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KOBİ’leri gelecekte
bekleyen sorun:

Muhasebe manipülasyonu
Ülkemizdeki ekonomik değişim; gelişmiş ül-
kelerdeki ekonomik gelişmelere paralel
hareket etmektedir. Özellikle sermaye pi-
yasalarının KOBİ’lerin de katılımıyla daha
güçlü ve derin bir yapıya sahip olması amaç-
lanmaktadır. Bu durum KOBİ’ler için de ca-
zip bir finansman aracı olarak kullanılabi-
lecektir. İşletmelerin sermaye piyasalarına
katılımının artması, beraberinde finansal
tabloların işletme yönetimleri için daha
önemli olmasını da getirecektir. Ancak bu
durumun taraflarca kötüye kullanılması
olasılıkları da var olacaktır. Özellikle geliş-
miş ülkelerde bu vakalar son yıllarda sıklıkla
yaşanmış ve önemli derler çıkarılmıştır. Bu
ayki yazımızın amacı büyümeyi hedefleyen
KOBİ’lerin gelecekte yüzleşebilecekleri mu-
hasebe manipülasyonu konusunda farkın-
dalıklarını artırmaktır.

Muhasebe manipülasyonu finansal bil-
gi kullanıcılarının işletmenin finansal duru-
mu ve faaliyet sonuçları üzerindeki algıla-
rını etkilemeye yöneliktir. En önemli finan-
sal bilgi kullanıcısı olan yatırımcılar, mani-
pülasyonun en önemli hedefi durumunda-
dır. Yöneticiler, muhasebe manipülasyonu
ile yatırımcıların zihinlerinde iyimser bir ‘kar
beklentisi’ yaratmak ve bu şekilde yatırım-
cıların yeni hisse senetleri satın almalarını
amaçlamaktadır.

Muhasebe manipülasyonu ile yönetici-
ler; işletme ile toplum, işletme ile kaynak
sağlayıcılar veya işletme ile işletme yöneti-
cileri arasındaki refah transferini etkileye-
cek işlemleri tasarlamaktadırlar. Bu ilişki-
lerde, işletme ile toplum ve işletme ile kay-
nak sağlayıcılar arasındaki refah transfe-
rinden işletme fayda sağlarken; işletme ile
işletme yöneticileri arasındaki refah trans-
feri yöneticilerin lehine gelişmektedir. Bu
açıdan bakıldığında, muhasebe manipülas-
yonunun en önemli amacı, işletme perfor-
mansının ve finansal yapısının gerçekte ol-

ması gerektiğinden farklı gösterilerek iş-
letme çevresindeki aktörler arasındaki re-
fah transferinin gerçekleştirilmesi olarak or-
taya çıkmaktadır. Genellikle, işletme per-
formansı hisse başına kar rakamını etkile-
yecek gelir tablosu kalemlerinde yapılan dü-
zeltme ve yeniden sınıflandırma işlemleriyle;
işletmenin finansal yapısı ise borç/öz ser-
maye oranını etkileyecek biçimde dönem ka-
rının gerçek değerinden yüksek gösterimi ile
değiştirilmektedir.

Bazı muhasebe manipülasyonları, mu-
hasebe ilkeleri ve standartlarının sağladık-
ları esnekliklerden faydalanarak finansal bil-
gi kullanıcılarının işletme performansı ve iş-
letmenin finansal yapısı hakkındaki algıla-
rını etkilemeye yöneliktir. ‘Muhasebe ilke ve
standartlarına uygun manipülasyonlar’ ola-
rak adlandırılabilecek bu tür manipülas-
yonların birçoğu tecrübeli finansal bilgi kul-
lanıcıları tarafından kolaylıkla ortaya çıkar-
tılabilir. Ancak, uygulamada finansal bilgi
kullanıcılarının gözünden kaçabilecek bi-
çimde hazırlanmış manipülasyonlara da

rastlanmaktadır. Bazı muhasebe manipü-
lasyonları ise muhasebe ilke ve standartla-
rından açık biçimde sapmaları içermektedir.
Bu tür ‘muhasebe ilke ve standartlarına ay-
kırı manipülasyonlar’ aynı zamanda ‘finan-
sal hile’ olarak da adlandırılmaktadır.

Biz bu çalışmada muhasebe manipü-
lasyonunu yöneticilerin işletme içindeki ve
dışındaki aktörler arasındaki refah transfe-
rini sağlayacak işlemleri tasarlama eğilim-
leri olarak kabul etmekteyiz. Dolayısıyla,
hem ‘muhasebe ilke ve standartlarına uy-
gun manipülasyonlar’ hem de ‘finansal hi-
le’yi muhasebe manipülasyonu olarak de-
ğerlendirmekteyiz. Konu kapsamında
‘Yaratıcı Muhasebe (Creative Accounting)’
kavramı da bulunmaktadır. Bu kavram mu-
hasebe manipülasyonuna piyasa faaliyet-
lerini raporlayan ve yorumlayan uygula-
macılar (medya yorumcuları ve gazeteciler)
tarafından verilmiş bir ad olarak değerlen-
dirilebilir.

Tablo 1, muhasebe manipülasyonunun
çeşitli amaçlarını ve muhasebe manipülas-
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HHiissssee  SSeenneeddii  FFiiyyaattıı YYüükksseekk  hhiissssee  sseenneeddii  ffiiyyaattıı
DDüüşşüükk  vvoollaattiilliittee
YYüükksseekk  iişşlleettmmee  ddeeğğeerrii
DDüüşşüükk  öözzkkaayynnaakk  mmaalliiyyeettii

BBoorrççllaannmmaa  MMaalliiyyeettlleerrii KKrreeddiibbiilliitteenniinn  iiyyiilleeşşttiirriillmmeessii
YYüükksseekk  bboorrççllaannmmaa  ddeerreecceessii  ((ddeebbtt  rraattiinngg))
DDüüşşüükk  bboorrçç  mmaalliiyyeettii

YYöönneettiiccii  ÜÜccrreett  vvee  PPrriimmlleerrii YYüükksseekk  kkaarraa  ddaayyaallıı  ööddüülllleerr  vvee  pprriimmlleerr
PPoolliittiikk  MMaalliiyyeettlleerr AAzzaallttııllmmıışş  ddüüzzeennlleemmeelleerr

YYüükksseekk  vveerrggiilleerrddeenn  kkaaççıınnmmaa

MMuuhhaasseebbee  MMaanniippüüllaassyyoonnuunnuunn  AAmmaaççllaarrıı

Muhasebe Manipülasyonunun Amaçları ve Edinilen Kazanımlar ((TTaabblloo  11))

KKaayynnaakk::  CChhaarrlleess  WW..  MMuullffoorrdd;;  EEuuggeennee  EE..  CCoommiisskkeeyy;;  ""TThhee  FFiinnaanncciiaall  NNuummbbeerrss  GGaammee::  DDeetteeccttiinngg  CCrreeaattiivvee  AAccccoouunnttiinngg
PPrraaccttiicceess"",,  JJoohhnn  WWiilleeyy&&SSoonnss,,  IInncc..,,  NNeeww  YYoorrkk,,  22000022,,  ss..55

KKaazzaannıımmllaarr
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Kobilgi

yonu sayesinde geçmişte edinilen kaza-
nımları göstermektedir:

MMUUHHAASSEEBBEE  MMAANNİİPPÜÜLLAASSYYOONNUU  
YYÖÖNNTTEEMMLLEERRİİ  VVEE  TTEEKKNNİİKKLLEERRİİ

Muhasebe manipülasyonu yöntemleri
genellikle ‘Kar Yönetimi (Earnings
Management)’, ‘Karın İstikrarlı Hale
Getirilmesi (Income Smoothing)’, ‘Büyük
Temizlik Muhasebesi (Big Bath Accounting)’,
‘Agresif Muhasebe (Agressive Accounting)’
ve ‘Hile (Fraud)’ olarak incelenmektedir.
Şekil 1'de görüldüğü gibi ilk üç yöntem mu-
hasebe ilke ve standartlarında yer alan boş-
luklardan ve esnekliklerden yararlanarak, iş-
letme performansı ve işletmenin finansal ya-
pısı hakkında yanıltıcı bilgiler sunmayı
amaçlamaktadır. Son yöntemde ise muha-
sebe ilke ve standartlarına aykırı faaliyet-
lerde bulunarak işletme performansı ve iş-
letmenin finansal yapısını yapay olarak de-
ğiştirmek söz konusudur. 

SSOONNUUÇÇ
Muhasebe manipülasyonu yöntemleri

ve teknikleri incelendiğinde, yapılan mu-
hasebe manipülasyonlarının genellikle iş-
letme kaynaklı olduğu ve sıklıkla da muha-
sebe ilke ve standartları kullanılarak yapıl-
dığı görülmektedir. Bu nedenle, bazılarına
göre muhasebe ilke ve standartlarının ku-
ral esaslı olması  muhasebe manipülasyo-
nuna neden olurken, aksi görüşlere göre de
muhasebe ilke ve kurallarının ilke esaslı olu-
şu, mesleki yargıyı işletme yönetimlerine bı-
raktığı için manipülasyonu doğmaktadır. Her
iki görüşün de dayandığı varsayımlar ince-
lendiğinde, muhasebe manipülasyonlarının
kamuyu yanıltıcı amaçla kullanılması mu-
hasebe ilke ve standartları kapsamında ol-
mayan bir durumdur ve ülkelerde hiçbir dü-
zenleyici otorite böyle bir durumun olma-
sını istememektedir. Muhasebe manipülas-
yonu konusu incelendiğinde, muhasebe il-
ke ve standartları kullanılarak yapılan ma-
nipülasyonların en aza indirilmesinde, bu il-
ke ve standartların denetim ilke ve stan-
dartları ile ayrı düşünülemeyeceği görül-
mektedir. İşletmelerin yaptıkları muhasebe
manipülasyonlarının, kamuya zarar ver-
mesini önlemek için muhasebe ilke ve
standartları ile denetim ilke ve standartla-
rının uygulama alanlarının çoğaltılması ve
meslek mensuplarının (muhasebeci ve de-
netçiler) mesleki yargılarının eğitim ve uy-
gulamalar yardımıyla geliştirilmesi gerek-
mektedir. Ayrıca işletme yöneticilerinin bu
konuda daha duyarlı olması gerekmektedir.

AAggrreessiiff  MMuuhhaasseebbee
((AAggrreessssiivvee  AAccccoouunnttiinngg))

İİsstteenniilleenn  aammaaççllaarraa  uullaaşşmmaayyıı  ssaağğllaayyaaccaakk
mmuuhhaasseebbee  iillkkeelleerriinniinn  bbiilliinnççllii  bbiiççiimmddee  sseeççiillmmeessii
vvee  uuyygguullaannmmaassıı  

KKâârr  YYöönneettiimmii
((EEaarrnniinnggss  MMaannaaggeemmeenntt))

KKaarrıınn  ddaahhaa  öönncceeddeenn  yyöönneettiiccii  ttaarraannddaann
bbeelliirrlleennmmiişş  yyaa  ddaa  ffiinnaannssaall  aannaalliisstt  ttaarraannddaann
ttaahhmmiinn  eeddiillmmiişş  bbiirr  nnookkttaayyaa  ddooğğrruu  mmaanniippüüllee
eeddiillmmeessii  

KKâârrıınn  İİssttiikkrraarrllıı  HHaallee  GGeettiirriillmmeessii
((IInnccoommee  SSmmooootthhiinngg))

NNoorrmmaall  kkaarr  sseerriilleerriinnddeekkii  ddaallggaallaannmmaallaarrıı
ggeenneelllliikkllee  iiyyii  yyııllllaarrddaakkii  kkaarrllaarrıı  kkööttüü  yyııllllaarraa
aakkttaarraarraakk  eennggeelllleemmeeyyii  aammaaççllaayyaann  öözzeell  bbiirr  kkaarr
yyöönneettiimm  ttüürrüü

HHiillee
((FFrraauudd))

FFiinnaannssaall  ttaabblloo  kkuullllaannııccııllaarrıınnıı  kkaannddıırrmmaakk
aammaaccııyyllaa  ffiinnaannssaall  ttaabblloollaarrddaakkii  ttuuttaarrllaarrıınn  vveeyyaa
ddiippnnoottllaarrıınn  kkaassııttllıı  bbiiççiimmddee  yyaannllıışş  aakkttaarrııllmmaassıı  

YYaarraattııccıı  MMuuhhaasseebbee
((CCrreeaattiivvee  AAccccoouunnttiinngg))

MMuuhhaasseebbee  iillkkeelleerriinniinn  aaggrreessiiff  bbiiççiimmddee
uuyygguullaannmmaassıı  vvee  kkaarr  yyöönneettiimmii  vveeyyaa  kkaarrıınn
iissttiikkrraarrllıı  hhaallee  ggeettiirriillmmeessii  iiççiinn  aattııllaann  ttüümm  
aaddıımmllaarr  ddaahhiill  oollmmaakk  üüzzeerree  mmuuhhaasseebbee
mmaanniippüüllaassyyoonnuunnuunn  ttüümm  aaşşaammaallaarrıı

MMuuhhaasseebbee  mmaanniippüüllaassyyoonnuu  yyöönntteemmlleerriinniinn  ttaannıımmıı  kkoonnuussuunnddaa  lliitteerraattüürrddee  hheennüüzz  oorrttaakk  bbiirr
ggöörrüüşş  oolluuşşmmaammıışşttıırr..  TTaabblloo  22,,  mmaanniippüüllaassyyoonn  yyöönntteemmlleerriinniinn  ŞŞeekkiill  11''ddee  yyaappııllaann
ssıınnııflflaannddıırrmmaayyaa  uuyygguunn  oollaann  ttaannıımmllaarrıınnıı  ggöösstteerrmmeekktteeddiirr..

TTüürr

Muhasebe Manipülasyonu Yöntemlerinin Tanımı ((TTaabblloo  22))

CChhaarrlleess  WW..  MMuullffoorrdd;;  EEuuggeennee  EE..  CCoommiisskkeeyy;;  ""TThhee  FFiinnaanncciiaall  NNuummbbeerrss  GGaammee::  DDeetteeccttiinngg  CCrreeaattiivvee  AAccccoouunnttiinngg  PPrraaccttiicceess"",,
JJoohhnn  WWiilleeyy&&SSoonnss,,  IInncc..,,  NNeeww  YYoorrkk,,  22000022,,  ss..33

TTaannıımm

Muhasebe Manipülasyonu Yöntemleri ((ŞŞeekkiill  11))

HHeerrvvéé  SSttoolloowwyy;;  GGaaeettaann  BBrreettoonn;;  ““AAccccoouunnttss  MMaanniippuullaattiioonn::  AA  LLiitteerraattuurree  RReevviieeww  aanndd  PPrrooppoosseedd  CCoonncceeppttuuaall  FFrraammeewwoorrkk””,,
RReevviieeww  ooff  AAccccoouunnttiinngg  &&  FFiinnaannccee;;  22000044;;  33,,  11''ddeenn  aallıınnaarraakk  ggeenniişşlleettiillmmiişşttiirr..
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