikle % 62 oranında düzelttirmekte, büyük müşterilerinin (net satışları 

1 milyar dolar ya da daha çok olanlar) finansal bilgi manipülasyonu girişimlerini ise %

 28 oranında düzelttirmektedirler. Bu sonuç büyük müşterilerin muhasebe sistemi 

açısından oldukça sofistike oldukları ya da bağımsız denetçilerin çok önemli ve büyük 

müşterilerinin finansal bilgi manipülasyonu girişimlerine hoşgörü ile baktıkları şeklinde 

yorumlanmaktadır. 

Enron olayındaki gelişmeler ikinci şekildeki yorumun daha doğru olduğunu 

göstermektedir. 

 

 

2.17.4. Gibbins 

 

Gibbins (2002) çalışmasında Nelson, Elliott ve Tarpley’in (2002) çalışmasını 

tartışmaktadır. Gibbins’e (2002) göre Nelson, Elliott ve Tarpley’in (2002) çalışması 

hem takdire şayan hem de problemlidir. Takdire şayandır, çünkü çalışma bağımsız 

denetçi-şirket ilişkileri konusunda çok önemli özellikleri ortaya koymaktadır. Diğer 

taraftan, problemlidir çünkü bağımsız denetçilere kar yönetimi girişimlerine nasıl 

karşılık verdikleri sorulmaktadır. Bu sorulara verilecek cevaplar taraflı, yanlış (doğruyu 

yansıtmayan) olabilir, ayrıca cevapların çok iyi yorumlanması gerekmektedir.150 

Diğer taraftan Nelson, Elliott ve Tarpley’in (2002) bakışı bağımsız denetçilerin 

olaylardaki tavrının pasif olduğu yönünde, yani inisiyatifin müşteri şirket yöneticinde 

olduğu, bu çerçevede yöneticilerin ya bazı ticari işlemler organize ederek ya da standart 

muğlak ise standardı istedikleri gibi yorumlayarak, finarısal bilgi manipülasyonu 

yapabildikleri şeklindedir. Oysa Gibbins’e (2002) göre, bağımsız denetçilerin finansal 

bilgi manipülasyonu girişimlerindeki rölü önemlidir, müşteri şirket yöneticilerinin 

finansal bilgi manipülasyonu niyetlerine karşı, bağımsız denetçiler saygın ve 

donanımlıdır. Bağımsız denetçilerin gücü, olay ya da işlemle ilgili muhasebe standartı 

muğlaksa zayıflar ve finansal bilgi manipülasyonu da ilgili standartların muğlak olduğu 

olaylarda gerçekleşir. Zaten Nelson, Elliott ve Tarpley’e (2002) göre de, bağımsız 
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denetçilerin verdikleri cevaplar çerçevesinde, yöneticilerin kar yönetimi girişimlerinin 

% 61’i çok açık olmayan muğlak standartları kapsamaktadır. 

Gibbins’e (2002) göre, eğer bağımsız denetçinin pozisyonu çok güçlü değilse, 

ancak yine de sonucu etkilemek istiyorsa bu durumda, bağımsız denetçi yöneticiye daha 

kabul edilebilir, fakat yöneticinin amacına ulaşmasını da sağlayan başka bir yol 

önerebilir. Bu durumda da esas itibariyle bağımsız denetçi finansal bilgi 

manipülasyonuna yardımcı olmuştur, ancak bu daha az kabul edilebilir bir durumu 

önlemek yoluyla gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan Gibbins (2002), Nelson, Elliott ve Tarpley’in (2002) anket 

sonuçlarının ihtiyatla değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindedir. Çünkü anketlere % 

16 oranında bir cevap gelmiştir, cevaplarda belirtilen finansal bilgi manipülasyonu 

girişimleri, anketi yanıtlayanların potansiyel olarak karşılaştıkları girişimlerin % 11 

’idir. Dolayısıyla % 89 oranında bilinmeyen data olduğu için verilen cevapları bağımsız 

denetçilerin, kar yönetimi girişimi karşısında nasıl hareket ettikleri konusunda sadece 

yol gösterici olarak kabul etmek gerekir. Ayrıca daha önce de ifade edildiği üzere, 

cevap verenlerin yanlış beyanda bulunmaları, unutmaları, kendi sorumluluklarını 

deklare etmekten kaçınmaları vb. nedenlerle cevapların gerçek durumu yansıtmaması 

söz konusudur. Dolayısıyla sonuçlar ihtiyatla değerlendirilmelidir. 

 

 

2.17.5. Klein 

 

Çalışmada bir şirketteki bağımsız denetim komitesinin yapısı ile finansal bilgi 

manipülasyonu arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın hareket 

noktası, SEC’nin finansal bilgi manipülasyonunu önlemek amacıyla bağımsız denetim 

komitelerinin etkinliğinin artırılması gerektiğini vurgulaması ve bunun üzerine, NYSE 

ile NASDAQ’ın hisse senetleri kendi piyasalarında işlem gören şirketler için “ bağımsız 

denetim komitesinin en az üç kişiden teşekkül etmesi ve bunların herbirinin şirket ya da 

şirket yönetimi ile bağımsızlıklarına müdahele olarak algılanabilecek bir ilişkilerinin 

bulunmaması" gerektiği yönünde bir kuralı uygulamaya koymasıdır.151 
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NYSE ve NASDAQ’ın bu düzenlemelerinde dikkate alınan husus, Çalışmamızın 

III.1.Finansal Bilgi Manipülasyonunun Nedenleri bölümünde daha açıklandığı üzere, 

zayıf bir kurumsal yönetim yapısının finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarına 

neden olduğudur. 

Klein’e (2002) göre, bağımsız denetim komitesi öncelikle şirketin finansal 

raporlama sisteminin gözetimini yapmaktadır, komite düzenli olarak bağımsız denetim 

kuruluşu ve şirketin iç finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri ile şirketin finansal 

raporları, bağımsız denetim süreci ve iç kontrol sistemi ile ilgili olarak görüşmektedir. 

Literatürde bağımsız denetim komitesinin finansal bilgi manipülasyonunu önlemedeki 

rölü üzerinde çok fazla durulmakla birlikte, şirketin yönetimi ile bağımsız denetçi 

arasında muhasebe standartlarının nasıl daha iyi uygulanabileceği konusunda haklı bazı 

görüş farlılıkları oluşabilmektedir. Bu durumda ya bağımsız denetim kuruluşunun 

sözleşmesinin feshedilmesi ya da uzlaşılmış finansal tabloların ortaya çıkması söz 

konusu olabilmektedir. Yapılan bütün araştırmalarda, bağımsız denetim komitesinin 

bağımsız denetim kuruluşu ile şirket yönetimi arasında, nihayetinde daha dengeli ve 

daha doğru finansal tablo ve raporlar ortaya çıkmasını temin eden bir hakem rolü 

oynadığı ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla, bağımsız denetimin rölü finansal bilgi 

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

tahakkukları azaltmaktır. Bu çerçevede, bağımsız bir denetim komitesi, finansal 

raporlama sürecinin etkin bir şekilde gözetimini yapabilir, dolayısıyla çalışmada 

bağımsız denetim komitesinin bağımsızlığı ile finansal bilgi manipülasyonu 

uygulamaları arasında negatif bir ilişki olduğu varsayılmaktadır.152 

Bu varsayım çerçevesinde, SEC’ye kayıtlı ve Standart and Poors (S&P) 

endeksinde yer alan şirketlerle ilgili 692 yıl verisi 1992-1993 yılları için incelenmiş 

olup, şirketlerin bağımsız denetim komitelerinin bağımsızlığı ile finansal bilgi 

manipülasyonu uygulamaları arasında ters yönlü bir ilişki olduğu, komitenin 

bağımsızlığı arttıkça finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarının azaldığı, tersi 

durumda ise arttığı, dolayısıyla şirketlerde, genel müdürden daha bağımsız bir yönetim 

kurulu ve bağımsız denetim komitesi yapısının, şirketlerdeki finansal raporlama 

sürecinin daha etkin bir şekilde gözetimini sağladığı, diğer bir ifade ile finansal bilgi 

manipülasyonu uygulamalarını önlediği sonuçlarına ulaşılmaktadır. 
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2.17.6. Bauwhede, Willikens ve Gaeremynck 

 

Çalışmada finansal bilgi manipülasyonu ile ilgili üç hipotez, Belçika örneğinde 

test edilmiştir. Bu hipotezler finansal bilgi manipülasyonu, altı büyük bağımsız denetim 

şirketi ve şirketlerin halka açıklığıdır. Becker, DeFond, Jiambalvo ve Subramanyam’ın 

(1998) bağımsız denetim şirketlerinin kalitesinin, finansal bilgi manipülasyonu 

uygulamalarını azalttığı bulgusu, bu çalışmayı teşvik eden unsurdur.153 

Bu kapsamda Çalışmada Belçika örneğinde aşağıdaki üç hipotez test edilmiştir; 

1. Belçika şirketleri (hem halka açıklar hem de halka kapalılar) geçmiş yıl 

karlarına bağlı olarak belirlenen bazı hedeflere ulaşmak üzere finansal bilgi 

manipülasyonu (kar yönetimi ve karın istikrarlı hale getirilmesi) 

yapmaktadırlar, 

2. Altı büyük bağımsız denetim şirketi Belçika’da finansal bilgi 

manipülasyonu uygulamalarını azaltmaktadır (hatta bazı kar hedeflerine 

ulaşmak için ihtiyari tahakkuk kullanılmasını sınırlamaktadır), 

3. Halka açıklık karı artırıcı finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarını 

teşvik eden bir fonksiyon ifa etmektedir. 

Daha önceki çalışmalarda sadece halka açık şirketler üzerinde yoğunlaşılmış 

iken, bu çalışmada Belçika ve kara Avrupası sisteminin yapısal durumu nedeniyle halka 

kapalı şirketler de dikkate alınmıştır. Çalışmada Belçika Ulusal Bankasına finansal 

tablolarını sunmak durumunda olan halka açık ve halka kapalı şirketlerin verileri 

incelenmiştir. Belçika şirketleri finansal tablolarını vergi amaçlı olarak sunmaktadırlar. 

Dolayısıyla, şirketlerde vergiye yönelik muhasebe uygulamaları önem kazanmaktadır. 

Ancak çalışmada vergiye yönelik kar yönetimi uygulamalarını elimine etmek üzere, 

vergi etkisi giderilmiş, bu çerçevede, Belçika düzenlemeleri kapsamında konsolide 

tablolar kullanılmıştır. 

Belçikada, halka açık olsun olmasın belirli büyüklükteki şirketler açısından 

bağımsız denetim zorunludur. Bunun amacı sadece şirketlerin ortaklarını değil, bütün 

menfaat sahiplerini korumaktır. Bununla birlikte, Belçika’da bağımsız denetçilerden 

tazminat talebi sözkonusu değildir. Belçika Krallığı kurulduğundan (1831) bugüne 

bağımsız denetçilerden tazminat talebine ilişkin sadece 8 tane olay mahkemeye 
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yansımıştır. Bağımsız denetçiler hakkında tazminat davaları açılabilen koşullarda, 

tazminat riski bağımsız denetçileri kar yönetimi uygulamalarını önlemek açısından 

teşvik eder, bağımsız denetim kalitesinin artmasına katkıda bulunur. Böyle bir risk 

ortadan kalktığında bağımsız denetçiler şirketlerle daha yakın ilişkiye girebilir, bu 

durum kar yönetimi uygulamalarının önlenmesi açısından sorun yaratabilir. Bununla 

birlikte, Belçika’da buna alternatif denetim mekanizmaları da mevcuttur, örneğin 

Belçika’da üç yıllık rotasyon süresi vardır, ayrıca Belçika Bağımsız Denetçiler 

Enstitüsünün Etik Koduna aykırı uygulamalar için disiplin hükümlerini uygulaması, 

yine bu enstitünün doğrudan denetimi ve bağımsız denetim şirketlerinin birbirlerini 

denetlemeleri söz konusudur. 

Diğer taraftan, Bauvvhede, Willikens ve Gaeremynck’e (2003) göre, Belçika’da 

halka açık şirketlerin denetiminde 6 büyük bağımsız denetim şirketinin yoğunlaşma 

oranı % 50, halka kapalı şirketlerde ise % 35’dir. Bu oranlar ABD ve İngiltere’ye göre 

oldukça düşük bir yoğunlaşma oranıdır.154 

Finansal bilgi manipülasyonunun göstergesi olarak ihtiyari tahakkukların 

kullanıldığı Çalışmada; 

4. • Belçika’da hem halka açık hem de halka kapalı şirketlerin önceki yıl 

karına göre belirlenen hedeflere ulaşmak için finansal bilgi manipülasyonu 

yaptıkları, 

5. • Halka açık şirketlerin halka kapalı şirketlere göre daha az karı azaltıcı 

finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarına giriştikleri, 

6. • Finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarında bağımsız denetimin 

kalitesinin kar azaltıcı uygulamalarda söz konusu olduğu, diğer bir ifadeyle, 

yukarıdaki bulgu ile birleşince halka açık şirketlerin kar azaltıcı yöndeki 

finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarının 6 büyük bağımsız denetim 

şirketi tarafından engellemekte olduğu, 

7. • Karı artırıcı yöndeki finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarında, 

halka açık şirketlerde bile bağımsız denetimin kalitesinin herhangi bir 

farklılık yaratmadığı, 

8. bulgularına ulaşılmıştır. 
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Bu sonuçlar Bauvvhede, Willikens ve Gaeremynck (2003) tarafından 

“ABD’dekilerderı farklı olan bu bulgular Belçika’daki yapıdan kaynaklanmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetçilerin denetim sırasında toleranslı tutumları durumun 

riskine bağlıdır, dolayısıyla karı artırıcı yöndeki finansal bilgi manipülasyonu 

uygulamalarında, 6 büyük dahil bağımsız denetim şirketinin veya bağımsız denetçilerin, 

tazminat talebinin sözkonusu olmaması nedeniyle daha muhafazakar bir denetim 

çalışması için bir gerekçeleri, nedenleri yoktur. Buna karşılık karı azaltıcı yöndeki 

finansal bilgi manipülasyonu girişimlerinde, 6 büyük bağımsız denetim şirketi daha az 

toleranslıdır, çünkü vergi otoritesinden korkmaktadırlar.” Şeklinde 

yorumlanmaktadır.155 

Diğer taraftan, halka açıklığın karı artırıcı yöndeki kar yönetimi 

uygulamalarında bir etkisinin olmaması, Belçika’da sermaye piyasası baskısının 

ABD’deki gibi olmamasından kaynaklanmaktadır (Bauvvhede, Willikens ve 

Gaeremynck, 2003). Yukarıda yer alan çalışmalardan da görüldüğü üzere, bağımsız 

denetimin kalitesi, finansal bilgi manipülasyonunun önlenmesi açısından, sermaye 

piyasalarının gelişmişlik ölçüsüne bağlı olarak farklılaşan boyutlarda etkilidir. Bu 

kapsamda, kaliteli bağımsız denetim çalışması, finansal bilgi manipülasyonu 

girişimlerini önlemektedir. 

Bununla birlikte, kaliteli bağımsız denetim yaptığı varsayılan bağımsız denetim 

kuruluşları, denetimini üstlendikleri Enron ve Parmalat’ta finansal bilgi 

manipülasyonunu önleyemedikleri gibi, kendileri de bağımsız denetim işinden çekilmek 

ya da işlerini önemli ölçüde kaybetmek durumunda kalmışlardır. 

 

2.18. Manipülasyonda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu 

 

Bağımsız denetim denince özellikle halka açık şirketler için, dünya çapında 

yaygın muhasebe şirketleri akla gelmektedir. Finansal bilgi manipülasyonlarının ortaya 

çıkması da bu şirketlerin başarısızlığı olarak görülmektedir. Bu kapsamda son 

zamanlarda bağımsız denetimle ilgili ön plana çıkan eleştiriler; anlaşmalı, uzlaşmalı 

bağımsızlık,  bağımsız denetim işinde yeni ve tecrübesiz elemanların kullanılması ve 
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bağımsız denetim şirketlerinin bağımsız denetim işini geçerli profesyonel bir iş olarak 

görmemeleridir.156 

Yukarıda sayılan nedenler bir araştırma ya da incelemede dikkate alınabilir. 

Bununla birlikte, bağımsız denetim fonksiyonunun finansal bilgi manipülasyonlarını 

ortaya çıkaramamasındaki en önemli ve büyük neden; finansal bilgi manipülasyonunun 

başlayış ve gelişmesi, büyümesi yol ve yöntemleri ile ilgilidir. Finansal bilgi 

manipülasyonu önce bir üç aylık dönem için ve çok küçük boyutta, genel kabul görmüş 

denetim standartlarına göre önemlilik sınırının altında başlamaktadır. Üç aylık dönem 

bağımsız denetim tekniklerinin yoğun olarak uygulandığı (sınırlı denetimin 

uygulandığı) bir dönem değildir. Çünkü bağımsız denetçi yılın bütünü ile ilgili faaliyet 

sonuçlarına önem vermekte, onun üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle üç aylık 

dönem için ve küçük ölçekte başlayan (bir sonraki üç aylık dönemden ödünç alınan 

gelirlere yönelen) manipülasyon denetçinin gözünden kaçmaktadır. Finansal bilgi 

manipülasyonu daha önce açıklandığı üzere, şirkete özel koşullardan 

kaynaklanmaktadır. Bağımsız denetim kapsamında şirkette yapılan çalışmalarsa yılda 

bir ya da iki kez ve en çok 8 ya da 10 hafta sürmektedir. Bu süre içinde şirkete özel bu 

koşulları ve bu koşullarda gelişen olayları tespit etmek pek mümkün değildir ya da çok 

az bir ihtimal dahilindedir. 

Finansal bilgi manipülasyonunun boyutları büyüdükçe tabi olay önemlilik 

sınırına yaklaşmakta ve bağımsız denetçinin ortaya çıkarabileceği, gözüne çarpabileceği 

bir duruma gelmektedir. Bununla birlikte bu noktada, bağımsız denetçinin aldatılması, 

ona yanlış bilgi verilmesi, bu işe karışanların zihnini en çok meşgul eden konu 

olmaktadır. Dolayısıyla, bu süreçte, diğer bir ifade ile bağımsız denetçinin yıllık 

finansal tablolarla ilgili test çalışmalarını yürüttüğü süreçte, yanlış listeler üretilmesi, 

sahte belgeler düzenlenmesi, manipüle edilmiş ya da fiktif muhasebe kayıtları 

yapılması, her düzeyde yalan söylenmesi manipülasyonun sürdürülmesi için kullanılan 

araçlar olmaktadır. Bütün bu işlemler sonucunda tabi finansal bilgi manipülasyonu 

bağımsız denetçinin gözünden kaçmayacak 35 boyuta gelmekte, ancak aradan yıllar 

geçmiş olmaktadır.157 

 
                                                
156 YOUNG, M. (2002). Accounting Irregularities and Financial Fraud, A Corporate Governance Guide. 
Aspen Law & Business. 
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2.19. Bağımsız Denetimin Sorunları 

 

Bağımsız denetim sorularını çeşitli yönleriyle ele almak mümkündür. Bunlardan 

bazılarını irdelemek diğer sorunların belirlenmesinde ön ayak olacaktır. 

 

 

2.19.1. Muhasebe Hile ve Skandallarının Ortaya Çıkardığı Sorunlar 

 

2000 li yıllarda ABD’de ortaya çıkan büyük çaplı muhasebe hile ve skandalları 

nedeniyle denetim mesleğine olan güven zedelenmiş ve denetim sorunlarının varlığı ve 

büyüklüğü gün yüzüne çıkmıştır. Dünyadaki beş büyük denetim firması da bu şekilde 

skandallara karışmıştır. Bu firmaların karıştığı skandallar şöyle sıralanabilmektedir.158 

1. Arthur Andersen Denetim Şirketi 

a. Enron Şirketri 

b. WorldCom Şirketi 

c. Sunbeam Şirketi 

2. KPMG Denetim Şirketi 

a. Xerox Şirketi 

b. Rite Aid Şirketi 

3. Ernst & Young Denetim Şirketi 

a. AOL Time Warner Inc. 

b. Cendant Şirketi 

4. Price Water House Coopers Denetim Şirketi 

a. IBM Şirketi 

b. Lucent Technologies Şirketi 

5. Deloitte Touche Tohmatsu 

a. Boeing Şirketi 

 

Bu skandallar bağımsız denetime güveni zedelemiş olup, güvenin tekrar 

sağlanması kolay olmamıştır. ABD bu güveni tekrar kazanmak adına Bağımsız 

Denetimi standardize edecek Sarbanes-Oxley Yasasını koymuş ve uygulamaya 
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geçirmiştir. Kısa sürede bu standartlar diğer Avrupa ülkelerinde de kullanılmaya 

başlamıştır. Enron Vakası ve diğer şirketlerin finansal raporlama ve denetimindeki 

eksiklikler bu yasayla giderilmeye ve insanların tekrar firmalara güveni sağlanmaya 

çalışılmıştır.159 

 

 

2.19.2.  Uygulamada Karşılaşılan Genel Sorunlar 

 

Denetim firmaları tarafından yapılan bağımsız denetim esnasında birçok sorunun 

varlığı bilinmektedir. Denetim uygulaması esnasında çıkan sorunlardan birkaçı şöyle 

sıralanabilmektedir. 

 

 

2.19.2.1. Uluslar Arası Muhasebe Standartlarının Uygulanmaması 

 

Uygulamada görülmektedir ki denetime tabi olmuş birçok şirket uluslar arası 

muhasebe standartlarını uygulamamaktadır. Bu standartların uygulanması global 

muhasebede ve uluslar arası ticarette düzeni sağlayacağı ve sunulan tabloların dünya 

genelinde anlam kazanmasını sağlayacağından çok önem arz etmektedir.160 

 

 

2.19.2.2. Denetime İlişkin Düzenlemelerin Yetersizliği 

 

Denetim firmalarının uygulamada karşılaştığı bir diğer sorun da denetime ilişkin 

düzenlemelerin yetersiz olmasıdır. Piyasada birçok denetim firması olmakla birlikte 

bunlara yol haritası olabilecek standart düzenlemelerin eksik olması denetimde 

standartın saplanamamasına neden olmaktadır.161 

 

 

                                                
159 TÜRMOB. (2003, Kasım). Denetim Mesleği Enron'un Tahribatını Aşamadı. BİLANÇO(85). 
160 DÖNMEZ Adnan, ERSOY Ayten, Bağımsız Denetim Firmaları Bakış Açısıyla Türkiye Bağımsız Dış 
Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi．Bilig Dergisi, Ahmet Yesevi Üniversitesi．2006，36 
161 A.g.m s.86 
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2.19.2.3. Denetim Standartlarına Uyumun Sağlanamaması 

 

Uluslar arası düzeyde yayınlanmış denetim standartlarıyla ulusal denetim 

standartlarının uygulamada uyumsuz olması ve uluslar arası denetim standartlarının 

gerçek manada uygulanmıyor olması denetim firmalarının uygulamada karşılaştığı bir 

diğer önemli sorundur. 162 

 

 

2.19.2.4. Denetim Firmaları Arasındaki Rekabet 

 

Denetim şirketlerinin artması ve denetime tabi şirketlerin denetim işini ticaret 

gbi görmesi nedeniyle denetim firmaları arasında rekabet oluşmaktadır. Firmalardan iş 

almak isteyen denetim firmaları fiyat indirimine gitmektedir. Bu durum denetim işinin 

kalitesi açısından büyük bir sorun olmaktadır.163 

 

 

2.19.2.5. Otorite Fazlalığı Ve Bunun Yarattığı Sorunlar 

 

Denetim firmalarının karşılaştığı bir diğer denetim sorunu da otorite fazlalığıdır. 

Sadece bağımsız denetimden sorumlu olan bir üst kurulun olması ve diğer hiçbir 

kurumun bağımsız denetime müdahale edememesi denetimin sıhhati açısından önem arz 

etmektedir. Bu şekilde tek üst kurul olmaması büyük sorunlar meydana getirmektedir.164 

 

 

2.19.2.6. Denetimin Kapsamının İşletme Yönetimi Tarafından Bilinmemesi 

 

Denetime tabi işletmelerin yönetiminin, işletmelerinin tabi olduğu denetimin ne 

için yapıldığını, düzgün şekilde yapılmasının ya da yapılmamasının sonuçlarının 

bilmediği denetim uygulamasında görülmektedir. Yönetimin denetim faaliyetine bu 
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denli yabancı olması denetimin sağlıklı bir ortamda sıkıntısız bir şekilde yapılmasının 

önüne geçen bir diğer sorunu teşkil etmektedir. 165 

 

 

2.19.2.7. İşletme Yönetiminin Denetçileri Etki Altına Almaya Çalışması  

 

Uygulamada en çok karşılaşılan sorunların başında işletme yönetiminin 

denetçileri etki altına almaya çalışması gelmektedir. Firmanın mali yapısını ortaya 

koyarak finansman sağlamak gibi birçok hayati faaliyeti doğrudan etkileyeceği bilinen 

bağımsız denetim firma yöneticileri için çok önemlidir. Bunun bilincinde olan yönetim 

çeşitli yöntemler kullanarak bağımsız denetçileri etki altına almaya ve firma mali 

durumunu kendi istekleri doğrultusunda göstermeye çalışmaktadır. Türkiye’de bağımsız 

denetim ücretinin dahi yapılan işle bağ kurularak, prim usulü belirlenmesi bağımsız 

denetimin bağımsızlığı adına çok büyük sorun oluşturmaktadır. 166  Bu bağlamda 

bağımsız denetçinin bağımsızlığını etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz. 

 

 

 

2.19.2.7.1. Denetçi ve Müşteri Firma Arasındaki İş İlişkisinden Dolayı 

Bağımsızlığın Zedelenmesi 

 

Denetçi ve müşteri firma arasındaki iş ilişkisi, bağımsızlığın zedelenmesine yol 

açabilir. Örneğin, denetçinin aynı zamanda müşteri firmanın muhasebeden sorumlu 

yöneticisi olması bağımsızlığı ne şekilde etkileyecektir, yani böyle bir durum mutlak 

olarak bağımsızlığın zedelenmesine yol açar mı? 

Bu sorunun yanıtını, bağımsızlığın öğelerini göz önüne alarak verebiliriz; yani 

bağımsızlık gerçek ve görünür anlamda ortaya çıkmaktadır. Buna göre, denetçi gerçek 

anlamda bağımsızlığını korumuş yani şekilde hazırlamış olsa bile, üçüncü kişilerce 

bağımsız olmadığı düşünülebilir. Dolayısıyla bu yöndeki bir şüphe bile bağımsızlığın 
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Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi．Bilig Dergisi, Ahmet Yesevi Üniversitesi．2006，36 
166 A.g.m s.88 



 

129 
 

ortadan kalkması sonucunu doğuracağı için, denetçinin sadece gerçek anlamda değil, 

aynı zamanda görünür bağımsızlığını da koruması zorunludur.167 

Öte yandan, müşteri firmada daha önce yönetici sıfatı ile çalıştıktan sonra 

denetim firmasında denetçi olarak işe başlayan kimsenin, gerek kendisinin gerekse de 

firmasının bağımsızlığını koruması için önceki firması ile olan tüm işlerini tasfiye 

etmesi, eğer varsa mevcut hisselerini de devretmesi gerekir. Hemen belirtmemiz gerekir 

ki; denetçinin yerine yakınlarından birinin önceki şirketteki görevi ve-veya ortaklık 

paylarını üzerine alması bağımsızlığın zedelenmesine engel olmayacaktır. 

 

 

2.19.2.7.2. Denetçi ve Müşteri Firma Arasındaki Finansal İlişkiden Dolayı 

Bağımsızlığın Zedelenmesi 

 

Denetçi ve müşteri firma arasındaki finansal ilişki, doğrudan ve dolaylı olmak 

üzere karşımıza iki şekilde çıkabilir. 

Denetçinin müşteri firmaya yatırım yapması, bir başka ifade ile müşteri firma 

tarafından çıkarılan hisse senetlerine, bonolara sahip olması doğrudan finansal ilişkiye 

örnektir. Denetçinin, yatırım araçlarını doğrudan müşteri firmadan veya ikincil 

piyasalardan satın alması durumu değiştirmeyecektir; yani her iki halde de denetçinin 

müşteri firma ile doğrudan finansal ilişki içinde olduğu kabul edilecektir. Keza, 

denetçinin, denetim şirketi dışında sorumlu ortağı olduğu diğer bir şirketin müşteri 

firmaya yatırım yapması da doğrudan finansal ilişkinin ortaya çıkmasına neden 

olacaktır. 

Öte yandan, denetçinin müşteri firma ile finansal ilişki içinde olan diğer 

firmalara yatırım yapması, bunlarda ortaklığının bulunması dolaylı finansal ilişki 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunun, doğrudan finansal ilişkiden farkı, denetçinin 

ortak olduğu şirkette sorumlu ortak mevkiinde bulunmasını gerektirmemesidir; bu 

durumda, denetçinin yönetici ortak olmasa bile müşteri firma ile dolaylı finansal ilişkide 

bulunduğu varsayılacak ve bağımsızlığı zedelenecektir. Ancak dolaylı finansal ilişkinin 

bağımsızlığı ortadan kaldırması için, ortaklık payının yeterli maddi büyüklükte olması 

gereklidir. Aksi takdirde dolaylı finansal ilişki, bağımsızlığın zedelenmesine yol 
                                                
167  AKIŞIK Orhan, “Denetimde Bağımsızlık İlkesinin Yeri”, İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi 
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açmayacaktır. Denetçinin yakınlarından birinin müşteri firmaya yatırım yapmış olması 

da dolaylı finansal ilişkiyi doğuracaktır. Burada da, yine yatırım tutarı yeterli maddi 

büyüklükte ise bağımsızlığın zedelendiğine kanaat getirilecektir.168 

 

 

2.19.2.7.3. Denetçi ve Müşteri Firma Arasındaki Borç - Alacak İlişkisinden 

Dolayı Bağımsızlığın Zedelenmesi 

 

Mesleki davranış kuralları, denetimin yapılması ve/veya raporun düzenlenmesi 

aşamasında denetçi ve müşteri firma arasındaki mevcut borç-alacak ilişkisinin 

bağımsızlığı zedeleyeceğini belirtmektedir. Bu ifadeden, denetimin tamamlanması veya 

raporun düzenlenmesinden sonra ortaya çıkacak bir borç-alacak ilişkisinin bağımsızlığı 

ortadan kaldırmayacağı gibi bir sonuç çıkarmak doğru değildir. Denetçi ile müşteri 

firma arasındaki denetim sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece bağımsızlığın korunması 

gerekmektedir. Bununla beraber, gerek denetim firması gerekse de müşteri firmadan 

kaynaklanan bazı durumlar, anlaşmanın geçerli olduğu süre içinde de bağımsızlığın 

zedelenmesine yol açabilmektedir; örneğin, denetçi ile müşteri firma arasında ücret 

konusunda anlaşmazlığa düşülmesi veya denetim ücretinin ödenmemesi halinde 

bağımsızlıktan söz edilemez. 

Mesleki davranış kuralları gereğince, tutarları ne olursa olsun denetim firması ve 

müşterinin birbirleriyle bir borç-alacak ilişkisine girmeleri bağımsızlığa gölge 

düşürecektir. Bu konudaki tek istisna, müşteri firmanın banka/finans kurumu olmasıdır. 

Bu durumda, bankanın normal kredilendirme prosedürü içinde denetçiye açılan 

krediler bağımsızlığı ortadan kaldırmayacaktır.169 

 

 

 

 

 

 

                                                
168  AKIŞIK Orhan, “Denetimde Bağımsızlık İlkesinin Yeri”, İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi 
Dergisi．2002，Cilt 31，1． 
169 A.g.m s.27 
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2.19.2.7.4. Denetçi Yakınlarının Müşteri Firma İle İş İlişkisinden Dolayı 

Bağımsızlığın Zedelenmesi 

 

Bağımsız denetim işinde görev alan denetçinin yakınlarının müşteri firmanın 

muhasebe-finansman bölümünde çalışıyor olmaları bağımsızlığı zedeleyecektir. 

Amerikan Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları yakın akraba kavramına açıklık 

getirmemekle beraber, konuya mesleki etik kurallarla ilgili yayınlarda yer verilmiştir. 

Söz konusu yayınlarda yakın akraba tanımı oldukça geniş yer tutmuştur; 

Denetçinin çocukları, torunları, kardeşleri, anne, baba, kayınpeder, kayınvalide, ve 

bunların eşleri yakın akraba arasında sayılmıştır.170 

 

 

2.19.2.7.5. Denetim Ücretinin Denetim Raporunun Sonucuna Bağlanmasından 

Dolayı Bağımsızlığın Zedelenmesi 

 

Denetim ücretinin, denetim raporunun sonucuna bağlanması durumunda da 

bağımsızlık ortadan kalkacaktır. 

Buna göre, denetçi ister olumlu, isterse olumsuz görüş bildirmiş veya hiçbir 

görüş bildirmemiş olsun denetim ücretinin müşteri tarafından denetim sonucuna bağlı 

olarak da ücrete bir sınırlama getirilemez; örneğin, müşteri firma veya denetçi 

tarafından, denetim sözleşmesine denetim ücretinin, vergi öncesi net gelir belirli bir 

tutarın üzerinde olduğu takdirde ödeneceğine ilişkin bir kayıt konulamaz; böyle bir 

kayıt bağımsızlığın zedelenmesine yol açacaktır. 

Bu daha çok gerçek anlamda bağımsızlık ile ilgilidir, çünkü üçüncü kişilerin 

normal şartlar altında denetçi ve müşteri firma arasındaki bağımsız denetim 

sözleşmesinin içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmaları beklenemez. 

Ücretin herhangi bir şarta bağlanamayacağı kuralı, genel olarak, denetim 

raporunun kullanıcıları üçüncü şahısları korumaya yöneliktir. Çünkü, denetçi ücrete hak 

kazanabilmek için finansal tabloların içeriğinde değişiklik yapabilir ki, bundan olumsuz 

                                                
170  AKIŞIK Orhan, “Denetimde Bağımsızlık İlkesinin Yeri”, İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi 
Dergisi．2002，Cilt 31，1． 
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yönde etkileneceklerin başında firmaya yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar 

gelecektir171 

 

 

2.19.2.8. Ekonomik Koşulların Kısıtlı Olması 

 

Bağımsız denetçilerin karşılaştığı bir diğer sorun da ekonomik koşullardır. 

Bağımsız denetim firmaları işletmelerinin yürütebilmek adına bağımsız denetim 

faaliyetini yapmak zorunda bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışılan firmayla sonraki 

seneler tekrar çalışabilmek ve işletmesini devam etmek adına bağımsız denetim 

firmaları mevcut müşterilerinin yöneticileriyle iyi anlaşmak hatta bazı durumlarda bazı 

hataları görmezden gelmek zorunda kalabilmektedir ve bu durumlar bağımsız denetimi 

zedelemektedir. Bağımsız denetim ücretlerinin sabitlenemeyip, firma bulmaları garanti 

altına alınmadığı sürece bağımsız denetimin bu sorunu çözüme 

kavuşturulamayacaktır.172  

 

 

2.19.2.9. Müşterinin Getirdiği Zaman Kısıtlaması  

 

Müşterilerin bağımsız denetim raporu için acele etmeleri ve getirdiği zaman 

kısıtları da uygulamada karşılaşılan diğer bir sorundur. Müşteriler gerekli mercilere 

iletmek üzere bağımsız denetim raporlarının biran önce ellerine geçmesini istemektedir. 

Diğer işlerde olduğu gibi bağımsız denetimde de aceleye getirme olabilmektedir. 

Sağlıklı sonuç vermesi beklenen bağımsız denetim hiçbir kısıtın olmadığı bir 

denetimdir. Ancak bazı müşterilerin biran önce rapor alma isteği bağımsız denetçileri 

zor durumda bırakmaktadır. Böyle aceleye gelen denetimde ne kanıt toplama yeterli 

sayıda olacaktır ne de incelemeler gereği gibi titizlikle yapılabilecektir. Bu zaman kısıtı 

bağımsız denetim için büyük sorun oluşturmaktadır.173 

 

                                                
171  AKIŞIK Orhan, “Denetimde Bağımsızlık İlkesinin Yeri”, İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi 
Dergisi．2002，Cilt 31，1． 
172 DÖNMEZ Adnan, ERSOY Ayten, Bağımsız Denetim Firmaları Bakış Açısıyla Türkiye Bağımsız Dış 
Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi．Bilig Dergisi, Ahmet Yesevi Üniversitesi．2006，36 
173 A.g.m s.90 
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2.19.3.  Denetim Firması İle İlgili Sorunlar 

 

Bağımsız denetim firması ile ilgili çeşitli faktörler bağımsız denetimde çeşitli 

sorunlara neden olabilmektedir. Bu faktörleri şöyle sıralamak mümkündür. 

 

 

2.19.3.1. Bağımsız Denetim Firmasının Sayısı ve Büyüklüğü 

 

Bağımsız denetimin bir diğer sorunu da kaliteli hizmet sunan firmaların 

sayısının kısıtlı olması olmuştur. ABD’de 2002 yılında denetime tabi şirketlerin % 99 

unun demetimin 4 şirket üstlenmiştir. Bu şirketlerdeki iş yoğunluğu, eleman eksikliği 

vb. durumlar büyük sakıncalara neden olabilmektedir.174 

 Büyüyen Türkiye ekonomisi ve küreselleşmenin de etkisiyle, güvenilir bilgi, 

kurumsallaşma, şeffaflaşma muhasebe denetimi mesleğinin değerini artırmıştır. 

Türkiye’ye son yıllarda yabancı sermayenin doğrudan veya dolaylı yoldan yatırım 

yapmak isteği gittikçe artmaktadır. Türkiye’den banka ve şirket satın almalar veya yerli 

şirketlerin yurtdışındaki şirketlerle iş birliğine gitmelerinde bağımsız denetim 

firmalarına önemli görevler düşmektedir. 

Bağımsız denetim firmasının büyüklüğü, bağımsız denetim kalitesi üzerinde çok 

önemli bir etkiye sahiptir. Büyük bir firma olmanın beraberinde getirdiği özellikler 

bağımsız denetimin kalitesini etkilemektedir. Büyük bağımsız denetim firmalarının 

geniş müşteri portföyüne sahip olmaları, müşteri kaybetme kaygılarının olmaması ve 

piyasada sahip oldukları ün ve itibarı daha çok arttırma istekleri, bağımsız denetimin 

kalitesini olumlu olarak etkilemektedir. 175  Büyük denetim firmaları küçük denetim 

firmalarına nazaran kaynak açısından çok daha iyi imkânlara sahip olduklarından bu 

durum bağımsız denetim kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. 

 

 

2.19.3.2. Bağımsız Denetim Firmasının Ulusal veya Uluslararası Olması 

 
                                                
174  TÜRMOB. (2003, Kasım). Denetim Mesleği Enron'un Tahribatını Aşamadı. 
BİLANÇO(85). 
175 L. De Angele, ‘‘Auditor size and Audit Quality’’, Journal of Accounting and Economics, No:3, 
1981, s.189- 199 
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Ulusal denetim şirketleri ile Uluslararası denetim firmalarının denetimin 

kalitesine ilişkin tutumları birbirinden farklıdır. Uluslararası denetim firmaları, 

bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine uyulmasının, yeterli sayıda ve güvenilir kanıt 

toplanmasının, müşteri seçimi ve aynı müşteri ile denetim anlaşmasının yenilenmesinde 

izlenecek prosedürlerin, işe alınacak denetçilerin seçimi, terfi, atama koşulları ile 

mesleki mesleki üretkenliği arttıracak politikalar ve prosedürler saptanması ve 

izlenmesinin, denetçilerin sektörel uzmanlık derecelerinin kaliteli denetimlerin 

gerçekleştirilebilmesi için vazgeçilmez derecede önemli nitelikler oldukları konusunda 

ulusal denetim firmalarına nazaran daha yüksek bir oranda katılım göstermektedirler. 

Ayrıca, uluslararası denetim firmaları, bir denetim firmasının piyasadaki itibarı ve 

ününün kalite ile ilgili önemli bir gösterge olduğu görüşündedirler. 

Ulusal denetim firmaları, yukarıda sayılan niteliklere kısmen katılmanın yanı 

sıra, denetlenen işletme ile denetim ekibi arasındaki bilgi alışverişinin denetim kalitesi 

üzerinde önemli bir rol oynadığını ifade etmişlerdir. 

Hem uluslararası hem de ulusal denetim firmaları açılan davalar ve bu davaların 

sonuçlarından denetim firmalarının suçlu bulunmasını bir kalitesizlik göstergesi olarak 

kabul etmemişlerdir.176 

 

 

2.19.3.3. Bağımsız Denetim Firmasının Kalite Kontrol Sistemine Sahip Olması Ve 

Sistemin Etkinlik Derecesi 

 

Bir bağımsız denetim firmasının, bağımsız denetim uygulamalarının kalitesi, 

firmanın tanımlanmış olan her bir denetim işinin kalitesine bağlıdır. GKGDS, bağımsız 

denetimin kalitesini sağlama ölçütleri olduğu için, firmanın denetim uygulamalarının 

kalitesi her bir denetim işinde GKGDS’na uyulmasına bağlıdır. Bağımsız denetim 

firmaları, müşterilerine ve denetim sonuçlarından yararlanan kesimlere karşı olan 

sorumluluklarını yerine getirebilmek için belli bir düzeyde kaliteyi sağlamak 

zorundadırlar. Bu nedenle bağımsız denetim firmaları, her bir denetim işinde 

GKGDS’na uyulmasını sağlamak için kalite kontrollerden faydalanırlar.177  ABD’de, 

                                                
176 Lerzan Kavut, ‘Ulusal ve Uluslararası Denetim Firmalarında Çalışan Denetçilerin Bağımsız 
Denetim Hizmetinin Kalitesine İlişkin Tutumları’, Yönetim Dergisi, sayı 41, s.7-21 
177  David N.Ricchiute, Auditing, 4th ed., Cincinnati South-Western College Publishing,1995, s.47. 
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muhasebe mesleğinin en üst kuruluşu olan AICPA tarafından bağımsız denetim 

firmalarında kalite kontrol konusunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

düzenlemelerin önemli ayağını Kalite Kontrol Standartları (KKS) oluşturmaktadır. 178 

Denetimde kalitenin sağlanabilmesi için denetim firmalarında uygun Kalite 

Kontrol Sistemlerinin oluşturulması ve etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. 

 

 

2.19.3.4. Bağımsız Denetim Firmasının İşe Alma Programının Olması Ve 

Programın Etkinlik Derecesi 

 

Bağımsız denetim firmaları tarafından verilen hizmetin kalitesi, önemli ölçüde 

denetim faaliyetini gerçekleştiren denetçilere bağlıdır. Bu nedenle, denetim firmalarının 

özellikle yeni denetçilerin işe alınlarında son derece dikkatli ve titiz davranmaları 

gerekmektedir. Bunu sağlamak içinde denetim firmalarının önceden belirlenmiş işe alım 

politika ve prosedürlerine sahip olmaları ve bu politika ve prosedürleri etki bir şekilde 

uygulamaları denetim kalitesinin sağlanmasında önemli bir etkiye sahiptir. 

 

 

2.19.3.5. Bağımsız Denetim Firmasının Terfi Politikası Ve Prosedürlerine Sahip 

Olması 

 

Denetim kalitesinin sağlanmasında doğru kişilerin uygun mevkilere terfi 

ettirilmesi son derece önemlidir. 

Terfi ettirilecek denetçinin, kendisine yüklenecek yeni görev ve sorumlulukları 

yerine getirebilecek niteliklere (karakter, zeka, muhakeme yeteneği, iş motivasyonu, 

meslek ahlakı) sahip olması gerekir.179 

 

 

2.19.3.6. Bağımsız Denetim Firmasının Örgütsel Yapısının Olması 

 
                                                
178  Oktay Erkan; Özçomak M. Suphi. Kalite Kavramındaki Gelişme, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Dergisi, C.15, S:3-4 (Eylül 2001) 
179  C. William Thomas, Emerson O. Henke, Auditing Theory and Practice, 2. baskı., Boston, Kent 
Publishing Co., 1986, s. 116. 
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Denetim firmasında görev ve sorumlulukların tanımlanmış olmasının denetim 

kalitesi üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır180  Örgütsel yapısı tanımlanmış bir 

firmada herkes görev ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olacaktır ve böylece 

görev ve sorumluluklar konusunda karışıklık yaşanmayacaktır. 

 

 

2.19.3.7. Denetim Firmasının Yeni Müşteri Kabulü Veya Mevcut Müşteri İle 

Devam Etme Kararı 

 

Bağımsız denetim firmasının yeni müşteriyi kabul edip etmeme ve/veya mevcut 

müşteri ile iş ilişkisine devam edip etmeme kararının bağımsız denetimin kalitesi 

üzerinde önemli etkisi vardır. Denetim çalışmalarının doğru ve en iyi şekilde 

tamamlanabilmesi için denetim ekibiyle müşteri işletmenin işbirliği içinde olması hiç 

şüphesiz ki çok önemlidir. Denetim firması müşteri kabulü ve/veya aynı müşteri ile 

devam kararı alırken, müşteri işletme yönetiminin dürüstlüğü, mesleki yeterliliği ile 

yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceğini dikkate alması da kalite açısından 

önem taşımaktadır. 

 

 

2.19.4.  Bağımsız Denetçi İle İlgili Sorunlar 

 

Bağımsız denetçi ile ilgili sorunları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür; 

 

 

2.19.4.1. Bağımsız Denetçinin Bağımsızlığı, Tarafsızlığı Ve Dürüstlüğü 

 

Bağımsız denetim mesleğinde en temel ilke, denetçilerin mesleki faaliyetlerinde 

bağımsız, tarafsız ve dürüst davranmalarıdır. Denetçilerin bağımsız, tarafsız ve dürüst 

olmaları bağımsız denetim kalitesini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bağımsız 

                                                
180 Ülkü Ergun, Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetim Faaliyetini Yürüten 
Kuruluşların Görünümü, İzmir, İlkem Ofset Basım ve Tic. Ltd. Şti.,1995 ,s.100 
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denetçilerin, bağımsız, tarafsız ve dürüst olmaları ile denetim çalışmasının ve denetim 

raporunun doğruluğu ve güvenilirliği arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. 181 

Bağımsız denetim faaliyetlerinde denetçi bağımsızlığından kasıt, denetçinin 

doğrudan veya dolaylı olarak müşteri firma ile iş ilişkisi içinde olmaması ve/veya 

denetçi yakınlarının müşteri işletmenin karar mevkiinde bulunmamalarıdır. Aksi bir 

durum bağımsızlığın zedelenmesine yol açarak, denetçi tarafından hazırlanan rapora 

olan güveni azaltacaktır. 182 

 

 

2.19.4.2. Bağımsız Denetçinin Eğitimi, Mesleki Yeterliliği ve Tecrübesi 

 

SPK’nın düzenlemelerine göre; denetçi yardımcılarına verilecek eğitimin 

sonuçları, bağımsız denetim kuruluşlarınca veya ilgili meslek kuruluşlarınca yapılacak 

sınavla değerlendirilir. Bu kurslar, toplam iki yüz saatten az olamaz (SPK, SeriX/22 

Tebliğ, İkinci Kısım, Md.9). Bu maddenin işlerlik kazanabilmesi için meslek 

örgütlerince söz konusu değerlendirme sınavların yapılması ve eğitim programları 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

IFAC a üye meslek örgütü olarak TÜRMOB tarafından, meslek mensuplarının 

sürekli mesleki eğitimi konusunda, IES 7 (IES- International Education Standard, 

Continuing Professional Development)’de belirtilen programların oluşturması 

gerekmektedir. Diğer yandan meslek mensupları da sadece yasalar emrettiği için değil, 

kendileri ve mesleklerine olan saygılarından dolayı sürekli mesleki gelişmeye önem 

vermelidir. 

 

Bağımsız denetçinin mesleğiyle ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması, 

bağımsız denetimin kalitesi üzerinde önemli bir etkendir. Mesleki yeterlilik; denetçinin 

denetim mesleğini ifa edebilecek temel eğitimi almış olması ve mesleğini 

gerçekleştirebilecek düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olmasıdır. 183 

                                                
186  Oktay Erkan; Özçomak M. Suphi. Kalite Kavramındaki Gelişme, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Dergisi, C.15, S:3-4 (Eylül 2001) 
182  JR.KINNEY, WILLIAM R. (1999) ‘Auditor Independence : A Burdensome Constraint or Core Value,’ 
Accounting Horizons, 13/1:68-75 
183  Lerzan Kavut, ‘Ulusal ve Uluslar arası Bağımsız Denetim Firmalarında çalışan Denetçilerin Bağımsız 
Hizmetinin Kalitesine İlişkin tutumları’, Yönetim Dergisi, No:41, Ocak 2002. 
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Bağımsız denetçinin kaliteli bir denetim hizmeti sunabilmesi için yeterli düzeyde 

bilgi ve tecrübe sahibi olmasının yanı sıra işine gereken önem ve özeni de göstermesi 

gerekmektedir. Denetimin dolayısıyla denetçinin başarısı, yapılan işlerin kalitesi ile 

ölçülmektedir. Denetçiler, denetim çalışmasının her aşamasında mesleki 

sorumluluklarını taşımak zorundadırlar.184 

Bağımsız denetçinin belirli sektörlerde uzmanlaşmış olması da denetim kalitesi 

üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Denetçinin müşteri işletmenin faaliyet gösterdiği 

sektör ile ilgili bilgi ve uzmanlık derecesi arttıkça, sektördeki sorunları, özel durumları 

ve konuları tespit etme ve ortaya çıkarma kabiliyeti artmaktadır.185 

 

 

2.19.5. Diğer Faktörlerle İlgili Sorunlar 

 

Bağımsız denetimde sorun oluşturabilecek diğer faktörleri de şu şekilde 

sıralamak mümkündür; 

 

 

2.19.5.1. Mesleki Standartlara Uygun Davranılmaması 

 

Denetim mesleğine ait standartların var olması denetim kalitesini etkileyen 

önemli unsurlardan biridir. Bu standartların belirlenmesi sorumluluğu, meslek 

kuruluşları ve düzenleyici otoritelere aittir. 186  Denetim standartları hem denetim 

hizmetinin nasıl ve hangi şartlarda sunulacağı hem de denetim kalitesinin sağlanması 

konusunda meslek mensuplarına yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir. Standartlara 

bağlı olmadan gerçekleştirilecek denetim faaliyetlerinde kaliteli denetim hizmetinden 

söz etmek zordur. Standartların var olması kadar denetçinin standartlara uygun hareket 

etmesi de denetim mesleğinin kalite açısından önem taşımaktadır. 

 

 

                                                
184    Bozkurt, Nejat. Muhasebe Denetimi, 5.baskı, İstanbul, Alfa Yayınevi, 1998 
185 John T. Reseich, ‘Ideas for Future Research on audit Quality’. EastCarolina University, 
http://www2.aaahq.org/audit/Pubs/Audrep/00fall/item04.htm. 16.04.2015 
186   Gramham W. Cosserat, ‘Modern Auditing, Chichester’, John Wiley Sons Inc. ,1999, p.24 



 

139 
 

2.19.5.2. Denetim Bilinci 

 

Denetim faaliyeti sonuçlarından yararlanan tarafların (denetlenen işletmeler, 

denetim sonuçlarından yararlanan 3. şahılar) denetim konusunda sahip oldukları bilinç 

ve bilgi denetim faaliyetinin kalitesini olumlu anlamda etkileyecektir. 

Gerek denetlenen işletmelerin gerekse denetim sonuçlarından yararlanan 

kesimlerin kalitesiz bağımsız denetim hizmetinin doğuracağı sonuçlar karşısında sahip 

oldukları yasal hakların bilincinde olmaları da bağımsız denetim firmalarını denetim 

hizmetinde kaliteye iten önemli bir faktördür. 187 

 

 

2.19.5.3. Rotasyon Uygulaması 

 

Rotasyon, bir işletmenin, denetim faaliyetlerini yürüten denetçilerinin belirli 

periyotlarda değiştirilmesini ifade etmektedir. Rotasyon uygulaması ile bir işletmenin 

sürekli olarak bir denetçi tarafından değil de farklı denetçiler tarafından denetlenmesi 

amaçlanmaktadır. Böylece denetimde tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması ve 

korunması sağlayarak denetim kalitesini desteklenmektedir. 

 

 

2.19.5.4. Müşteri İşletmenin Tutumu ve Bağımsız Denetim Ücreti 

 

Denetimi yapılan müşteri işletmenin denetime karşı tutumu da denetim kalitesi 

üzerinde önemli bir etkendir. 

Müşteri işletme yönetimleri denetim firmalarına olumlu görüş bildiren raporlar 

hazırlamaları konusunda baskı yapabilmektedirler. Müşteri işletme yönetimleri bu tarz 

baskıları denetim firmalarına, gelecek dönemde bağımsız denetim firması değişikliğine 

gidilebileceğini belirterek gerçekleştirirler. 188  Bu tarz baskılar sonucunda denetim 

firmaları denetimlerde tespit ettikleri sorunları görmezden gelerek incelemelerini daha 

yüzeysel tutmaktadırlar. Ayrıca denetim firmaları bir sonraki denetim döneminde de 
                                                
187   Oktay, s.64 
188   Anthony Wilson, ‘Muhasebe Denetiminde Meslek Ahlakı Açısından Karşılaşılan Güçlükler’, III. 
Türkiye Muhasebe Sempozyumu, Muhasebe Denetim Mesleğinde Yetkiler Sorumluluklar ve Meslek 
Ahlakı, Ed. Recep Pakdemir, İstanbul, İSMMO Yayını, No:20,1998,s. 90 
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aynı müşteri işletme ile çalışabilmek için müşteri işletme yönetimi ile de ilişkileri 

olumlu bir düzeyde tutmaya çalışmaktadırlar. 

Bağımsız denetim hizmetinin kalitesini etkileyen diğer bir faktörde denetim 

hizmeti karşılığında alınan ücretin uygun düzeyde olup olmadığıdır. 

Bağımsız denetim ücreti, müşteri işletmenin denetimi için gerekli olan süre ile 

denetim ekibinde yer alan denetçilerin her biri için belirlenmiş ücretle çarpılması 

sonucu bulunan tutardır. 189 

Denetim firmasınca işin kabulünden sonra hazırlanan denetim anlaşmasında 

yapılacak denetimde yer alacak denetçilerin her bir için saat ücreti ve ortalama 

planlanan çalışma saati ve bunun sonucunda denetim ücreti belirtilir. Böylece 

çıkabilecek bir anlaşmazlık en baştan önlenmiş olmaktadır. Denetim ücretinin dışında 

yapılan masrafların, seyahat harcamalarının ve diğer harcamaların ücrete eklenmesi de 

söz konusu olabilmektedir. Bu konuda da anlaşmazlık çıkmaması için tarafların en başta 

anlaşmaya vararak ilgili maddeye denetim sözleşmesinde yer vermeleri vermektedirler. 

Bağımsız denetim ücreti, verilecek hizmete göre uygun ve tatmin edici bir 

düzeyde değil ise bu durumun denetim hizmetinin kalitesini düşüreceği açıktır.190 

Denetim ücreti ve denetim kalitesi konusunda diğer bir husus ise denetimi 

gerçekleştiren denetim ekibinin çalışma koşulları ve şartların iyilik düzeyidir. Hiç 

kuşkusuz bağımsız denetçilerin çalışma koşulları iyileştikçe verimlikleri de artacaktır. 

Ayrıca denetim ücretinde olduğu gibi denetçilere çalışmaları karşılığında tatmin edici 

düzeyde ücret verilmesi denetim işinin kalitesi olumlu olarak etkileyecektir. 

 

 

2.19.5.5. Bağımsız Denetim Firmalarının Meslek Kuruluşları ve Düzenleyici 

Otoriteler Tarafından Denetlenmesi 

 

Rosc 2006 Raporunda 191  Türkiye’de bağımsız dış denetimle ilgili yasal 

düzenlemelerde görülen çok başlı yaklaşım (bölünmüş yapı) eleştirilmektedir. Ayrıca 

                                                
189  Gürkan Yahyaoğlu , ‘Bağımsız Dış Denetimin Yapısı ve İşlevi’ , Maliye Yazıları: Maliye, İktisat, 
Hukuk, Eylül-Ekim 1991, s.94. 
190  Halim Ergen, ‘Bağımsız Dış Denetiminde Meslek Ahlakının Çatışma Alanları’, Muhasebe Bilim 
Dünyası Dergisi, No:1 Mart 2003, s.14 
191   ROSC Raporu, (10.12.2014), “Standartlara ve Kanunlara Uyum Raporu (ROSC) Türkiye – 
Muhasebe ve Denetim”, Dünya Bankası Ekim 2006 http://www-wds.worldbank.org/external/default/ 
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Türkiye’de finansal tabloların bağımsız denetimi ile ilgili yetkili kişi ve firmaların IFAC 

tarafından yayınlanan uluslararası eğitim standartlarına ve AB Şirketler Hukuku 8. 

Yönergesi’nde belirtilen eğitim, staj gibi gerekliliklere uyum sağlaması önerilmektedir. 

Buna karşılık, Türkiye’de muhasebe denetimi ile ilgili düzenleyici kurumlar, SPK’nın 

getirdiği “bağımsız denetim lisanslama sınavı” nedeniyle birbirleriyle davalık 

durumdadırlar.192 

Bağımsız denetim de kalitenin sağlanması için bağımsız denetim firmalarının 

mesleki kuruluşlar ve düzenleyici otoriteler tarafından düzenlenmiş denetim 

standartlarına uygun denetimler gerçekleştirmeleri bir zorunluluktur. Bu durum mesleki 

kuruluşların ve düzenleyici otoritelerin, bağımsız denetim kuruluşlarını, düzenledikleri 

bu standartlara uygun denetimler gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri konusunda kontrol 

etmelerini gerekli kılmaktadır. Bu kontrol ve incelemeler etkin olarak gerçekleştirildiği 

takdirde bağımsız denetim firmalarının yanlışları, eksikleri ve aksayan yönleri tespit 

edilerek bunların düzeltilmesi sağlanır ve böylece bağımsız denetim kuruluşları 

tarafından gerçekleştirilen denetimlerin kalitesi olumlu olarak etkilenir. 

 

 

 

2.19.5.6. İç Kontrol Sistemi 

 

İşletme faaliyetleri, işletme yönetimi, ortaklar ve çevresi dışında işletmenin 

sosyal çevresi, yasalar ve doğal koşullar gibi dış faktörlerden de etkilenmektedir. 

İşletme faaliyetlerini etkileyen ve yönlendiren bu faktörlere dış kontrol denilmektedir. 

İşletme içinde mevcut kontrolleri işletme dışındakilerden ayırmak için ise ‘iç kontrol’ 

terimi kullanılmaktadır. 

İç kontrol sistemi, işletme yönetiminin bir fonksiyonudur. İşletmelerin 

büyümesi, işlem sayısının çoğalması faaliyetlerin karmaşıklaşması, hataların 

giderilmesi, gelir ve gider unsurlarının saptanması, ölçütlerle karşılaştırılabilir ve 

güvenilir verilerin toplanması işletme yönetimleri için bir gereklilik halini almıştır. 

                                                                                                                                          
WDSContentServer/WDSP/IB/2007/09/24/000020953_20070924114128/Rendered/PDF/409490TURKI
SH0TR0rosc1aa1tur01PUBLIC1.pdf adresinden alınmıştır 
192   Referans Gazetesi, (13.12.2014), “650 bin KOBİ’yi Denetlemek İçin Kıyasıya Savaş”, 
http://www.ozdogrular.com/content/view/2152/178/ adresinden alınmıştır 
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İşletmedeki veriler ve muhasebe bilgileri verimlilik ve iktisadilik ilkelerine uygun 

olarak temin edilmelidir. 

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarına uygun olarak denetçiler denetim 

planlamasını yaparken denetleyecekleri işletmelerin iç kontrol sistemini inceleyerek 

buna uygun olarak bir denetim planı oluşturmaktadırlar. 

ABD’de halka açık şirketlerin yöneticileri finansal tabloları imzalamak ve 

finansal raporlamaya ilişkin olarak “şirketimiz iç kontrol sistemi etkin ve verimli olarak 

çalışmaktadır” beyanını yazılı olarak vermek zorundadır. Ayrıca bu beyanın bağımsız 

denetçiler tarafından da onaylanması ve bu konuda rapor düzenlenmesi gerekmektedir.  

Türkiye’de firmaların çoğunluğunun aile şirketi olması ve iç denetiminin büyük 

ölçüde sorunlu olması bağımsız denetim için de büyük sorun teşkil etmektedir. 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
193  Kulabaş, Haluk.‘Türkiye’deki Bağımsız Dış Denetimin İncelenmesi, 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans Programı, 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1993 
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SONUÇ 
 

Bir ürünü gelecekte alması kesin olanların, şimdiden bu ürünün parasını vermeyi 

kabul edip, satıcının da ürün fiyatı gelecekte ne olursa olsun parayı şimdiden almak 

koşuluyla bu ürünü gelecekte teslim etmeyi taahhüt etmesi prensibiyle ortaya çıkan bu 

ürünler türev ürünler olarak adlandırılmıştır. Anlaşılacağı üzere türev ürünler; temelde 

riskten korunma amacıyla ortaya çıktığı anlaşılmıştır.  

Türev ürünler kapitalist düzenin Dünyaya yayılmasıyla birlikte farklı amaçlar 

için kullanılmaya başlanmıştır. Asıl amacı dışında ilk olarak kar amacıyla kullanılan 

ürünler sonrasında adeta bir kumar malzemesi haline getirildiği görülmüştür. 

Türev ürün manipülasyonları ile ilgili Amerikan Federal Mahkemelerine açılan 

davalar ve mahkemeler tarafından verilen kararlardan anlaşıldığı üzere; diğer 

amaçlarının ileriki aşaması olarak Türev Ürünler, insanları dolandırma mekanizmasının 

bir parçası haline getirilmiştir. Zira manipülasyona alet edilmesi bu anlama gelmektedir. 

Çünkü bu araçlar sayesinde finansal raporlarında oynamalar yapan ve durumunu 

olduğundan iyi gösteren firmalar Dünya çapında hileler ve vurgunlar yapmıştır.  

Türev ürünlerin bu hale gelmesinin temel nedenleri Muhasebe Standartları 

Kurumlarının, bu ürünler için muhasebe ve raporlama standartlarını çıkarmada geç 

kalması olduğu anlaşılmıştır. Eğer 2000 yılından önce standartlar tüm dünyada 

kullanılıp, türev ürünlerin muhasebeleştirilmesi biliniyor olsaydı büyük çaplı hilelerin 

yapılamayacağı ve birçok insanın mağdur olmasının önüne geçileceği görülmüştür.  

Türkiye’de bağımsız denetimin en büyük eksikliği standartların sadece teoride 

kalması ve gerçekte uygulanıyor olmamasıdır. Zira Türkiye’de denetim ücretlerinin 

yapılan işin belirli bir oranı veya alınan verginin yüzdelik bir dilimi olması bu sorunu 

başlı başına ispat etmektedir. Bu durumdan anlaşılacağı üzere bağımsız denetim temel 

standartlarından olan “bağımsızlık” ilkesi çiğnenmektedir. 
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Türkiye’de uygulamada görülen bağımsız denetim sorunlarının; denetlenen 

işletmelerin uluslar arası muhasebe standartlarını uygulamaması,  denetime ilişkin 

düzenlemelerin yetersizliği, genel kabul görmüş denetim standartlarına uyumun 

sağlanamamış olması, denetim firmaları arasında yaşanan rekabet, otorite fazlalığı, 

mesleki eğitim ve yeterliliğe gereken önemin verilmemesi, mevzuat karmaşası, yapılan 

denetim işleminin kapsamının işletme yönetimi tarafından bilinmemesi, denetimi 

yapılan işletme yönetiminin denetçileri etki altına almaya çalışması, ekonomik 

koşulların kısıtlı olması ve müşterinin getirdiği zaman sınırlaması olduğu görülmüştür. 

Bağımsız denetim; büyük bir köy haline gelen Dünya ticareti içinde çok büyük 

bir öneme sahiptir. Zira bağımsız denetim sayesinde Dünyadaki tüm firmalar 

birbirlerinin mali yapılarını görme ve ticaretlerine ona göre yön verme yeteneğini 

kazanmaktadır. Bu denli önemli bir olguya Türkiye’de de gerekli önem verilip bağımsız 

denetimin uygulamadaki sorunlarının biran önce çözülmesi gerekmektedir.  
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