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GİRİŞ
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe 

girmesi neticesinde finansal tabloların Türki-
ye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanacak 
olması ile birlikte gerçeğe uygun değer kavra-
mı ile yüzleşecek olan muhasebecilerin, tüm 
dünyada uzun zamandır tartışılagelen “gerçeğe 
uygun değer gerçekten gerçeğe uygun mu?” 
sorusuna cevap bulmaya çalışacak olmaları 
kaçınılmazdır. 

Özellikle 2008 yılındaki ABD Mortgage krizi 
ile başlayıp tüm dünyayı saran global kriz henüz 
etkisini kaybetmemişken, Avrupa Birliği’nin, 
birliğe dahil bazı ülkeleri kurtarma planlarında-
ki çaresizliği, ABD’deki işsizlik oranlarının artışı 
ve sıkıntıların giderek artacağı olgusu, yeni glo-
bal krizlerin kapıda olduğu hatta krizin tam or-
tasında yaşadığımız düşüncesini doğurmuştur.

Bu bağlamda; global kriz ortamında gerçeğe 
uygun değer kavramı ile değerlenen ve finansal 
tablolarda gösterilen varlık ve yükümlülükle-
rin, aslında gerçeğe ne derece yakın olup ola-
mayacağını belirlemeye çalışmaktır. 

Global ekonomik kriz tanımlanıp, ortaya çı-
karan faktörlere değinmeye çalışarak, son yıl-

larda meydana gelmiş ekonomik krizleri hatır-
latmak yerinde olacaktır. Dünyayı 2008 yılında 
tümden etkileyen krizin özellikle yansımalarını 
irdelemek, günümüzde ortaya çıkan ve de çı-
kabilecek krizlerin etki alanlarının ne kadar 
derinlemesine ve geniş çapta oluşacağını gös-
termektedir.

“Kriz” kavramı etimolojik yapısı itibariyle 
daha çok bir “yol ayrımı”, bir başka deyişle “ka-
rar verme zamanını” tanımlamaktadır. Global-
leşme olgusu krizin bu yönünü net bir şekilde 
ortaya koymaktadır. Neyin kararı verilecektir? 
Karar verilmesi gereken şey, geçmiş olumsuz-
lukları tekrar yaşamamak için, kalıcı ve sürdü-
rülebilir istikrar için ne yapılması gerektiğidir.

Finansal kriz konusunda şu görüş genel 
kabul görür; krizin ortamı ve göstergeleri var-
dır, ama krizin kesin olarak olacağını söylemek 
ve hele krizin zamanını öngörmek mümkün 
değildir. Dornbusch’un deyimiyle, “Kriz ancak 
patladığında görülür.” Zaten krizin kesin olduğu 
ve ne zaman olacağı öngörülebilse, gerekli ön-
lemler alınır, kriz önlenir, yani kriz olmaz. Ayrı-
ca bilinir ki, finansal krizdeki baskı ve gerginlik, 
güvensizlik ve panikten kaynaklanır.

Gerçeğe uygun değer, muhtemel kayıpların ve kazançların her ikisinin 
de kayda alınmasını gerektirir. 

Gerçeğe Uygun Değer 
Gerçekten Gerçeğe Uygun mu?

 Özgür TERAMAN, 
İAÜ, Öğretim Görevlisi 
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2008 Global Krizin Dünyadaki 
Yansımaları 

2007 yılının ikinci yarısından itibaren ABD 
finansal sektöründen başlayarak derinleşmiş 
ve 2008 yılının sonbaharında banka kurtarma 
operasyonlarıyla doruğa çıkan global krizin 
şiddetini artırarak tüm dünyaya yayılması so-
nucunda, dünyadaki yansımaları ve nedenleri-
ne kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

Büyümede Yaşanan Düşüşler
Kriz, dünyadaki birçok ekonomiyi kötü yön-

de etkilese de etkinin ölçüsü ve şiddeti, bölge-
den bölgeye ve bölgelerdeki ülkeden ülkeye 
değişmektedir. Dünya Bankası verilerine göre, 
2009 yılında sermaye üretiminde %1,7’lik düşüş 
yaşanmıştır. Krizin merkez üssü Avrupa Eko-
nomik Komisyonu (ECE-Economic Commis-
sion for Europe)  Bölgesi’ndeki ülkeler olmak 
üzere, özellikle Avrupa’da yeni beliren eko-
nomiler, sermaye girişlerindeki ani düşüşten, 
parasal ve finansal politikaları uygulamadaki 
boşluktan krizden büyük ölçüde etkilenmişler-
dir. Afrika Ekonomik Komisyonu (ECA-Econo-
mic Commission for Africa) bölgesinde, her ne 
kadar küresel piyasalarla daha az entegrasyon 
olduğu ön görülse de, veriler daha düşük büyü-
me seviyelerine işaret etmiştir.  Asya Pasifik 
Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP-Eco-

nomic and Social Commission for Asia and The 
Pacific) Bölgesinde 1997 Asya Finansal Krizi 
sonucunda uygulanan geniz çaplı, finansal ve 
düzenleyici reformlar sayesinde, ilk başta bir 
esneklik gösterse de krizin etkilerini bölgenin 
yoğun bir şekilde bağımlı olduğu ticaretin azal-
ması sonucu hissetmeye başlamıştır.

Bankacılık sektörü Kurtarma 
Planlarına Rağmen, Risklerin 
Devam etmesi

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki riskle-
rin pazarlanmasına olanak sağlayan piyasa 
mekanizmasının tamamen çökmesi ve piyasa 
işlevinin yitirmesi sonucu ortaya çıkan güven 
bunalımı söz konusu belirsizliğin artmasına, 
mortgage riskleri ile piyasanın işlevsel hale gel-
me sürecinin uzamasına sebep olmuştur. 

2008 yılının ikinci yarısında küresel boyu-
ta ulaşan krizin temelini ABD’de mortgage (ev 
kredisi) piyasasında yaşanan sorunlar oluştur-
maktadır. ABD’de ortaya çıkan ve tüm dünya-
yı olumsuz etkileyen emlak sektörüne ilişkin 
sorunların temeli, beş yıl önce bazı finansal 
kuruluşların kredibilitesi zayıf olan kişilere de 
mortgage kredisi vermeye başlaması ile atıl-
mış ve finansal kesim üzerine büyük bir risk 
almıştır. ABD’deki bankalar, ekonomiyi inşaat 
sektörü aracılığı ile canlandırmak için, ödeme 
gücü ve kredibilitesi görece düşük riskli kişi 
ve kurumlara, subprime mortgage (eşikaltı ev 
kredisi) kredileri vererek, yüksek riskli kredile-
rin boyutunu 1.5 trilyon dolara yükseltmişlerdir. 
Bankalar daha sonra daha fazla kredi verebil-
mek için, bu riskli gruba verilen kredilerden 
doğan alacaklarını teminat göstererek, emlak 
tahvilleri çıkarıp bunları piyasadaki benzerleri-
ne göre daha yüksek faizle (riski büyük olduğu 
için), ağırlıklı olarak riskli yatırımlardan yüksek 
kârlar elde etmeyi hedefleyen hedge fonlara 
satmışlardır. Ayrıca ipotekli gayrimenkuller 
üzerinden, emlak fiyatlarının artan kısmına 
yeni ipotekler yapılarak, yeni kredilerin alın-

Global Ekonomik Krize Yol Açan Faktörler
Dönem hükümetlerinin suçu gibi gözükse 

de aslında krizin sebepleri göründüğünden daha 
karmaşık bir yapıya sahiptir. Temel ekonomik 
teorilere bakıldığında; finansal piyasaların düzgün bir 
şekilde işleyerek, yani bugünün birikimlerinin kolayca 
yarının yatırımına dönüşerek, çok daha karmaşık 
ve süregelen ekonomik problemleri çözeceği 
öngörülmekteydi. Bu teorilerin varsayımları ışığında, 

etkin finansal piyasaların belirsizlik karşısında dahi, 
bazı kişileri paralarını biriktirip bir kenara koyarak 
tasarruf etmesinde, diğerlerinin de yatırım yapmaya 
teşvik etmede yeterli olduğuna inanılmaktaydı. 
Ekonomi literatüründe süregelen bu görüşün aksine, 
fiyat trendleri hakkındaki ümitler kaçınılmaz olarak 
gerçeklik duvarına çarparak “Money for nothing” 
mantalitesini ortaya çıkarmıştır.



ması reel karşılığı olmayan kredi hacmini artır-
mıştır. ABD’deki mortgage piyasasında verilen 
kredilerin yaklaşık üçte birinin değişken faizli 
krediler olması da mali piyasaları zor duruma 
sokmuştur.

Hisse senedi Fiyatlarının Düşüşü
Tüm bölgeler ekonomik krizin etkilerini, 

hızla düşen hisse senedi piyasaları ve bazı du-
rumlarda da yoğun dışa dönük sermaye akışı 
ve döviz kurlarının değerlerinin düşmesiyle 
hissetmişlerdir. Avrupa Ekonomik Komisyonu 
Bölgesi; özellikle Doğu Avrupa’daki yeni beliren 
piyasalar, yabancı sermayeye maruz kalmışlar 
ve 2008 Eylül’ünden itibaren piyasalardaki dü-
şüş yaklaşık %40 oranlarına varmıştır. 

Belirsizliğin ve riskin önemli ölçüde yüksel-
diği kriz dönemlerinde firmalar kapasite azal-
tımına giderken, yeni yatırım yapmaktan da 
imtina etmektedirler. Dolayısıyla bu firmaların 
hisse senetlerine olan talepte de azalma mey-
dana geldiğinden, fiyatlar aşağı düşme eğilimi 
göstermiştir.

sermaye Akışlarının Kesilmesi
Küresel ekonomi, denizaşırı kalkınma yar-

dımları, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, 
getirilen dövizler dâhil olmak üzere sermaye 
akışlarında azalmayla karşı karşıya kalmış-
tır. Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri 
(Güney Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, 
Doğu Asya ve Pasifik), geçen on yılda serma-
ye akışlarındaki büyük artış yaşasalar da kriz 
dolayısıyla tehdit altına kalmışlardır. Örneğin; 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki 
düşüşler, bu tehdidin birer göstergesi olmuştur.

Global Ekonomik Kriz Ortamında 
Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi

Geleneksel muhasebede varlıklar, edinme 
tarihindeki maliyet değeriyle değerlenirler. Ta-
rihi maliyet adı verilen bu değer, edinme tari-
hinde o varlığın elde edilebilmesi için katlanılan 
fedakârlıkların parasal ifadesidir. Tarihi maliyet 
muhasebesi, finansal tablolarda gerçek duru-
mu tam olarak yansıtmayan bilgileri sunabilir. 
Bu durum, muhasebecilerin finansal tablo bil-
gilerinin güvenilir, ilgili ve en önemlisi de ihti-
yatlılık kavramına sıkı sıkıya bağlı kalmaları 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. İhtiyatlılık kav-
ramı, tarihi maliyet muhasebesi ile yakından il-

gilidir. İhtiyatlılık gerçekleşmemiş zararların ve 
değer düşüklüklerinin kayda alınmasını, fakat 
gerçekleşmemiş kazançların kayda alınmama-
sını öngörür. Bu nedenle kötümser bir yaklaşım 
olduğu söylenebilir. Gerçeğe uygun değer, muh-
temel kayıpların ve kazançların her ikisinin de 
kayda alınmasını gerektirir. İhtiyatlılık esasına 
dayalı muhasebe sistemlerinde, “bir varlık, ta-
rihi maliyet ya da tarihi maliyetten daha düşük 
bir değerle mali tablolarda raporlanır” görüşü 
de yer almaktadır.

2007 yılından başlayarak global finansal pi-
yasaların uzun süreli bir istikrarsızlık sürecine 
girdiği görülmektedir. Birçok finansal kuru-
luşun iflası veya birleştirilmesi ile sonuçlanan 
istikrarsızlık süreci gelişmiş bir piyasada baş-
layarak gelişmekte olan ekonomilere hızla ya-
yılmış ve dünya ekonomileri genelinde makro-
ekonomik risklerin artmasına neden olmuştur. 
Kriz döneminde likidite ve kredi riskinde büyük 
artış yaşanırken varlık fiyatlarında tarihsel dü-
şüşler görülmüştür.

Kriz ortamında tüm ekonomik ve finansal 
dengelerin bozulduğu göz önünde bulundurul-
duğunda, bir finansal varlığın ya da borcun ger-
çeğe uygun değerini tespit edebilmek çok zor 
olacaktır. 

Kriz dönemlerinde piyasadaki yatırımcı 
sayısının azalması derinliğin kaybolmasına 
neden olurken zorunlu satışlar fiyatlardaki 
düşüşü hızlandırarak varlıkları temel analiz 
değerlerinin çok dışında muhasebeleştiril-
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Kriz ortamında tüm ekonomik ve finansal dengelerin 
bozulduğu göz önünde bulundurulduğunda, bir 
finansal varlığın ya da borcun gerçeğe uygun değerini 
tespit edebilmek çok zor olacaktır.
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mesine yol açmaktadır. Piyasada hiçbir yatı-
rımcının olmadığı durumlarda ise değerleme 
modelleri kullanılmak zorunda kalınmaktadır. 
Bu modellerin uygulanması sırasında kullanı-
lan beklentiler ise sonuçların güvenilirliğini ve 
tutarlılığını azaltarak daha büyük zararlara yol 
açabilmektedir.

Anlaşıldığı üzere kriz ortamlarının oluşu-
mu muhasebeleştirme üzerine olumsuz etki 
yapmakta ve kullanıcılara gerçek ve doğru bil-
gi sunma özelliğini yitirdiğini göstermektedir. 
Ancak tam tersi bir şekilde yanıltıcı muhasebe 
uygulamaları yaklaşımı çerçevesinde, muha-
sebenin de kriz ortamı oluşturabilmesi ya da 
krizin etkilerini derinleştirmesi hiç kuşkusuz 
mümkündür. 

Gerçeğe Uygun Değer 
Muhasebesine Getirilen Eleştiriler

Krizde, Gerçeğe Uygun Değer yöntemi şüp-
heleri üzerine çeken ve en çok eleştirilen mu-
hasebe uygulaması olmuş, hatta bu yöntemin 
yasaklanması yönünde çeşitli girişimlerde bile 
bulunulmuştur. Bilanço değerlemesinde her 
zaman bu değer “gerçek” değeri yansıtmadı-
ğı gibi, bu değerin saptanamadığı durumlarda 
önerilen ve kullanılan hesaplama yöntemleri 
de son derece özneldir. FASB’ın gerçeğe uygun 
değerin saptanmasında takip edilmesini 
önerdiği hiyerarşi incelendiğinde bu öz-
nellik daha iyi görülecektir:

Gerçeğe uygun değer kavramına geti-
rilen diğer eleştiriler de aşağıdaki gibidir:
l Gerçeğe uygun değere dayalı değer-

lemedeki dalgalanmalar her zaman 

şirketin finansal durumundaki değişimleri 
yansıtmamaktadır.

l Gerçeğe uygun değer her zaman şirketin 
gerçek işlemlerine dayanmamaktadır.

l Varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin be-
lirlenmesi genellikle yüksek maliyetli bir 
süreçtir.
1929 krizinden sonra kurulan SEC, piyasa 

değeri ile değerlemeyi “denenmemesi gereken 
bir yöntem” olarak nitelendirmiş ve yerine uzun 
yıllar boyunca maliyet yöntemini uygulamasını 
dayatmıştır. Bugün de getirilen önerilerden biri 
olan “finansal tablolar maliyet yöntemine göre 
oluşturulurken, finansal tablo ekinde güncel 
değerle de bilgi sunulsun” şeklinde bir düzenle-
meyi SEC daha 1936 yılında yapmıştır.

Gerçeğe uygun değerin, tarihi maliyet de-
ğeri ile kıyaslandığın geçerlilik ve güvenilirlik 
bakımında gerçeği yansıtmadığını savunanlar; 
gerçeğe uygun de-
ğer ile hazırlanmış 
finansal tablolardan 
sağlanan bilgilerin, 
aynı piyasa koşul-
larındaki işlemlere 
dayanmadığı, dolayı-
sıyla finansal karar-
lar almada güvenilir 
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olmadığını söylemektedirler. Bunun yanında, 
her ne kadar daha az güvenilir olsa da böyle bir 
değerlemenin karar almada daha uygun oldu-
ğunu iddia eden gerçeğe uygun değer savunu-
cuları da vardır.

Gerçeğe uygun değer muhasebesinin ne 
kadar makul olduğu veya gerçeğe uygun de-
ğerin gerçeği ne oranda yansıttığı sorulmalıdır? 
Acaba dünün hastalıklarına çare olarak getiri-
len muhasebe sistemindeki “piyasa fiyatından 
değerleme” kuralı bugünkü sert piyasa tepki-
lerinin bir nedeni midir? Bu yaklaşımın ilk kayıt 
ilkesine, muhasebenin temel kavramlarından 
özellikle maliyet esası ve ihtiyatlılık kavramına 
aykırı olduğu ortadadır. Diğer yandan piyasala-
rın yükseldiği bir ortamda bu yöntem ile değer-
leme varlıkları ve karı arttırırken aksi durumda 
düşüşü hızlandırıcı bir etki de yapabilmektedir. 
Bu durum ise şu anda olduğu gibi küresel an-
lamda finansal kriz - likidite krizi - reel sektör 
krizini tetikleyebilmektedir.

Piyasa oyuncularının “batmak için çok bü-
yük” olarak kabul edilmeleri, türev enstrü-
manları kullanarak oluşturdukları pozisyonları 
yönetebilecek seviyede risk altyapısına sahip 
olmaları gerekliliğini ikinci plana iterek, çok 
düşük sermayeler ile gerekli risk karşılıkları-
nı ayırmadan çalışmalarına neden olmuştur. 
Bilançolarına taşıdıkları türev enstrümanların 
ekonominin bulunduğu noktalardan etkilen-
meden doğru şekilde muhasebeleştirilmesi için 
gerekli standartların hazırlanmadığı kriz ile bir-
likte ortaya çıkmıştır.

Gerçeğe uygun değerleme varlık fiyatla-
rında artış trendinin yaşandığı dönemlerde ise, 
aktifleri şişirmenin yanı sıra ortaya çıkan ek 
kaynağın yeni kredilere yönelmesine neden 
olmaktadır. Ekonomide tersine bir süreç ya-
şanması halinde ise bankacılık sisteminin var-
lıklarını sermaye ihtiyacını karşılayabilmek için 
kredi portföyü boşaltmak ve yeni kredi taleple-
rini karşılayamamak durumunda kalmaktadır. 
Bu da dönemsel dalgalanmaları daha da büyük 
dalga boyuna ulaşmasına neden olmaktadır. 
Gerçek değerlerini yansıtacak şekilde fiyatlan-
mayan finansal araçların etkisiyle, taşıdıkları 
riske karşı yetersiz sermaye ile çalışmak zo-
runda kalmışlardır. Riski karşılayabilecek ser-
maye seviyesine ulaşabilmek için ellerindeki 
kredi portföyünü boşaltmaları gerekmiştir ve 
böylece panik satışları yaparak, varlık fiyatla-

rının daha da hızlı düşmesine sağlayıp, krizin 
derinleşmesine sebep olunmuştur.

Finansal Raporlamada Gerçeğe 
Uygun Değer Muhasebesinin 
sonuçları

Gerçeğe uygun değerin finansal tabloların 
volatilitesini artıracağı görüşü vardır. Volatiliteyi 
artırıcı unsurlar ekonomik parametreler, ölçüm 
hataları ve kullanılan modellerin çeşitliliğidir. 
Ekonomik gelişmeye paralel olarak varlıkların 
ve borçların değişen gerçeğe uygun değerleri bi-
lançoda ve gelir tablosunda gerçekleşmemiş kar 
veya zarar olarak görünür ve dönemin net kar’nı 
etkiler. Özellikle bankalar böyle bir durumda bi-
lançolarını yeniden yapılandırmaya gidebilir. Or-
taya çıkan bu volatilitenin eğer piyasa aktörleri 
finansal tabloları doğru okur ve yorumlarsa bir 
sorun yaratmayacağı görüsü vardır.

Finansal krize neden hususların başında da 
yaratıcı muhasebe uygulamaları gelmektedir. 
Örneğin; 1908 yılında kurulan General Motors 
(GM) 2008 yılında iflas masasına düşmeden 
önce gerçekte 3 milyar USD zarar ettiği halde 
değerleme kurallarının verdiği seçenekler ve 
esnekliklerden yararlanarak Amerikan muha-
sebe kurallarına tamamen uygun biçimde 2006 
ilk çeyreği için 1 milyar USD kar açıklamıştır.

Hibrid ve belli bir pazarı olmayan veya pazarı 
likit olmayan finansal araçların değerlemesinde 
daha çok finansal modelleme yoluyla değerle-

Krizde, Gerçe-
ğe Uygun De-
ğer yöntemi 
şüpheleri üze-
rine çeken ve 
en çok eleştiri-
len muhasebe 
uygulaması 
olmuş, hatta 
bu yöntemin 
yasaklanma-
sı yönünde 
çeşitli girişim-
lerde bile bulu-
nulmuştur. 
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meye gidilmiştir. Her ne kadar Uluslararası Mu-
hasebe Standartları (UFRS) daha fazla açıklama 
kuralı getirdiyse de, finansal araçların çeşitliliği 
ve gerçeğe uygun değer tanımındaki yoruma 
açıklık ve hazırlayıcıların yargısına bırakılan 
faktörler bu araçların değerlemesindeki belir-
sizliği artırmıştır.

4. sONUÇ
1930’daki Büyük Buhran’dan günümüze de-

ğin yaşanmış olan ekonomik krizler, sermaye-
nin sınır tanımayan dolaşımı ve iletişimin etkisi 
ile ülkelerin ve sermaye piyasalarının birbirini 
tetiklemesi ile global ekonomik krizler olarak 
kabul edilmişlerdir. Özellikle ABD’de mortgage 
krizi olarak finansal sektörden başlayarak de-
rinleşen ve 2008 yılının sonbaharında banka 
kurtarma operasyonlarıyla doruğa çıkan global 
krizin şiddetini artırarak dünyadaki yansıma-
larının en temel nedeni olarak, finansal araçla-
rın gerçeğe uygun değer ile değerlenmesi gös-
terilmiştir. Bu yöntem ile değerleme sonucunda 
gerçeklikten aslında ne kadar da uzaklaşıldığı 
fark edilmiştir. 

Avrupa Birliği’nin, birliğe dahil bazı ülkeleri 
kurtarma planlarındaki çaresizliği, ABD’deki 
işsizlik oranlarının artışı ve sıkıntıların giderek 
artacağı olgusu, yeni global krizlerin kapıda 
olduğu hatta krizin tam ortasında yaşadığımız 
düşüncesini doğurmuştur. Bu düşünce ışığında; 
kriz ortamlarında gerçeğe uygun değeri belirle-
mek için kullanılan parametrelerin sağlıklı ola-
rak elde edilemeyeceği ortadadır. Geleceği be-

lirsizlikler tahminlerde büyük sapmalara neden 
olabilmektedir. Bu yüzden aslında kriz ortam-
larında gerçeğe uygun değerin, gerçeğe uygun 
olmadığı görülmektedir. Global krizin en temel 
sebebi olarak gösterilen gerçeğe uygun değer 
kavramı eleştirilerin odağı haline gelmiştir. Bu 
eleştiriler elbette ki yersiz değildir. Kriz dönem-
lerinde, özellikle sermaye sahiplerinin ve aynı 
zamanda tüketicilerin ihtiyatlı davranmaları 
sonucunda likiditenin azaldığı dönemlerde, ger-
çeğe uygun değerin ve risk modellemelerinin 
doğru hesaplanması pek mümkün olamamak-
tadır. Ancak, gerçeğe uygun değer muhasebe 
yönteminden daha gerçeğe yakın bir yöntem 
henüz geliştirilemediği için, her türlü eleştirilere 
rağmen gerçeğe uygun değer manipülatif etki-
lerden arındığı sürece savunulacağı açıktır. 

Bu noktada uluslararası muhasebe standart-
ları çerçevesinde finansal tablo hazırlayıcılarının, 
gerçeğe uygun değer hesaplamalarında kullan-
dıkları finansal verilerin ve risk tahminlerinin 
yeterliliği hususunda bağımsız denetçilere düşen 
görev de hiç şüphesiz önemlidir. Gerçeğe uygun 
değer muhasebesi uygulayıcıları kadar denetle-
yicilerinin de sorumluluğu en üst düzeydedir. 

Acaba dünün hastalıklarına çare olarak getirilen 
muhasebe sistemindeki “piyasa fiyatından değerleme” 
kuralı bugünkü sert piyasa tepkilerinin bir nedeni midir?
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