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Accounting Conservatism and Sustainability Reporting in Changing Times: Evidence from
Turkish Banking Industry

Prof. Dr. İdil KAYA1
Arş. Gör. Destan Halit AKBULUT2
Abstract
This paper examines whether accounting conservatism improves lending capacity of banks during the crisis
periods. We measure accounting conservatism and its relation with the lending capacity and the sustainability
reporting on Turkish deposit banks. We test our predictions empirically through an unbalanced panel data of
32 deposit banks in 1999-2019. We hypothesize that banks with higher conditional conservatism would use
larger loan provisions and conditional accounting conservatism could reduce adverse effect of the financial
crises on the lending capacity of the banks. We also examine whether a bank’s engagement in sustainability
performance and reporting reduces information asymmetry and leads to less demand for conservatism by
outside stakeholders. We test whether a bank conditional conservatism changes or not after starting to report
sustainability information. Our results are different with prior researches and we find no evidence of the
positive impact of conditionally conservative accounting policies on the supply of bank loans. When we test
our second hypotheses there are no significant the relation of sustainability reporting and the level of
conservatism.
Keywords: Accounting Conservatism, Sustainability Reporting, Financial Crises

Introduction
Covid-19 health crisis has accelerated the need of changes in existing business model and innovation.
Rethinking the business strategies, technology platforms, reengineering internal processes in this new
contactless environment cannot be only remedy. New business models, innovation and technology are just one
part of the equation for transformation. The other part for firms in changing times is the strong communication
with stakeholders. Audit firms and professional accountancy bodies emphasize the use of certain financial
accounting standards in accordance with the pandemic and they underline that the going concern principle may
need to be appraised in this period. In our study, we argue that the pandemic is a call to action for companies
to seriously consider conservative accounting and sustainability reporting. More than ever, conservative
financial reporting and sustainability disclosures are crucial to successfully handle the fatal effects of the crises.
In addition to reducing managerial opportunism in contracting, prior studies suggest that conditional
conservatism reduces information asymmetry in capital markets thus accounting conservatism can play vital
role especially during economic upturns. Beatty and Liao (2011) assert that banks with lower conditionally
conservative accounting policies might not have develop adequate loan loss provisions preceding the financial
crises, and could have experienced higher loan losses when financial crisis strikes. They suggest that lower
conservatism is likely to restrict the banks’ supply of loans during the crisis periods. Consequently, they
1
2
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conclude that conservative financial reporting could reduce adverse effect of crises on the banks’ lending
capacities and this seems to be a reliable approach. In their important study, Balakrishnan, Watts and Zuo
(2016) consider the contracting benefits of conservative accounting policies and they highlight the important
role of accounting conservatism during the global financial crisis of 2008. They show that companies with less
conservative accounting policies suffered a greater deterioration in investment capacity after the
commencement of the financial crisis than did the companies with more conservative accounting policies.
On the question of sustainability reporting, prior studies provide evidence that sustainability commitments of
the companies such as social and environmental programs including reporting and best practice in corporate
governance improve accounting and market based performance. In their influential study, Burke et al (2020)
demonstrate that sustainability performance enhances a firm’s information environment and restraints the
management to engage in opportunistic behavior when contracting with stakeholders, which in turn leads to
less demand for conditional conservatism by outside investors. Cho et al (2020) find that there is a negative
relation between adoption of conservative financial reporting and disclosure of sustainability information.
They exhibit that more conservative firms have less market reaction to its sustainability disclosures.
This paper has two objectives. The first objective is to investigate whether accounting conservatism improves
lending capacity of banks during the crisis periods and mitigates the effects of the economic downturns. We
investigate whether the level of accounting conservatism prior to the financial crisis helps to explain the extent
of the deterioration in loan capacity of the banks. We hypothesize that banks with higher conditional
conservatism would use larger loan provisions and conditional accounting conservatism could reduce adverse
effect of the financial crises on the lending capacity of the banks.
The second objective of this paper is to examine whether a bank’s engagement in sustainability performance
and reporting reduces information asymmetry and leads to less demand for conservatism by outside
stakeholders. We further predict that sustainability reporting might reduce the demand of conservative
financial reporting. Consequently, we test whether a bank conditional conservatism changes or not after
starting to report sustainability information. Therefore, we measure accounting conservatism and its relation
with the sustainability reporting on Turkish deposit banks.
In the initial stage of the research we work empirically through an unbalanced panel data of 32 deposit banks
in 1999-2019 to test our hypotheses.
Our results are different with prior researches and we find no evidence of the positive impact of conditionally
conservative accounting policies on the supply of bank loans. When we test our second hypothesis there are
no significant the relation of sustainability reporting and the level of conservatism.

Methodology
In the literature there are many ways to calculate conservatism such as Basu (1997), Khan and Watts (2009),
Ball, Ray and Shivakumar (2005). These measures use market values. Since our sample consists of 32 Turkish
Deposit Banks data and only 9 of them are listed in the Stock Exchange, we cannot use measures of
conservatism based on market performances. Therefore, our steps proceed very much in the same way as
Nichols (2009) and Beatty and Liao (2011) and we measure accounting conservatism of a bank with loan loss
provisions. We calculate the level of conservatism through loan loss provisions divided by lagged total loans
(Nichols et al. 2009:111, Beatty and Liao, 2011: 8). According to Nichols (2009) loan loss accounting can be
used as an important criteria of measurement in determining the conservatism level of banks. Especially, loan
loss recognition has a considerable impact on the financial position and performance of banks. The
appropriateness of the bank to recognize loan loss expectations in income indicates the magnitude of loan loss
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provisions. In other words, conservative loan loss recognition provides greater and timelier loan loss
provisions in the financial statements of banks.
We predict that the timeliness of loan loss recognition is likely to mitigate the decline in the supply of bank
loans in post-crisis periods. The main regression model of our study is as follows:
∆"#$%!,# = '$ + '% $)*+,!,# + '& $)*+,!,# ∗ .#%/0!,# + '' .#%/0!,# + '( .$1!,# + ') /234!,# + '* ,#$!,#
+ 5!,#
where ∆LOANi,t refers to the change in the total loans of the fiscal year-end t, from the fiscal year-end t-1
divided by the total assets of the fiscal year-end t. AFTERi,t is an indicator variable equal to one for the years
2002, 2003, 2004 and 2005 (2009,2010,2011 and 2012) for the period of the years between 1999 and 2008
(2006 and 2015), and zero otherwise; CONSVi is a measure of conservatism that is calculated by loan loss
provision divided by lagged total loans. AFTERi,t *CONSVi,t is an interaction variable of crisis period and
conservatism level. The control variables are CAPi,t, capital adequacy ratio (Capital to Risk Weighted Assets),
SIZEi,t, the natural log of total assets at the end of the fiscal year and ROAi,t, return on assets (Profit before tax
to total assets).
Our analysis focuses on the two financial crises, the financial crisis of 2001 in Turkey and the global financial
crisis of 2008. The sample of the crisis in Turkey includes two periods: a pre-crisis period (1999-2000) and a
post-crisis period (2001-2008). We test our predictions empirically through an unbalanced panel of 32 deposit
banks in 1999-2000 on 213 bank-year observations (320 expected bank-year observations (32 Banks * 10
years) less banks with no activity and missing values). Similarly, the sample of the global crisis includes two
periods: a pre-crisis period (2006-2007) and a post-crisis period (2007-2015). The sample consists of 266 bankyear observations (320 expected bank-year observations (32 Banks * 10 years) less banks with no activity and
missing values). Data is collected from the website of Banks Associations of Turkey, Central Bank of Turkey
and Public Disclosure Platform.
In the case of the relationship between sustainability reporting and the demand for accounting conservatism,
our regression model is as follows:

"#$%&!,# = ($ + (% %*%!,#&% + (' "+,!,# + (( %-./!,# + () 0#+!,# + 1!,#
where CONSVi,t is the measure of conservatism level that is calculated by loan loss provision divided by lagged
total loans. SUSi,t-1 refers to the sustainability score which is calculated by weighting the following indicators:
coverage by the BIST Sustainability Index * 0,60, GRI based reporting * 0,20, CDP disclosures * 0,20. The
control variables are CAPi,t, capital adequacy ratio (Capital to Risk Weighted Assets), SIZEi,t, the natural log
of total assets at the end of the fiscal year and ROAi,t, return on assets (Profit before tax to total assets).
Regarding our sustainability reporting regression model, we test our predictions empirically through an
unbalanced panel of 32 deposit banks in 2009-2019. The sample consists of 326 bank-year observations (352
expected bank-year observations (32 Banks * 11 years) less banks with no activity and missing values).
Results
Table 1 presents the results of our tests. The coefficient of determination, in other words the proportion of the
variance in the dependent variable that is predictable from the independent variables R2 is 15,6% for the
financial crisis in Turkey and 14,8% for the global financial crisis. In the financial crisis in Turkey, we find a
negative and significant interaction between after and the conservatism measures. Inconsistent with what
would be expected, this finding suggests that the banks with lower level of accounting conservatism lend more
during recessions than banks with higher level of accounting conservatism. Only in the global financial crisis,
we find that the conservatism measure has a positive and significant impact on the change of total loan.
Additionally, we find that the capital adequacy ratio has a negative impact on the change in total loan at 1%
15

significance level for the financial crisis in Turkey; and the size has a positive and significant impact on the
change in total loan at 10 % significance level during the two crises.
Table 1
Empirical Results for the Main Regression Model
Dependent variable: ∆LOAN
(1999-2008)
(2006-2015)
Financial Crisis of 2001 in Turkey Global Financial Crisis of 2008
AFTER
0,0024122
0,8693935
(0,17)
(0,65)
CONSV
-0,8776064
159,3727***
(-1,52)
(3,8)
AFTER*CONSV
0,4772728
-138,1138**
(0,83)
(-2,46)
CAP
-0,0974108***
-0,0742276
(-2,75)
(-0,03)
SIZE
0,0322036*
6,240425***
(1,87)
(3,21)
ROA
0,1810169
225,2187***
(0,8)
(5,11)
cons
-0,1510772
-68,83979***
(-0,9)
(-3,48)
2
R
0,1516
0,148
Notes:
***, **, and * represent 1%, 5% and 10% significance (two-tailed or one-tailed as appropriate),
respectively. The t-statistics are presented in parentheses below the coefficients.

In terms of the relationship between sustainability reporting and the demand for accounting conservatism,
inconsistent with our predictions, we find no significant evidence of the relationship of sustainability disclosure
and conservatism levels. Table 2 presents the empirical results for the second regression model. The coefficient
of determination R2 is 5,61%.

Table 2
Empirical Results for The Second Regression Model

SUSt-1
CAP
SIZE
ROA
cons

Dependent Variable: CONSV
Period of 2009 and 2019
-0,0119933
(0,23)
0,0048694
(0,402)
0,0168365
(2,23)
-0,3494882***
(-2,84)
-0,145689*
(-1,91)
0,0561

R2
Notes:
***, **, and * represent 1%, 5% and 10% significance
(two-tailed or one-taled as appropriate), respectively. The tstatistics are presented in parentheses below the coefficients.
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Conclusion
In this paper, we investigate whether accounting conservatism improves lending capacity of banks during the
crisis periods. We further predict that a firm’s engagement in sustainability performance and reporting reduces
information asymmetry and leads to less demand for conservatism by outside stakeholders.
Regrettably, we find no evidence of the positive impact of conditionally conservative accounting policies on
the supply of bank loans. Our results are inconsistent with the prior literature asserting that accounting
conservatism improving lending capacity and mitigating the effects of the economic downturns. Regarding the
impact of the sustainability on the demand for conservatism, disappointingly we find no evidence of the
relation of sustainability reporting and the level of conservatism.
There are several reasons for possible error. First, this study is limited by the sample of 32 Turkish Deposit
Banks’ annual data in the period of 1999-2019. Further studies may use quarterly data to expand the number
of observations. Second, unemployment rates as a macroeconomic indicator should be added to our main
model. Third, the distinction between private banks and state-owned banks may increase the explanatory power
of the model especially in Turkish context, because their lending policies differ greatly in crisis period.
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ABSTRACT
Purpose: This study aimed to examine the effect of life-cycle stages on capital expenditures using Borsa
Istanbul listed companies.
Design/Methodology/Approach: The panel data estimation procedure was conducted as the main method
to test the hypotheses. I tested the robustness of results with two additional analyses. First, I ran a quantile
regression for the primary model. Also, I added the financial constraint as a variable.
Findings: Borsa Istanbul listed companies tend to reduce less as they move forward in their life-cycle stages.
The results showed that size, market capitalization, and Sharia compliance increase the capital expenditure
investments. The empirical evidence pointed out that increased cash holdings at the beginning of the year
has a positive effect on the capital expenditure decisions. The analysis also reported that dividends payments
reduce the capital expenditures.
Originality/Value: This paper contributes to business by providing an evidence about the effect of life-cycle
stages on capital expenditures from an emerging market. It is the first paper to investigate how moving
forward in the life-cycle stages affects the capital expenditures. Robustness tests also support the results.
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INTRODUCTION
A company’s life-cycle does not primarily depend on its age. Management skills, industry-based needs,
macroeconomic structure, and many other internal and external factors affect the companies’ transition
between life-cycle stages. A company may reach to farther stages within a shorter period of time. Some
business and economics scholars preferred the biological approach to describe the life-stages and the transition
but biological approach does not clearly define the number and transition of the stages (Levie & Lichtenstein,
2010). There are different approaches in the business and economics literature to recognize the life-cycle stages
of the companies. Dickinson (2011) used the life-cycle stages by assigning the cash-flow pattern to the lifecycle stage using agency (Jensen, 1986) and pecking-order (Myers, 1984) theories. Dickinson (2011) stated
that cash-flow patterns present a better proxy than performance and age proxies due to the non-linear
relationship between these proxies and life-cycle stages.
Turkey is a geographic and social connection between Asia and Europe. Turkey is a NATO member and its
European Union (EU) membership candidacy started in 1999. Unlike other EU member countries, 99.8% of
the population is Muslim. On the other hand, Turkey is secular and Shari’a has no effect on its civil law system.
Turkey does not qualify as a developed market due to its political and economic crises compared to its Western
counterparts. After two failed attempts, multi-party parliament started in 1945. After five years, Turkey lived
its first economic crisis. Due to its underdeveloped economic structure, the country faced economic crisis in
every decade. First coup d’état happened on May 27, 1960. On September 12, 1980 Turkey lived through its
second coup d’état. A fraction in the armed forces attempted the third on July 15, 2016. Established on
December 26, 1985, Istanbul Stock Exchange was Turkey's first capital market. It was renamed to Borsa
Istanbul (BIST) on April 5, 2013. Capital Market Authority regulates BIST. The main index of BIST is
BIST100 that contain 100 companies with the highest market capitalization.
My dataset constitutes BIST-listed companies for 11 years and 232 companies with 1,913 observations. I
estimated the life stages with Dickinson (2011) cash flow patterns for each observation. Following Hansen,
Hong, and Park (2018), values of 0, 0.25, 0.5, 0.75, and 1 were assigned for introduction, growth, mature,
shake-out, and decline, respectively. I tested the model years and industries fixed. I also ran quantile regression
for a non-parametric test of the model, and added the financial constraint proposed by Hadlock and Pierce
(2010). The analyses showed that capital expenditures decline as companies move forward in their life-cycle
stages. This paper contributes to the business literature by providing an evidence on how companies tend to
reduce the capital expenditures as they move forward in their life-cycle stages. Robustness tests also support
the results.

LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT
Mueller (1972) stated that life-cycle theory had implications about the capital market operation efficiency. The
author stated that if the mature firms’ excessive investment signaled that others underinvested. According to
Mueller (1972), mature firms’ overinvestment and the stockholders will prefer dividends over retained
earnings. Adizes (1979) pointed out that “infant organizations” (introduction stage) do not have a welldesigned system and they are constantly in need of cash for the continuity of operations. According to the
author, “aristocratic organizations” (matches with shake-out and decline stages in different papers) are cash
heavy and their internal resource use for the investments is low. The author stated that an “aristocratic
organization” will prefer to acquire a growth company. Smith, Mitchell, and Summer (1985) mentioned that
life-cycle stages change management’s prioritization of practices. According to the authors, short-term
accomplishments (e.g. result-oriented, quantitative priorities, supplier support) have a higher importance for
the managers in young organizations. In a similar paper, Jawahar and Mclaughlin (2001) claimed that
companies' stakeholder priority changes across stages in accordance with the organizational survival.
According to the authors, companies will act proactively for investors’ funding and creditors’ tenure.
Mintzberg (1984) stated that a transition in the life-cycle stages create a change in the configuration of power.
The author claimed that external coalition’s structure changes the internal coalition’s composition and
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organizational power configuration. Whetten (1987) pointed out that a firm’s growth is the result of successful
good/services.
H10: Moving forward in their life-cycle stages does not affect capital expenditures of
companies (Expected Sign for H11 -).

RESEARCH DESIGN

Sample
Table 1 presents the dataset construction for the analysis. I used the audited financial data from BIST-listed
non-financial companies between the years 2007 and 2017. My sample comprises 232 companies, 11 years,
and 1,913 observations in an unbalanced panel dataset. I downloaded financial and listing data from Thomson
Reuters Eikon Database. I obtained the institutional ownership data from Central Securities Depository (CSD).
I used the two-digit industry classification of BIST. Table 2 reports observations per year. Table 3 presents
company distribution per year industry.

Research Model
Following previous literature, I developed the following model:
CAPEX!# = '% CYC!# + '& + SHARIA!# + '' INSTL#! + '( INSTF#! + ') SIZE!# + '* PPEit-1 + '/ Qit-1
+'0 LEVit-1 + '1 OCF!# + '%$ CHOLDit-1 + '%% CHREVit-1 + '%& DIV!# + '%' ROAit-1
+Industry Fixed + Years Fixed
(1)
I present my variable construction and expected signs in Table 4.

Measuring Life Cycle Stage
Table 5 presents the life cycle determination using Dickinson (2011) model using cash flows as proxies to
determine life cycle stage. Following Hansen et al. (2018), I assigned a value of 0, 0.25, 0.5, 0.75, or 1 for
CYC as introduction, growth, mature, shake-out, and decline stages.

ECONOMETRIC ANALYSIS

Descriptive Statistics
Table 6 presents the descriptive statistics for variables. There are 39 observations with zero capital
expenditures from 22 companies. The table reports that mean of CYC is 0.27. The statistic shows that majority
of companies are between introduction and growth stage. There are two observations from the same company
that report zero PPE. 76 observations from 14 companies showed a negative equity. Cash holding minimum
value is rounded to zero due to its value (0.00001). As of December 31, 2017 the shortest listing duration is 241
days and the longest is 11,693 days. Table 7 reports the difference of means test for capital expenditures. The
table shows that the mean of capital expenditures is highest in the growth stages. The mean increases from
introduction to growth stage but decreases for the later stages. Observed differences in the mean of capital
expenditure are statistically significant. Figure 1 reports the average capital expenditure per cycle. Figure 2
shows the average capital expenditures per year and cycle. The graph shows that growth companies’ capital
expenditures are always higher than counterparts except 2017. Also, decline companies have a greater mean
than shake-out companies only in 2007 and 2014. In all other years, decline companies have the lowest capital
expenditures. I confirmed the extreme values from the Public Disclosure Platform.

Correlation Matrix
Table 8 reports the correlation matrix with significance levels. I observed the highest correlation (0.72)
between ROA (Row 14) and OCF (Column 10). According to the table, SIZE (Row 6) is positively correlated
(0.59) with INST (Column 5). The table also shows that DIV (Row 13) is positively correlated (0.42) with
SIZE (Column 6). The lowest correlation (-0.25) was between CHOLD (Row 11) and PPE (Column 7). The
second lowest correlation (-0.24) is between foreign (Row 5) and local (column 4) institutional ownership. I
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observed a negative correlation (-0.18) between CHOLD (Row 11) and LEV (Column 9). Also, ROA (Row
14) is negatively correlated with LEV (Column 9).

Statistical Analysis
Table 9 reports the statistical analysis for Equation (1). Robust standard errors clustered at the industry/year
level and shown in the brackets. My analysis showed that capital expenditures decrease as companies move
forward in their life cycle stage (Coeff. -0.06 | t-test -8.40). The result shows that companies tend to invest less
in their capital expenditures as companies proceed in life cycle stage. The results supported by the descriptive
statistics. My results are consistent with Dickinson’s (2011) estimation presented in Table 5. According to my
empirical evidence, Shari’a compliance (0.02 | 3.51) increases the capital expenditures of BIST listed
companies. Despite their financial limitations, Shari’a compliant companies invest more in their capital
expenditures than non-compliant counterparts. According to my analysis, size (0.01 | 4.75) and market
capitalization (0.01 | 3.42) positively affect the capital expenditure investments. The regression analysis also
showed that BIST listed companies rely on the cash balance (0.05 | 2.54) at the beginning of the year.
Compared to the other variables, lagged cash holdings has the highest positive coefficients. The empirical
evidence also showed that dividends payment (-0.01 | -2.38) reduce the capital expenditures of BIST listed
companies. Other variables did not result in statistically significant.

Robust Analysis
I ran two different robustness tests for my primary analysis. First I tested Equation 1 with quantile regression
proposed by Koenker and Bassett (1978). In the second analysis, to test the added the financial constraint as a
variable to the regression.
Non-Parametric Analysis
Table 10 reports the results for quantile regression. The analysis showed that companies invest less when they
move forward in their life-cycle stage. In every quartile of interest, the negative coefficient has a greater
decreasing effect on capital expenditures.
Financial Constraints
I calculated the financial constraints with SA Index proposed by Hadlock and Pierce (2010). The formulation
of SA Index and modified model are presented in Equations (3) and (4), respectively.
/$!# = −0.737 ∗ Size + 0.043 ∗ Size& − 0.040 ∗ Age
(3)
CAPEX!# = '% CYC!# + '& + SHARIA!# + '' INSTL#! + '( INSTF#! + ') SIZE!# + '* PPEit-1 + '/ Qit-1
+'0 LEVit-1 + '1 OCF!# + '%$ CHOLDit-1 + '%% CHREVit-1 + '%& DIV!# + '%' ROAit-1
+'%4 SA!# + Industry Fixed + Years Fixed
(4)
Table 11 reports the statistical analysis for Equation (4). Financial constraints resulted the lowest coefficient
(-0.06 | -6.27) in the regression analysis. Life cycle stage resulted a 0.01 lower coefficient with the same level
significance. On the other hand, the coefficient of cash holdings increased for 0.01 when I used added financial
constraint to my model. I observed material differences for size, sales growth, and dividends payments. In my
primary analysis, size resulted in coefficient of 0.01. According to Table 11, size resulted in a coefficient of
0.06. My analysis showed that size take precedence when the financial constraints are taken into account. Also,
revenue growth resulted insignificant in the primary analysis. On the other hand, the variable resulted a positive
coefficient (0.00 | 2.05) with 5% significance. Dividends payment resulted the same level of coefficient with
10% significance.
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CONCLUSION
This paper aims to analyze whether capital expenditures decline in accordance with the life-cycle stage of the
companies. I used the audited financial data from BIST-listed non-financial companies between the years 2007
and 2017. My sample comprises 232 companies, 11 years, and 1,913 observations in an unbalanced panel
dataset. According to my analysis, capital expenditures decline as the companies move forward in their lifecycle stages. I ran two analyses for the robustness of the results. First, I ran the primary model with quantile
regression proposed by Koenker and Bassett (1978). According to the non-parametric analysis, in every
quartile of interest, the negative coefficient has a greater decreasing effect on capital expenditures. I added a
financial constraint as a variable for the second robustness test. I calculated the financial constraints with SA
Index proposed by Hadlock and Pierce (2010). The results confirmed the primary analysis. BIST-listed
companies tend to reduce their capital expenditures as they move forward in their life-cycle stages.
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APPENDIX
Table 1: Sample Construction
Total Number of Listed Companies

402

Less: Financial Institutions

127

Number of Companies Suitable for Analysis

274

Less: Number of Companies with Missing Data
Companies Used in Analysis
Number of Years
Number of Possible Observations
Less: Observations with Missing Data
Total Number of Observations
Number of Observations Dropped for Lagged Variables
Number of Observations Used for Analysis

41
232
11
2,563
417
2,146
232
1,913

Table 2: Observations per Year
Year

Obs.

2007

72

2008

134

2009

129

2010

155

2011

172

2012

183

2013

193

2014

209

2015

221

2016

221

2017

224

Total

1,913
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Table 3: Company Distribution per Industry
Industry
Agriculture, Forestry And Fishing

No. of Comp.
3

Basic Metal

15

Chemicals, Petroleum Rubber And Plastic Products

27

Construction And Public Works
Consumer Trade

6
10

Defense

1

Electricity Gas And Steam

7

Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas

1

Fabricated Metal Products Machinery Electrical Equipment And Transportation Vehicles

27

Food, Beverage And Tobacco

28

Human Health And Social Work Activities
Information Technology

1
13

Mining Of Coal And Lignite

2

Mining Of Metal Ores

1

Non-Metallic Mineral Products

24

Office Administrative, Office Support And Other Business Support Activities

1

Other Manufacturing Industry

3

Paper And Paper Products, Printing And Publishing

11

Restaurants And Hotels

8

Security And Investigation Activities

2

Sports Activities, Amusement And Recreation Activities

4

Telecommunication

2

Textile, Wearing Apparel And Leather

22

Transportation And Storage

5

Wholesale Trade

6

Wood Products Including Furniture

2

Total

232
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Table 4: Variable Construction
Variable

Expected Definiton
Sign

CAPEX

Source

-

Gross Capital Expenditures divided by total assets.

Eikon

CYC

-

Assigned a value of 0, 0.25, 0.5, 0.75 or 1 for introduction,
growth, mature, shake-out, and decline stages (Hansen et al., Eikon
2018) proposed by (Dickinson, 2011)

SHARIA

?

1 if the company is Sharia compliant.

Eikon

INSTL

+

Local Institutional ownership divided by total ownership.

CRA

INSTF

+

Foreign Institutional ownership divided by total ownership.

CRA

SIZE

+

Natural logarithm of total assets in the period t.

Eikon

PPE

?

Net Property, Plant, Equipment divided by total assets.

Eikon

Q

+

“Market value of Equity minus Total Liabilities” divided by
Eikon
“Book Value of Equity” in the period t.

LEV

-

Total Liabilities divided by total assets.

Eikon

OCF

+

Operating Cash Flow divided by total assets.

Eikon

CHOLD

+

Sum of Cash Holdings and Short-Term Investments divided by
Eikon
total assets.

CHREV

+

Change in Revenue divided by total assets

Eikon

DIV

-

1 if the company paid dividends in the period t.

Eikon

ROA

+

Net Income divided by total assets.

Eikon

LIST

+

Natural logarithm of listing duration days.

Eikon

Table 5: Life Cycle Determination using Dickinson (2011)
Cash Flow Type

1

2

3

4

4

4

5

5

Operating
Investing

-

+
-

+
-

-

+
+

+
+

-

+

Financing

+

+

-

-

+

-

+

-

1. Introduction 2. Growth 3. Mature 4. Shake-Out 5. Decline

25

Table 6: Descriptive Statistics
MIN

1Q

MEAN

MEDIAN

3Q

MAX

STDEV

CAPEX

0.0000

0.0129

0.0597

0.0370

0.0728

1.1814

0.0912

CYC

0.0000

0.2500

0.4010

0.5000

0.5000

1.0000

0.2774

SHARIA

0.0000

0.0000

0.2787

0.0000

1.0000

1.0000

0.4484

INSTL

0.0000

0.0158

0.1778

0.0906

0.2618

0.9068

0.2136

INSTF

0.0000

0.0014

0.2104

0.0526

0.3562

0.9784

0.2820

SIZE

15.0585

18.3170

19.5236

19.3973

20.5234

24.3651

1.6831

PPE

0.0000

0.1808

0.3373

0.3224

0.4782

0.9847

0.2116

Q

0.3367

0.9500

1.5221

1.1813

1.5944

13.5102

1.2005

LEV

0.0161

0.3172

0.5443

0.5110

0.6897

8.6743

0.4558

OCF

-0.9707

-0.0099

0.0547

0.0478

0.1142

7.5081

0.2126

CHOLD

0.0000

0.0147

0.0966

0.0569

0.1371

0.7747

0.1141

CHREV

-0.9999

-0.0079

0.2740

0.1180

0.2537

128.8898

3.7216

DIV

0.0000

0.0000

0.3910

0.0000

1.0000

1.0000

0.4881

ROA

-2.8849

-0.0104

0.0319

0.0324

0.0838

6.8046

0.2018

LIST

2.7081

8.0622

8.3837

8.6939

9.0071

9.3667

0.9124

Table 7: Difference of Means Test for Capital Expenditures (CAPEX)
Cycle

Mean

Cycle

Mean

t-stat

Introduction

0.0604 Growth

0.0941 -4.95***

Introduction

0.0604 Mature

0.0523

1.63*

Introduction

0.0604 Shake-Out

0.0316

4.35***

Introduction

0.0604 Decline

0.0201

7.66***

Growth

0.0941 Mature

0.0523

7.12***

Growth

0.0941 Shake-Out

0.0316

8.53***

Growth

0.0941 Decline

0.0201 12.10***

Mature

0.0523 Shake-Out

0.0316

3.67***

Mature

0.0523 Decline

0.0201

8.13***

Shake-Out

0.0316 Decline

0.0201

1.93**

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Table 8: Correlation Matrix
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1.00

2

-0.17***

1.00

3

0.06**

0.01

1.00

4

0.02

-0.02

0.05**

1.00

5

0.10***

0.07**

0.00

-0.24***

1.00

6

0.14***

0.03

-0.02

0.07**

0.60***

1.00

7

0.14***

-0.05**

0.03

0.07**

-0.04*

0.04*

8

0.09***

0.03

-0.05**

0.02

9

0.09*** -0.09*** -0.13***

-0.02

-0.04*

0.05**

-0.07**

0.26***

1.00

10

0.04**

0.13***

0.02

0.13***

0.10***

0.02

0.16***

0.07**

11

-0.04*

0.11*** -0.17*** -0.05**

0.19***

0.12*** -0.25*** 0.14*** -0.18*** 0.15***

12

0.05**

-0.05**

-0.02

-0.01

-0.02

-0.04*

0.00

-0.01

13

0.00

0.09***

-0.01

0.01

0.35***

0.42***

-0.06**

0.07**

14

-0.03

0.11***

0.04*

0.01

0.13***

0.11***

-0.08**

0.06**

15

0.02

0.08**

0.21***

0.06**

0.11***

0.23***

0.12***

0.00

0.020

11

12

13

14

15

1.00

0.14*** -0.08*** -0.10***

1.00

0.00

1.00

-0.01

1.00

-0.12*** 0.13***

0.14***

-0.03

1.00

-0.18*** 0.72***

0.18***

-0.01

0.16***

1.00

-0.03

0.01

0.16***

0.02

0.01

-0.06**

1.00

0.08**

1.00

1. CAPEX 2. CYC 3. SHARIA 4. INSTL 5. INSTF 6. SIZE 7. PPE 8. Q 9. LEV 10. OCF 11. CHOLD 12. CHREV 13. DIV 14. ROA 15. LIST
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Table 9: Regression Analysis
Variables

DV: CAPEX
-0.0604***

CYC
(0.0067)
0.0173***
SHARIA
(0.0051)
-0.0058
INSTL
(0.0096)
-0.0166
INSTF
(0.0114)
0.0100***
SIZE
(0.0024)
0.0071
L1.PPE
(0.0100)
0.0049***
L1.Q
(0.0018)
0.0032
L1.LEV
(0.0038)
0.0753***
OCF
(0.0182)
0.0462**
L1.CHOLD
(0.0179)
0.0016*
L1.CHREV
(0.0009)
-0.0109**
DIV
(0.0054)
-0.0128
L1.ROA
(0.0079)
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Units

232

Years

11

Obs.

1,913

F-Stat.

25.31354

Adj. R2

0.3838

Industries Fixed

Yes

Years Fixed

Yes

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Table 10: Quantile Regression for Equation 1
Dependent Variable: CAPEX
Variables

0.05

0.10

0.25

0.50

0.75

-0.0032*** -0.0041*** -0.0139*** -0.0327*** -0.0559***

0.90

0.95

-0.0878***

-0.1137***

CYC
(0.0012)

(0.0012)

(0.0019)

(0.0031)

(0.0061)

(0.0107)

(0.0181)

0.0001

0.0008

0.0017

0.0041**

0.0047

0.0108

0.0299**

(0.0009)

(0.0009)

(0.0016)

(0.0021)

(0.0044)

(0.0083)

(0.0141)

0.0043**

0.0047*

0.0062**

0.0052

0.0009

0.0208

0.0042

(0.0020)

(0.0020)

(0.0028)

(0.0044)

(0.0081)

(0.0165)

(0.0293)

0.0096***

0.0099***

0.0106***

0.0121***

0.01094

-0.0174

-0.0382*

(0.0022)

(0.0022)

(0.0032)

(0.0046)

(0.0086)

(0.0145)

(0.0225)

0.0025***

0.0028***

0.0031***

0.0025***

0.0027

0.0078**

0.01157**

(0.0004)

(0.0004)

(0.0006)

(0.0009)

(0.0020)

(0.0033)

(0.0051)

0.0007

0.0020

0.0076***

0.0111**

0.0294**

0.0331

0.0624*

(0.0020)

(0.0020)

(0.0029)

(0.0050)

(0.0117)

(0.0228)

(0.0335)

0.0006

0.0012*

0.0039***

0.0059***

0.0079***

0.0058

0.0080

(0.0006)

(0.0006)

(0.0009)

(0.0015)

(0.0017)

(0.0045)

(0.0074)

0.0000

-0.0003

-0.0017

-0.0009

-0.0013

-0.0019

-0.0252

(0.0010)

(0.0010)

(0.0028)

(0.0039)

(0.0047)

(0.0084)

(0.0205)

-0.0004

0.0037

0.0131**

0.0299***

0.0590***

0.0726**

0.0468

(0.0030)

(0.0030)

(0.0065)

(0.0086)

(0.0161)

(0.0317)

(0.0543)

0.0007

0.0011

-0.0006

0.0122

0.03103*

0.06683*

0.10951**

(0.0041)

(0.0041)

(0.0071)

(0.0102)

(0.0181)

(0.0382)

(0.0557)

0.0000

0.0000

0.0001

0.0031

0.0025

0.0018

0.0049

(0.0008)

(0.0008)

(0.0015)

(0.0022)

(0.0059)

(0.0115)

(0.0143)

0.0001

-0.0001

0.0015

-0.0002

-0.0062

-0.0114

-0.0159

(0.0010)

(0.0010)

(0.0016)

(0.0024)

(0.0044)

(0.0076)

(0.0109)

0.0006

0.0000

-0.0019

-0.0075

0.0151

0.0200

-0.0114

SHARIA

INSTL

INSTF

SIZE

L1.PPE

L1.Q

L1.LEV

OCF

L1.CHOLD

L1.CHREV

DIV
L1.ROA
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(0.0025)

(0.0025)

(0.0065)

(0.0143)

Units

232

Years

11

Obs
Psuedo R2

(0.0217)

(0.0279)

(0.0483)

0.1698

0.1929

0.2125

1,913
0.0867

0.1057

0.1449

0.1449

Ind. Fixed

Yes

Years Fixed

Yes
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Table 11: Financial Constraint Test
Variables

DV: CAPEX
-0.0601***

CYC
(0.0067)
0.0170***
SHARIA
(0.0051)
-0.0040
INSTL
(0.0095)
-0.0074
INSTF
(0.0107)
0.0647***
SIZE
(0.0131)
0.0100
L1.PPE
(0.0099)
0.0049***
L1.Q
(0.0018)
0.0033
L1.LEV
(0.0038)
0.0704***
OCF
(0.0179)
0.0579***
L1.CHOLD
(0.0184)
0.0017*
L1.CHREV
(0.0009)
-0.0115**
DIV
(0.0054)
L1.ROA

-0.0145*
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(0.0075)
-0.0576***
SA
-0.0121
Units

232

Years

11

Obs.

1,913

F-Stat.

25.374936

Adj. R2

0.3892

Industries Fixed

Yes

Years Fixed

Yes

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Figure 1: Average Capital Expenditures per Cycle
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Figure 2: Average Capital Expenditures per Cycle and Year
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Figure 3: Quantile Regression for Independent Variables
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COVIT-19 SALGIN SÜRECİNİN BİREYSEL TOPLUMSAL VE KÜRESEL OLUMLU
ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Prof.Dr.Ümmühan Aslan*
Arş.Gör. Arif Damar**

ÖZET
2019 yılının aralık ayında Çin’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve COVIT 19 olarak adlandırılan hastalık,
11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından, küresel bir salgın olarak ilan edilmiştir. 11 Mart
2020 tarihinden sonra, salgının sebep olduğu ölümlerin önüne geçmek ve salgının bulaşıcı etkisinin en aza
indirilmesi ile başlayan karantina süreci ve evde kalma zorunluluğu, yaşadığımız çağın tüm gelişmişliklerini
bir tarafa bırakıp, hayatta kalmak için gerekli en temel ihtiyaçların giderilmesine odaklanmayı gündeme
getirmiştir. Bunun akabinde birçok belirsizlik yaşanmaya başlamış ve ilerleyen süreç içinde ise ilk
günlerdeki panik havası yerini, gelinen bu noktanın sebep sonuç ilişkini kurma, doğada insan dışında diğer
canlıların olduğunu hatırlama, bitmeyen tüketim arzusunu yeniden gözden geçirme, sosyo-politik sistemleri
cömertçe eleştirebilme, kendimizin dışındakileri düşünebilme ve paylaşma gibi duygu ve düşüncelerin
yaşanmasına neden olmuştur.
Yaşanan salgının birey, toplum ve küresel boyutta yarattığı olumlu düşünce ve duyguları tespit etmeyi
hedefleyen bu çalışmada olumlu düşünce ve duygular, bireye ait olanlar, toplumsal ait olanlar ve tüm
dünyaya ait olanlar şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu üç ana sınıf da kendi içinde psikolojik, fizyolojik,
ekonomik, çevresel ve jeopolitik olumlu etkiler şeklinde alt boyutlara ayrılmıştır. Bu sınıflandırma ve alt
boyutlandırma doğrultusunda, 10 tanesi demografik soru ve 27 ifadeden oluşan anket formu oluşturulmuş
ve anketler sosyal medya, bireysel ağlar ve internet araçları yardımı ile uygulanmıştır. Ankete 1340 kişi
cevap vermiş ve 1288 anket analize uygun bulunmuştur. Çevre kirliliğinin azaldığı, sosyal dayanışma
kültürü olmayan ülkelerde salgının daha yıpratıcı olduğu, aile bireylerinin birbirlerine daha yakınlaştığı,
sağlık sistemi güçlü olan ülkelerin, ekonomisi güçlü olan ülkelere göre bu salgında daha başarılı olduklarını,
temel gıda harcamaları dışında diğer harcamaların azaldığı ve temel beslenme alışkanlıklarında değişim
yaşandığı sonuçları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covit 19, Covit 19 ve Etkileri

*

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
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GİRİŞ
Dünyada konuşulan tüm dillerde pozitif ve negatif durumu ifade eden kelimeler mevcuttur. (Gülmek pozitif,
ağlamak negatif vb.) Salgın kelimesi de negatif durumu ifade eden bir kelimedir. Salgın belli periyotta
insanlar üzerinde yaygın etkisi görülen hastalıktır ve bir hastalığın olumlu bir etkisi olur mu sorusu akla
gelebilir. Burada kullanılan olumlu etki ifadesi ile salgın gibi olumsuz durumlardan, kısa vadede olmasa
bile uzun vade de bir ders çıkarma ve yaşanan olumsuzluğun olumlu yanlarını görebilme kastedilmektedir.
Tarihte dünyanın gidişatını etkileyen çeşitli salgın hastalıklar yaşanmıştır. Yaşanan salgın hastalıkların
hepsi, ölümcül sonuçlara yol açmış ve salgından kurutulmak veya önüne geçmek için büyük çabalar
gösterilmiştir. Salgın hastalıkların, olumsuz sonuçlara yol açmasının yanı sıra, salgın sona erdiğinde bir
takım olumlu sonuçlar doğurduğu da görülmüştür.
Aralık 2019 tarihinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVIT-19’salgını, ölümcül
sonuçlar doğurması ve hızlı yayılma özelliği açısından 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü
tarafından global salgın olarak ilan edilmiştir. Bu süreçten sonra, çok hızlı akan hayat birdenbire durmuştur.
Entegre halde yaşayan dünya ülkelerinin tekrar ayrışmasına ve birbirlerine mesafe koymalarına neden
olmuştur. Kıtalararası, ülkeler arası ve hatta şehirler arası, ulaşım, turizm, eğitim, ticaret, üretim işlerinin
tamamına yakını durmuştur.
Salgın ile birlikte yaşanmaya başlanan tüm bu olumsuzluklar ve evde kalma süreci beraberinden bir takım
olumlu sonuçların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada ortaya çıkan olumlu sonuçlar üç ana
sınıfa ayrılmıştır. Bunlar; bireysel, toplumsal ve küresel olumlu sonuçladır. Bireysel olumlu sonuçlar,
ekonomik, psikolojik ve fizyolojik, toplumsal olumlu sonuçlar; ekonomik, çevresel ve psikolojik, küresel
olumlu sonuçlar ise ekonomik ve jeopolitik olumlu sonuçlar şeklinde alt sınıflara ayrılmıştır.
Bu çalışmada, yukarıda belirtilen olumlu sonuçların, toplum tarafından demografik değişkenlere göre nasıl
algılandığının ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışmada öncelikli olarak dünya tarihinde yaşanan
salgınlar ve salgın sonucunda meydana gelen ekonomik, sosyal ve politik sonuçlar ele alınmıştır. Daha sonra
COVIT-19’ salgını ve bu salgın sürecinde yaşanan, ekonomik, sosyal ve politik etkiler üzerinden
durulmuştur. Son bölümde ise yapılan anket çalışması analiz edilmiştir.
TARİHTE YAŞANAN SALGIN HASTALIKLAR VE NEDEN OLDUĞU SONUÇLAR
Tarih boyunca, salgın hastalıklar insanların ölümüne neden olmuş, tarihin akışını değiştirmiş ve
uygarlıkların sona ermesi neden olmuştur. Tarih öncesinden modern zamanlara kadar birçok salgın hastalık
yaşanmıştır. Yaşanan salgın hastalık sayısı konusunda kesin bir istatistiki bilgi olmamakla birlikte ilk salgın
hastalığın milattan önce 3000 yıllarında olduğu tahmin edilmektedir. 5000 yıl önce yaşanan bu salgın
Covit-19’un ilk görüldüğü yer olan Çin’nin kuzey doğusunda yer alan ve “Hamin Mangha” olarak
adlandırılan bölgede bulunan toplu mezarlardan anlaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yaşanan salgının
bir köyü tamamen yok ettiği tahmin edilmektedir. Miaozigou olarak adlandırılan ve yine Çin’nin
kuzeydoğusunda yer alan bir başka bölgede elde edilen toplu mezarların da “Hamin Mangha” bölgesinde
yaşanan salgın ile aynı dönem de yaşanan salgın sonucu oluştuğu tespit edilmiştir.
Aşağıdaki tabloda “visiual capitalist.com” adresinden 10 Mar 2020 tarihinde yayınlanmış olan, BBC, WHO,
CBC , John Hopskin Universitesi ve Britinaca Ansiklopedisinden elde edilmiş bilgilere göre oluşturulmuş,
tarihten günümüze dünyada meydana gelen salgın hastalıklar ve ölüm sayıları gösterilmiştir (LePan, 2020).

Tablo 1. Salgıların Tarihi
Tarih
M.Ö. 3000
M.Ö. 430
165-168
541-542
735-737
1347-1351
1520
1600(17.YY)

Adı
Tarih Öncesi Salgın (ÇİN)
Tarih Öncesi Salgın (ATİNA)
Antonia Vebası
Justinion Vebası
Japon suçiçeği
Kara Veba
Suçiçeği
Büyük Kara Veba

Ölüm Sayısı
100 Bin
5 Milyon
30-50 Milyon
1 Milyon
200 Milyon
56 Milyon
3 Milyon
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1700(18.YY)
1817-1923
1800 Sonları
1855
1889-1890
1918-1919
1957-1958
1968-1970
19812020-2003
2009-2019
20122014-2016
2019-

Kara Veba
Kolera
Sarıhumma
3.Kara Veba
Rus Gribi
İspanyol Gribi
Asya Gribi
Honkong Gribi
HIV/AIDS
Sars
Swine Gribi
Mers
Ebola
Covid

600 Bin
1 Milyon
100-150 Bin
12 Milyon
1 Milyon
40-50 Milyon
1.1 Milyon
1 Milyon
25-35 Milyon
770 Bin
200 Bin
850 Bin
13 Bin
787 Bin

Salgınlar ölümlere neden olmasının yanı sıra toplumsal bazı sonuçlar doğurmuştur. Örneğin; Roma Tarihçi
April Pudsey tarafından yazılan bir makalede milattan önce 165/180 yıllarında meydana gelen Antonine
Vebası yaklaşık 5 milyon insanın ölümüne neden olduğu ve bu salgından sonra Hristiyanlığın daha da
yaygınlaşmaya başladığı ifade edilmiştir (Jarus, 2020).
Milattan sonra 527/565 yılları arasında Bizans İmparatoru Justinianus’un adını alan hıyarcıklı vebaya
İmparator da yakalanmıştır ve bu salgından sonra Bizans imparatorluğunun gücü azalmaya başlamıştır
(Jarus, 2020).
1346/1353 yıllarında yaşanan kara veba Asya’dan Avrupa’ya birçok alanı etkisi altına almış ve yapılan
tahminlere göre Avrupa nüfusunun %50’si kara vebadan hayatını kaybetmiştir. Veba, Avrupa tarihinin
akışını değiştirmiş ve ölüm sayısının fazla olması işçi ücretlerinin artmasına ve Avrupa’da serflik sisteminin
sona ermesine neden olmuştur. Bu salgından sonra işçilerin yaşam düzeyleri daha iyi seviyelere çıkmıştır.
16. yüzyılda Amerikan Salgınları İspanyolların istilası ile yayılmaya başlamış ve Amerika kıtasının yerlileri
olan Aztekler ve İknaların soylarının tükenmesine neden olmuştur ve İspanyolların, İngilizlerin,
Hollandalıların, Fransızların ve Portekizlerin Amerika kıtasını istila etmelerini kolaylaştırmıştır (Jarus,
2020).
1793 yılında Sarıhumma, Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki başkenti Philadelphia'yı ele geçirmiştir.
Yetkililer yanlış bir şekilde kölelerin bağışık olduğuna inanmışlar ve kölelik karşıtları, Afrika kökenli
insanların hastaları emzirmek üzere işe alınmasını istemişlerdi (Jarus, 2020).
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere tarihsel süreç içinde yaşanan salgın hastalıkların, ölümle
sonuçlanan kötü etkilerinin yanı sıra toplumların yeniden şekillenmesine, ekonomide yeni kararların
alınmasına, mevcut politikaların yeniden gözden geçirilmesine neden olduğu ortaya çıkmaktadır.
COVIT-19’NUN ETKİLERİ ÜZERİNE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER
Birleşmiş Milletlerin Haziran ayında yayınlamış olduğu “Puttıng The Un Framework For SocioEconomic Response to Covıd-19 Into Action:” başlıklı raporunda,104 ülke üzerinde yapılan araştırma
sonuçlarına göre, 40-50 milyon insanın yoksullaştığını, dünya genelinde sağlık ve diğer bakım işlerinde
çalışanların %70’nin kadın olduğu ve kadınların zaten erkeklerin 3 katı daha az ücret alması ve bu süreçte
okula gitmeyen çocukların bakıma ihtiyaçları ile birlikte cinsiyet eşitsizliğini daha da artırdığı,1.2 milyon
öğrencinin okula gidemediği, salgının %90’nın az gelişmiş bölgelerde yaşayan dar gelirli ve eğitim seviyesi
düşük insanlarda görüldüğü, 1.6 milyar gayri resmi olarak çalışan işçilerin %60’nın işini kaybettiği, ticaretin
ilk çeyrektev%3 düştüğü, ikinci çeyrekte %27 civarında azalacağı, dünyada 4 milyar insanın sosyal
güvencesinin bulunmadığı ve bu oranın dünya nüfusunun %55’ni oluşturduğu, turizm sektöründe meydana
gelen kaybın ise 910 Milyar Dolar ile 1.1Tirilyon Dolar arasında olduğunun tahmin edildiği ifade edilmiştir
(UnitedNations, 2020).
Bir başka kaynakta ise salgının ekonomideki etkisi, istihdamda daralma ve işsizlik oranlarındaki
artış, yüksek enflasyon, ekonomik daralma ve durgunluk olarak belirlenmiş ve ekonomik daralmanın,
ABD’de % 6, Avrupa’da %7,5, diğer ekonomilerde %4,6, Çin’de %1, Hindistan’da %1,9 Rusya’da %5,5
seviyelerinde olacağı tahmin edilmiştir (Detrixhe, 2020).
Covit 19’un ekonomik sonuçları önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacaktır. Bu salgının tarih şeridinde
yeni bir çağın başlamasına neden olacağı yönünde görüşler de bulunmaktadır. “Yeni Normal” olarak
kavramlaştırılan yeni yaşam biçimleri dünyanın bir dönüşüm süreci içine girdiğini gözler önüne
sermektedir. Ancak bu dönüşümün ve yeni dünya düzenine geçişin bazı eski sorunları halletmeden çok
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mümkün olmayacağını dile getiren görüşler de bulunmaktadır. Bu konuda görüşlerini dile getiren Yazar
Murat Belge Birikim dergisinin Nisan 2020 sayısında Covit 19’un tam olarak tespit edilemeyen siluet olarak
duran ve çözmek istemediğimiz sorunlarımızın bu salgın ile birden açığa çıktığını, ayrıca bu salgının
elindeki ışıldağı, şimdiye kadar kurageldiğimiz yapının köşe bucağına tutarak eksiği gediği görme imkânı
sağladığını dile getirmiştir. Murat Belge, bu salgın ile soğuk savaş ve kapitalizm getirdiği sorunlar,
paylaşma kültürü sorunu, temsili demokrasi krizleri gibi eski sorunlarımız çözülmeden bu salgının yeni bir
dünya çizgisini göstermesinin mümkün olmadığını vurgulamıştır (Belge, 2020).
Mevcut politik ve ekonomik sistemlerin Covid 19 gibi bir salgının yaşanmasını kaçınılmaz kıldığı
üzerine yazar Erdoğan Özmen “Bu ve benzeri felaketlerin, devamlı genişlemek ve büyümek zorunda olan,
sürekli olarak “gelecekten ödünç alarak”, geleceğimizi ve müştereklerimizi yıkıma uğratarak kendini
yeniden üretebilen kapitalist medeniyetin kaçınılmaz sonucu olduğu bilgisi ortak tasavvur ve beklenti
dünyamızda çoktan yer etmiş durumdaydı çünkü endüstriyel tarım/hayvancılık, madencilik, enerji vb.
faaliyetler ve sektörler yoluyla ormanların, nehirlerin, suyun, havanın yok edilmesi ve ekosistemlerin ve
biyo-çeşitliliğin tahribi nedeniyle virüslerin doğal konaklarını terk etmesi ve yeni konak arayışlarının her
an yeni bir salgın felaketini tetikleyebileceğini çoktandır biliyor ve bekliyorduk” şeklinde dile getirmiştir
(Özmen, 2020).
Pazarlamanın Babası olan Philip Kotler, Covit-19 salgını sona erdiğinde kapitalizm, yeni bir aşamaya
evirileceğini, tüketiciler ne tükettikleri ve neye ihtiyaçları olduğunu konusunda daha dikkatli olacaklarını
ifade etmiştir (Exchange4media, 2020).
Salgının yukarıda ifade edilen negatif etkileri aynı zamanda bu durumdan çıkış yolları aramaya itmiş ve
çevreyi, hayvanları ve doğayı yok etmek üzerine kurulmuş olan aşırı tüketim ekonomisi ve bu sisteme bağlı
bulunan diğer tüm sistemlerin yeniden gözden geçirilmesi ve bu konuda çalışmaların yapılmaya başlanması
salgının pozitif etkileri olarak değerlendirilebilir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırma Modeli
Bu çalışma Covid-19 korona salgınının, bireysel, toplumsal ve küresel açıdan pozitif etkisi demografik
özelliklere göre farklarını ortaya koymak üzere gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemi kapsamında
yapılandırılmış anket soruları kartopu örnekleme ile Türkiye’de korona salgınından etkilenen bireyler
üzerinde uygulanmıştır. Anket sorularının oluşturulmasında araştırma yöntemleri konusunda uzman
araştırmacıların yer aldığı odak grup görüşmesi yapılmıştır. 8 kişinin katılımı yapılan odak görüşmesi
sonucunda araştırma kapsamında kullanılması gereken ifadeler ve sorular değerlendirilmiş, detaylı olarak
incelenmiş ve hangi soruların ve ifadelerin araştırma kapsamında kullanılacağına karar verilmiştir. Ayrıca
odak grup görüşmesiyle birlikte araştırma tasarımında salgınla ilgili bireysel, toplumsal, küresel
boyutlarının ortaya çıkarılması sağlanmıştır.
Verilerin elde edilmesinde çevrimiçi anket tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda questionpro.com
adlı internet sitesi üzerinden 10 demografik soru ve 27 ifadeden oluşan anket formu çevrimiçi olarak
oluşturulmuş olup katılımcılara dağıtılmıştır. Elde edilen toplam 1340 adet anket formu ön incelemeye tabi
tutularak, eksik ve hatalı kodlanan anketlerin elenmesi sonucunda toplam 1288 anket formu analize
alınmıştır. Sosyo-ekonomik özellikler haricinde anket formunda yer alan ifadelerin tümü 5’li
derecelendirme ölçeği (5=Kesinlikle katılıyorum, 1=Kesinlikle katılmıyorum) yardımıyla
derecelendirilmiştir.
Verilerin analizi SPSS 22.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sosyoekonomik özelliklerine ait
verilerin değerlendirilmesinde betimleyici istatistikler ile birlikte, korelasyon analizi ve değişkenler arası
farklılıkları tespit etmek için bağımsız gruplar t-testi ile tek yönlü varyans analizlerinden yararlanılmıştır.
Ölçüm araçlarının güvenilirlik değerleri Cronbach’s Alpha iç tutarlılık kat sayısı ile belirlenmiştir.
Analiz
Bu araştırmanın çalışma grubu, kartopu örneklemi ile belirlenen Türkiye genelinde 1946-2014 yılları
arasında doğan bireyleri kapsamaktadır. Araştırmaya katılan kişiler toplam 1288 kişiden oluşmaktadır.
Araştırmaya katılanların %53,5 kadın, %46,4’ü X kuşağı, %69,7 Evli, %48,1’i Lisans mezunu, %51,2’si 10
yıl ve üzeri çalışanlar, %34,6’sını akademisyen ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların
%58,4’ü büyük şehirlerde yaşamaktadır. Ayrıca katılımcıların %26,4’ünün gelir durumları 4001-6000
civarındadır. Araştırmaya katılanlar, Ankara, Eskişehir ve İstanbul etrafında yoğunlaşmaktadır.
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Tablo 2. Araştırma Ölçeğine İlişkin Analiz Sonuçları
Covid-19’a karşı Tutum (26)
KMO ve Barlett Uygunluk Testi

0,808
(p < 0,001)
Faktör Yüklerine Göre Faktör Sayısı ve Toplam
26 İfade
Açıklanan Varyans
3 Faktör
31,446
Güvenirlik Analizi
0,738
(Cronbach's Alpha)
Araştırmada kullanılan ifadelerin açıklayıcı faktör analizi sonuçları dikkate alındığında ifadelerin güvenilir
olduğu tespit edilmiştir.

Bulgular
Covit 19’un küresel, toplumsal ve bireysel fayda boyutları ile ilgili aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.
Cinsiyet açısından “Covit 19 salgının “Küresel ve Toplumsal Fayda boyutları” kadınlarda erkeklere göre
daha yüksek olduğu; “Covit 19 salgının Bireysel Fayda boyutunda ise kadın erkek arasında bir farklılığın
olmadığı,
Medeni durum açısından “Covit 19 salgının Bireysel Fayda boyutunun” evlilere göre bekarlarda daha
yüksek olduğu,
Yaş grupları açısından 1946 öncesi doğanların “Covit 19 salgının Bireysel Fayda boyutunun” 1946
sonrasın doğanlara göre daha düşük, Z kuşağının “Covit 19 salgının Bireysel Fayda boyutunun” ise daha
yüksek olduğu, Y kuşağının ise “Covit 19 salgının Toplumsal Fayda boyutunun” daha yüksek olduğu,
Lisans mezunlarında “Covit 19 salgının Küresel Fayda boyutunun” doktora yapanlara göre daha yüksek
olduğu,
Öğrencilerde “Covit 19 salgının Bireysel Fayda boyutunun” kamu çalışanları, sağlık çalışanlarına ve
emeklilere göre daha yüksek olduğu,
Akademisyenlerin “Covit 19 salgının Toplumsal Fayda boyutunun” mali müşavirlere ve sağlık
çalışanlarına göre daha yüksek olduğu
Gelir açısından “Covit 19 salgının Bireysel Fayda boyutunun” düşük gelirlilerde daha yüksek olduğu,
İşini kaybeden ve hala işine devam eden katılımcılarının “Covit 19 salgının Toplumsal Fayda boyutunun”
birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak katılımcıların bireysel ve küresel fayda algıları arasında
herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. İşini kaybetmeyen katılımcıların toplumsal fayda algı düzeyleri,
işinin kaybeden katılımcıların toplumsal fayda düzeylerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ
Covit 19’un küresel, toplumsal ve bireysel faydalarının, demografik değişkenler açısından nasıl olduğunu
ortaya koymayı hedefleyen bu araştırma, gençlerin, dar gelirlilerin, öğrencilerin ve işini kaybedenlerin
Covit 19’un bireysel fayda boyutu kapsamında, aileleri ve yakınları ile dayanışmalarının arttığı, beslenme
alışkanlıklarının değiştiği, temel gıda ve temizlik harcamalarının arttığı diğer harcamaların azaldığı yönünde
düşündükleri ortaya çıkmıştır.
Ankete katılanların, Covit 19’un bireysel fayda boyutu kapsamında aşağıdaki tabloda gösterilen ifadeleri
daha çok destekledikleri tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile Covit 19’un aile ve yakınlar ile daha
yakınlaşmaya, beslenme alışkanlıklarının değişmesine ve temel harcamalar dışında harcamalarda azalma
yapılmasına neden olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 3. Bireysel Fayda Boyutu
Psikolojik

Fizyolojik

Ekonomik

Ailem,
arkadaşlarımla
dayanışmam
ve
paylaşımlarım arttı.
Beslenme
alışkanlıklarım
değişti.
Temel gıda ve temizlik
harcamalarım
dışındaki
harcamalarım azaldı.
İşimi kaybedebilirim.

Ankete katılanların, Covit 19’un toplumsal fayda boyutu kapsamında aşağıdaki tabloda gösterilen ifadeleri
daha çok destekledikleri tespit edilmiştir. Katılımcılar, çevre kirliliğinin azaldığı ve sosyal dayanışma
kültürü güçlü olmayan ülkelerde salgının daha yıpratıcı olduğu düşüncelerini destekledikleri tespit
edilmiştir.
Tablo 4. Toplumsal Fayda Boyutu
Psikolojik

Çevresel

Ekonomik

Çevre kirliliği azaldı.
Tarımsal üretim önemli hale
geldi.
Sosyal dayanışma kültürü
olmayan güçlü ülkelerde
salgının etkisi daha yıpratıcı
oldu.
Ankete katılanların, Covit 19’un küresel fayda boyutu kapsamında aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, çevre
kirliliğinin azaldığı, sosyal devlet anlayışının öneminin yeniden güdeme geldiğini ve salgınla mücadelede
sağlık sistemleri güçlü olan ülkelerin, ekonomisi güçlü olan ülkeler göre daha başarılı oldukları ve salgının
dünyada ekonomi ve siyasetteki aktörlerin değişmesini tetiklemiştir ifadelerini destekledikleri tespit
edilmiştir.
Tablo 5. Küresel Fayda Boyutu
Jeopolitik

Çevresel

Çevre kirliliği azaldı.
Korona salgını sosyal devlet anlayışının
önemi tekrar gündeme getirdi.
Salgınla mücadelede sağlık sistemi
güçlü olan ülkeler, ekonomisi güçlü
olan ülkelere göre daha başarılıdır.
Korona salgını dünyada ekonomi ve
siyasetindeki aktörlerin değişmesini
tetiklemiştir.

Bu çalışma pandemi döneminde yapılmış bir çalışmadır. Bundan sonra yapılacak çalışmada pandemi
sonrasında Covit 19’un olumlu yanlarının yeniden değerlendirilmesinin literatüre katkı yapacağı kanaatine
varılmıştır.
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KUR ŞOKLARI VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ SORUNSALI
Ahmet KUZUCUOĞLU*
Doç. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN†
ÖZET
21. yüzyılda artarak devam eden küreselleşme, finansman fırsatlarına kolay erişim imkanı ve sınır ötesi
finansman olanakları sağlamıştır. “Proje Finansmanı” olarak adlandırılan terim; enerji santralleri, otoyollar,
tüneller ve hastaneler gibi büyük altyapı projelerinin gerçekleşmesine uluslararası finansörler tarafından
yatırım imkanı tanımıştır. Öte yandan, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ABD doları cinsinden uluslararası
finansmanın, döviz kurlarındaki değişim nedeniyle ödemelerin dengelenmesi üzerinde olumsuz etkileri
bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle yabancı para talebinin, özel sektör borçlarından dolayı büyük ölçüde
arttığı görülmektedir. Bu para birimi dalgalanmalarının proje şirketlerinin finansal durumu üzerinde iki
önemli etkisi vardır; a) nakit akışı perspektifi; kazançlar TL bazında olduğundan borç geri ödemeleri için
işletme faaliyetlerinden kaynaklanan yetersiz nakit akışları, b) Varlıklarda kullanım değeri üzerinde değer
düşüklüğü riski. Bu çalışmada, değer düşüklüğü riski ve değer düşüklüğü etkisinin analizi üzerinde
durulmuştur. Söz konusu altyapı yatırımları uzun dönemli planlar temelinde geliştirilirken, sık sık meydana
gelen dalgalanmalar şirketlerin finansal durumu üzerinde kalıcı ve daha büyük değer düşüklüğü rakamlarına
neden olabilecektir. Bu durum, ticaret hukukunda belirtilen derin yasal sonuçları olan teknik iflas ile
sonuçlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Altyapı Projeleri, Proje Finansmanı, Varlıklarda Değer Düşüklüğü, Teknik İflas.
1. GİRİŞ
Finans piyasalarındaki küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle özellikle
1980’lerden sonra uluslararası sermayedeki hareketliliğin artmasına ve giderek spekülatif bir niteliğe
bürünmesine yol açmıştır. Döviz kurları para politikasının ana belirleyicisi olarak ön plana çıkmaya
başlamıştır.
Finansal serbestleşmeyle birlikte spekülatif sermaye hareketlerine açık hale gelen, ekonomik ve siyasi
yapıları farklı bir çok ülkede yaşanan ekonomik krizler, finansal serbestleşme ve sermaye hareketlerinin
ekonomik etkilerini daha çok gündeme taşımıştır. Bu kapsamda, uluslararası sermaye hareketleri, döviz
işlemleri, vergisel işlemler vb. konulardaki kontrollere yönelik ekonomik önlemler literatürde ve
uygulamada sıkça yer almaya başlamıştır.
Küreselleşen dünyada küreselleşen ekonomik ilişkilerin artmasıyla birlikte finansal liberalizasyon süreci,
sermaye hesabı kısıtlamaları, sermaye kontrolleri gibi engelleri ortadan kaldırmıştır. Bu süreç, yeni yatırım
olanaklarının ortaya çıkmasına, uluslararası yatırımların artmasına, ülkelerin kârlılık oranlarının
yükselmesine, dolayısıyla büyüme ve kalkınmaları üzerinde önemli ölçüde etkiler yapmıştır. Ekonomik
büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında gerekli olan finansman ihtiyacının karşılanmasında ve sermaye
yetersizliğinin aşılmasında dış finansman kaynakları büyük önem taşımaktadır. Ancak, özellikle gelişmekte
olan ülkelerde artan kısa vadeli sermaye hareketlilikleri, önemli ölçüde ekonomik olumsuzlukların
yaşanmasına ve finansal krizlerin ortaya çıkmasına da yol açabilmektedir.
Ekonomik ve küresel sistemin en önemli parçalarından olan şirketler ve onların finansal performansını ölçen
muhasebe ve raporlama sistemleri, finansal tablolarının hazırlanışı ve sunuluşunda ortak bir dil kullanılması
ihtiyacını getirmiştir. Uluslararası alanda, finansal tabloların güvenilirliği ve karşılaştırabilirliği ihtiyacının
sonucu olarak Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ortaya çıkmıştır.
Büyük proje şirketleri yakından incelendiğinde uzun vadeli yatırımlar olması sebebiyle UMS 36 Varlıklarda
Değer Düşüklüğü Standardı finansal tabloların doğru sunumu açısından büyük önem taşımaktadır.
Literatürde varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili çeşitli çalışmalar yer almakta olup bunlardan bazılarına
aşağıda yer verilmiştir:
André vd. (2018) yaptıkları çalışmada, 2010 ve 2011 yılları arasında Avrupa Ülkelerinde faaliyet gösteren
373 büyük şirketin finansal tablolarını UMS 36 ve UMS 38 kapsamında yapılması gereken açıklamalara yer
verilip verilmediği bağlamında incelemişlerdir. Finansal tabloları incelenen şirketlerin ülkelerindeki en
büyük şirketler arasında yer almalarına rağmen, uyum seviyeleri %80’in altında kalan pek çok şirket olduğu
tespit edilmiştir.
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Akpınar (2017) çalışmasında BİST 100 ve BİST 30 endeksinde yer alan firmaların 2007-2015 dönemi
yılsonu finansal tablolarında yer alan amortismana tabi duran varlıklarını UMS 36’nın uygulanıp
uygulanmaması açısından değerlendirmiştir. İncelenen dönemde işletme içi ve işletme dışı bilgi
kaynaklarından elde edilen bilgilere göre değer düşüklüğü testi yapıldığı ancak bu bilgilerin yetersiz kaldığı,
raporlayan firma sayısından daha fazla firmada değer düşüklüğü olduğu vurgulanmıştır.
Erduru ve Deran (2017) yaptıkları çalışmada, Gaziantep ilinde bağımsız olarak faaliyet gösteren muhasebe
meslek mensuplarının UMS 36 hakkındaki bilgi düzeylerinin yaşlarına, deneyimlerine ve unvanlarına göre
farklılaştığını tespit etmişlerdir.
Bilen ve Özkan (2016) yaptıkları çalışmada UMS 36’da yer alan kullanım değerinin anlaşılmasına katkı
sağlamak için, çeşitli senaryolar üzerinden bu değerin hesaplanmasına yönelik uygulamalara yer
vermişlerdir.
Syzdykova (2016) yaptığı çalışmada, BİST 100 endeksinde yer alan şirketlerin 2014 yılına ait finansal
tablolarını varlıklarda değer düşüklüğü kapsamında incelemiştir. Analize dahil edilen şirketlerin 39’unun
finansal tablolarında şerefiyenin olduğu, bu şirketlerin 18’inin geri kazanılabilir tutar tahmininde kullanım
değerini, 4’ünün satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değeri kullandığı, 17’sinin ise bu konuda bir
açıklama yapmadığı tespit edilmiştir.
Şamil ve Esmeray (2016) çalışmalarında BİST 100 endeksinde işlem gören ve finansal olmayan 86 şirketin
2012-2014 dönemine ait finansal tablolarını varlıklarda değer düşüklüğü uygulaması kapsamında
incelemişler ve standardın uygulanma seviyesinde yıllar itibariyle bir artma olduğunu gözlemlemişlerdir.
Ayrıca kullanım değerinin tespit edilmesinde daha detaylı açıklama ve yorumlara ihtiyaç duyulduğunu ifade
etmişlerdir.
Ertan ve Gençoğlu (2013) yaptıkları çalışmada İMKB 50 endeksinde işlem gören şirketlerin 2011 yılına ait
finansal tablolarını değer düşüklüğü testleri ile ilgili uygulamalar kapsamında incelemişlerdir. Çalışma
sonucunda 22 işletmenin finansal tablolarında şerefiyenin yer aldığı, 22 şirketin 17’sinin geri kazanılabilir
değeri tahmin ederken kullanım değerini baz aldığı ve tamamında indirgenmiş nakit akımları yöntemi
kullanılarak hesap edildiği, 1 şirketin satış maliyet düşülmüş gerçeğe uygun değeri geri kazanılabilir tutar
olarak kabul ettiği tespit edilmiştir.
Kuzmina ve Kozlovska (2013) çalışmalarında Letonya’da bir akaryakıt perakende şirketi örneği üzerinden
varlıklarda değer düşüklüğünün hesaplanmasına yer vermişlerdir.
Ayçiçek (2011) çalışmasında maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü konusunu UMS 36 ve Vergi Usul
Kanunu (VUK) kapsamında değerlendirmiştir.
Sipahi ve Öğüz (2010) çalışmalarında varlıklarda değer düşüklüğü standardı çerçevesinde maddi duran
varlıklarda karşılık ayrılması konusuna yer vermişlerdir.
Akgün (2009) çalışmasında, varlıklarda değer düşüklüğü kapsamında olan şerefiye ve şerefiye ile ilgili
değer düşüklüğünün nakit yaratan birime dağıtılması konularını örnek uygulamalarla anlatmıştır.
Esen ve Perek (2009) çalışmalarında, nakit yaratan birimin belirlenmesi hususlarının işletme yöneticilerinin
inisiyatifine bırakılması ve kullanım değerinin hesap edilmesinde kullanılacak iskonto oranının UMS 36’nın
uygulanmasında beraberinde getirdiği sorunlar olduğuna vurgu yapmışlardır.
Dursun ve Kurt (2008) yaptıkları çalışmada, Bağımsız Denetim Derneğinden elde ettikleri bilgiler
çerçevesinde UMS 36’nın İMKB şirketlerinde uygulanmasında karşılaşılan başlıca sorunları; değer
düşüklüğü testinin sıklığı ve zamanlaması, değer tespitinin yapılması, nakit yaratan birimlerin belirlenmesi,
şerefiyenin nakit yaratan birimlere dağıtılması, değer düşüklüğünün iptal edilmesi başlıkları altında
değerlendirmişlerdir.
Bu çalışmanın amacı; varlıklarda değer düşüklüğü standardının enerji sektöründe uygulanışına ve bu
sektörde yer alan işletmeler açısından ortaya çıkabilecek önemli sorunlara yer vererek çözüm önerileri
sunmaktır.
2. VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ VE TEKNİK İFLAS
2.1. Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı
Standardın amacı, bir işletmenin varlıklarının geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir değerle
izlenmemesini sağlamak amacıyla uygulanması gereken ilkeleri belirlemektir. Bir varlığın defter değeri, o
varlığın ya kullanımı ya da satılması sonucunda elde edilecek tutardan fazla ise o varlık değer düşüklüğüne
uğramıştır (UMS 36, p.1). İşletme her bir raporlama döneminin sonunda varlıklarda değer düşüklüğü olup
olmadığını değerlendirmelidir.
Enerji sektörü temelinde standardın yaklaşımı değerlendirildiğinde belirli bir süre lisanslama marifetiyle
genellikle 30 veya 49 yıllık sürelerle işletmeler faaliyet göstermektedir. Elektrik üretim tarafında ise
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projelerin projeksiyon dönemleri ana makine ve ekipmanların dizayn ömrü olan 25 ila 30 yıl arasında
değişen zaman dilimidir. Değer tespitinde, uygulamada en çok kullanılan yöntemlerden birisi indirgenmiş
nakit akımları yöntemidir. Bu yöntemde paranın zaman değerine göre iskonto oranı ile indirgenen nakit
akımlarında, özellikle ilk yıllarda ortaya çıkan değer, toplam değerin önemli bir kısmını ifade etmektedir.
2.2. Değer Düşüklüğü ve Teknik İflas
Kur şokları nedeniyle gelirleri Türk Lirası, maliyetleri ise yabancı para kaynaklı olan işletmeler ilgili
dönemlerde maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtamadığı dönemlerde, yatırımları değer düşüklüğüne
uğramaktadır. Tespit edilen değer düşüklüğünün seviyesi şirketlerin özkaynaklarında azalmaya yol açacağı
için ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bu durumun yol açtığı en önemli netice, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun
376. Maddesinde düzenlenen teknik iflas durumudur.
15.09.2018 tarihinde 6102 Sayılı TTK’nın 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ yayınlanmış ve tebliğe göre 01.01.2023’e kadar ifa edilmemiş yabancı para birimi
cinsinden olan borçların değerlemesinden kaynaklanan kur farkları teknik iflas hesabına dahil
edilmeyecektir. Şeklen kur farklarının olumsuz etkilerini bertaraf eden bu düzenleme şirketleri koruma
altına almış, ancak esasen maliyet ve gelir kaleminde kur uyuşmazlığı olan işletmeler açısından değer
düşüklüğünden kaynaklı kur farkı zararları ise düzenleme dışında kalmıştır.
3. KULLANIM DEĞERİ HESAPLAMASI VE ENERJİ PROJELERİNDE UYGULANMASI
Enerji sektöründe değer hesaplaması yapılırken en önemli parametre, saatlik olarak belirlenen elektrik
fiyatlarıdır. Yapılan modelleme neticesinde saatlik olarak belirlenen elektrik fiyatı ve üretim maliyeti;
santralin yıllık olarak ne kadar birim elektrik üretebileceğini ve ne kadarlık operasyonel kar ve veya zarar
elde edebileceğini göstermektedir.
Bu eksende oluşturulan modeller birden fazla parametrenin “merit order” (maliyete göre sıralama)
yöntemiyle bir araya gelmesiyle yapılır. Temel parametreleri ise; saatlik talep tahminleri (saatlik talep,
sezonluk ve gün türü yani hafta içi, hafta sonu, resmi tatil dikkate alınır), uzun dönemli talep tahminleri (20,
30 yıllık), uzun dönemli hava sıcaklığı tahminleri, yıllık üretici ve tüketici fiyat endekslerinin tahmini,
ekonomik büyüme ve sanayileşme tahminleri, döviz kuru tahminleri (TL/USD), brent petrol fiyat
tahminleri, doğalgaz fiyat tahmini (Botaş’ın döviz kurları tahmini ile birlikte ithalalat maliyeti), ithal kömür
fiyatları “ice ara rotterdam coal futures” rotherdam referans kömür fiyatı, linyit kömür madeni kalorifik
değerleri, maden türü, çıkarma maliyeti, yenilenebilir enerji üretim tahminleri (rüzgar, güneş, hidro), hidro
elektrik santralleri üretim ve rezervuar seviyesi tahminleri, hidrolojiye özel uzun vadeli hava tahminleri ve
trend analizleri (kuraklık, yağış rejimi analizleri), kamu şirketi olan Elektrik Üretim A.Ş.’nin operasyon
rejimi, iletim sistemi bölgesel kısıtların tahmini, iletim sistemi kullanım ve işletim sabit ve değişken
bedellerinin tahmini, santrallerin yakıt tiplerini göre verimlilikleri göz önünde bulundurularak tümünün
ortalama üretim maliyetleri tahminleridir.
Çalışmada örnek olarak ortalama 900 MW büyüklüğündeki bir santralin değer düşüklüğü hesaplaması
modeline yer verilecektir.
SONUÇ
Finansal tabloların şeffaf ve doğru gösteriminde rehber olan UMS/UFRS uygulamasında, sektörel olarak
enerji sektörü incelendiğinde, kur şokları şirketlerin finansal tablolarında sadece dövize bağlı artan
borçlarının yanı sıra değer düşüklüğü zararına da yol açmaktadır. Durumun sürekli olduğu yapıda değer
düşüklüğü zararı, şirketleri sermayelerinin 1/3’ün altına indiği teknik iflasa kadar götürebilecektir.
15.09.2018 tarihinde 6102 Sayılı TTK’nın 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ yayınlanmış ve tebliğe göre 01.01.2023’e kadar ifa edilmemiş yabancı para birimi
cinsinden olan borçların değerlemesinden kaynaklanan kur farkları teknik iflas hesabına dahil
edilmeyecektir. Yapılan bu düzenleme şüphesiz kur kaynaklı teknik iflas riskini önlemek adına değerlidir.
Bu çalışmada vurgulanmak istenen; gelir ve maliyet kaleminde kur uyuşmazlığından dolayı, kur şoklarıyla
nakit akımları ve projeksiyonları bozularak ciddi değer düşüklüğü tespit edilen işletmelere dair kapsamlı bir
çözüm getirilemediği için kanun koyucuların dikkatini çekebilmektir. Günlük politikalardan ziyade uzun
vadeli sürüdürülebilir politikalar hem işletmelerin hem de ekonominin finansal sağlığı açısından büyük
önem taşımaktadır.
Kur şokları temelli değer düşüklüğü zararlarının muhsebeleştirilmesi ve teknik iflas hesabının yapılmasında
çözüm olarak;
Dönem Başı Kuru: X
Dönem Sonu Kuru:Y
∆ Kur Değişimi: (Y/X)/-1 = Değişim Oranı (DO)
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Değer Düşüklüğü x (1-DO) = Revize Değer Düşüklüğü şeklinde teknik iflas hesabı dikkate alınması,
işlemelerin esas faaliyetlerinden doğan kur şoku kaynaklı değer düşüklüğünün daha doğru tespit edilmesini
sağlayacaktır.

KAYNAKÇA
Akgün, A.İ. 2009. “Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü ve
Şerefiyenin İncelenmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 1-34.
Akpınar, A. 2017. “BİST 100 ve 30 Endeksindeki Firmaların Amortismana Tabi Duran Varlıklarının Son
Dokuz Yıllık Dönemde TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı Çerçevesinde İncelenmesi”,
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(64), 1628-1640.
André, P., Dionysiou, D. ve Tsalavoutas, I. 2018. “Mandated Disclosures Under IAS 36 Impairment Assets
and IAS 38 Intangible Assets: Value Relevance and Impact on Analysts’ Forecasts”, Applied Economics,
50(7), 707-725.
Ayçiçek, F. 2011. “Değeri Düşen Maddi Duran Varlıkların Ölçümlenmesinde İşletmeye Özgü Bir Değer
Olarak ‘Kullanım Değeri’”, Mali Çözüm Dergisi, 103, 121-131.
Bilen, A. ve Özkan, F. 2016. “TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin
Hesaplanması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 70, 1-13.
Dursun, N.N. ve Kurt, G. 2008. “Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı ve İMKB’de İşlem Gören
Şirketlerde Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 1, 95-113.
Erduru, İ. ve Deran, A. 2017. “Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının Genel İlkeleri ve Muhasebe
Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi SBE Dergisi, 7(1), 38-67.
Ertan, Y. ve Gençoğlu, Ü.G. 2013. “Şerefiyede Değer Düşüklüğü Testi: İMKB 50 Endeksindeki
İşletmelerin Uygulamaları”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 15(2), 1-23.
Esen, Ö.M. ve Perek, A.A. 2009. “Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının (TMS 36) Nakit Yaratan
Birim, Şerefiye ve Şirket Varlıkları Açısından İncelenmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 11(3), 143172.
Kuzmina, I. ve Kozlovska, I. 2012. “Accounting Measurement of Long-Lived Assets: A Case of Impairment
Practice”, Journal of Business Management, 5(SE), 56-65.
Sipahi, B. ve Öğüz, A.A. 2011. “TMS 36 Çerçevesinde Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğünün
Ölçülmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 45, 253-262.
Syzdykova, A. 2016. “Türkiye’de TFRS’ye Göre Şerefiye Değer Düşüklüğü Testi: BİST 100 Şirketleri
Tarafından Kullanılan İskonto Oranlarının Analizi”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2(2), 23-40.
Şamil, S. ve Esmeray, M. 2016. “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı: BİST 100’de Bir
Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 48, 175-198.
Türk Ticaret Kanunu.
UMS 36, Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı.

47

HİBRİD SÖZLEŞMELERDEKİ SAKLI TÜREVLER
Zeliha KALDIRIM*
Prof. Dr. Yakup SELVİ**
Özet
İşletmelerin maruz kaldığı finansal riskleri yönetmek için kullanılan geleneksel türev finansal araçların
yanında hibrid finansal araçların kullanımı yaygınlaşmaktadır. Hibrid finansal araç ya da sözleşmelerin
içinde yer alan saklı türevlerin tanımlanması, analizi ve muhasebeleştirilmesi detaylı ve karmaşık bir süreci
gerektirmektedir. Saklı türevlerle ilgili açıklamalar “TFRS-9 Finansal Araçlar” standardında bulunmasına
rağmen, ayrıştırma sürecindeki karmaşık yapı muhasebeleştirme konusunda çeşitli sorunları ortaya
çıkarmaktadır.
Çalışmada saklı türevlerin tanımlanması, saklı türevlerin tespit edilebilmesi için hibrid sözleşmelerin analizi
ve ayrıştırma ilkelerinin “TFRS-9” çerçevesinde incelenerek, ayrıştırma sonrası muhasebeleştirme sürecinin
açıklanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Saklı Türev, Hibrid Finansal Araç, Saklı Türevlerin Ayrıştırılması, TFRS-9.
GİRİŞ
Finansal piyasaların gelişmesiyle birlikte risk yönetimi önem kazanmış ve buna paralel olarak risk
yönetiminde başvurulan finansal araçlar çeşitlenmiştir. Risk yönetiminde yaygın olarak opsiyon, forward,
futures ve swap gibi geleneksel türev ürünler kullanılmaktadır. Bu geleneksel türev ürünler türev olmayan
başka bir sözleşme ile iç içe birleştirilerek (saklanarak, gömülerek) yeni tip finansal araçlar oluşturulmakta
ve bu finansal araçlar “hibrid sözleşme” ya da “hibrid finansal araç” olarak anılmakta olup; kullanımları da
giderek yaygınlaşmaktadır. Bu gelişme bazı muhasebe sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle
hibrid sözleşmelerdeki saklı türevlerin ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağı, ayrıştırılanların Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde nasıl kaydedileceği, değerleme günü itibariyle değerlemeye
tabi tutulup tutulmayacağı, değerlenecekse, değerleme sonucu ortaya çıkacak kazanç veya kayıpların nasıl
hesaplanacağı ve raporlanacağı ile finansal tablolarda hangi açıklamaların yapılacağı, muhasebeleştirme
açısından önem taşımaktadır.
Geleneksel türev ürünlere ve saklı türevlere yönelik muhasebeleştirme ilkeleri “TFRS-9” kapsamında ele
alınmış olmakla birlikte, hibrid sözleşmelerdeki saklı türevlerin ana sözleşmeden ayrıştırılıp
ayrıştırılmayacağı ve ayrıştırılması durumunda nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin açıklamalar oldukça
karmaşıktır.
Literatürde yer alan çalışmalarda; hibrid sözleşmelerdeki saklı türevler incelenmiş, ayrıştırma ilkeleri ve
muhasebeleştirme yöntemleri incelenmiş (Ryan 2007, Butler 2009, Ramirez 2015, Abdel-Khalik 2014) ve
TFRS çerçevesinde saklı türevlerle ilgili teori ve örnek uygulamalara yer verilmiştir (Demir 2015). Ayrıca
saklı türevler “US GAAP – ASC 815” çerçevesinde analiz edilip saklı türevlerle ilgili uygulama ve standart
gereklilikleri ortaya konulmuş (Ernst & Young 2012, KPMG 2016) ve “IFRS-9” çerçevesinde incelenip
standardın hükümleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır (PWC 2015, BDO 2019, Ernst & Young 2019).
Bu çalışmada, saklı türevlerin teorik olarak tanımlanması, ayrıştırma yapılıp yapılmayacağına karar
verilebilmesi için hibrid sözleşmelerin analiz sürecinin nasıl yapılması gerektiği ve ayrıştırılma ilkelerinin
“TFRS-9” çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır.

1. SAKLI TÜREVLER
Geleneksel finansal araçlar, aktif, pasif veya özkaynak tanımlarını karşılayabilen, hisse senedi, tahvil veya
repo gibi araçlarken; türev finansal araçlar ise, temel finansal araçlar el değiştirmeden, riski diğer tarafa
aktarabilen finansal araçlardır. Diğer bir ifadeyle türev finansal araçlar, geleneksel finansal araçlardan
türetilmiş ürünlerdir (Selvi 2000, 5). Hibrid finansal araçlar olarak tanımlanan ürün ya da sözleşmeler ise
geleneksel finansal araçlar ile türev finansal araçları birleştiren enstrümanlardır.
Abdel-Khalik (2014, 333)’e göre hibrid enstrümanlar, aşağıdaki özelliklerin iki veya daha fazla bileşenine
sahip finansal araçlar olarak tanımlanmaktadır:
Sahibine faiz ya da hak sahipliği sağlayan özkaynak benzeri araçlar,
Sahibine varlıkları devretme yükümlülüğü getiren borç benzeri araçlar ve
İşletmenin varlık ya da özkaynakları üzerinde hak doğuran türevler ya da işletme için yükümlülük (borç)
yaratan türevler.
*
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Bu özelliklerden herhangi ikisini aynı anda bünyesinde barındıran finansal araç ya da sözleşmeler hibrid
olarak tanımlanmaktadır. Ancak saklı türevden bahsedilebilmesi için ya özkaynak benzeri araca bir türev
ya da borç benzeri araca bir türevin eklenmiş olması gerekmektedir. Özkaynak benzeri bir araca borç benzeri
bir aracın eklendiği ya da borç benzeri bir araca özkaynak benzeri bir aracın eklendiği finansal ürün ya da
sözleşmelerde saklı türev bileşenin bulunduğu kabul edilmemektedir.
Hibrid sözleşmelerdeki türev ürünler ana sözleşme ile iç içedirler (gömülüdürler, saklıdırlar), bu nedenle
“saklı türev / gömülü türev (embedded derivatives)” olarak adlandırılmaktadırlar. “TFRS-9 md. 4.3.1”’de
ki tanıma göre saklı türevler, belirli bir faiz oranı, menkul kıymet veya emtia fiyatı, döviz kuru, fiyat ya da
oran endeksi veya diğer değişkenler temelinde sözleşmeye bağlı nakit akışlarının bir kısmının ya da
tamamının değişmesine sebep olmaktadır. İlgili madde de, bir finansal araca bağlanmış ancak bu araçtan
bağımsız bir şekilde devredilebilen veya farklı bir karşı tarafa sahip türev ürünün, saklı türev ürün değil
bağımsız bir finansal araç olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Örneğin, faiz ya da anapara ödemeleri altın fiyatlarına endekslenmiş bir tahvil, saklı türev ürün içeren hibrid
bir finansal araçtır. Bu tür bir finansal araçta, esas borçlanma aracı tahvil olmakla birlikte altın fiyatına
endekslenmiş nakit akışları da saklı türev bileşenini oluşturmaktadır (Mirza, Orrell ve Holtt 2008, 266).
Sözleşmede saklı türevden bahsedebilmek için hibrid sözleşmenin aşağıdaki özellikleri taşıması
gerekmektedir (Abdel-Khalik, 2014: 333):
Hibrid enstrümanın tamamı türev finansal araç olmamalıdır.
Hibrid enstrümanda, borç ya da özkaynak aracı olan bir ana enstrüman bulunmalıdır.
Saklı bileşen, ana enstrümanın risk ve nakit akış özelliklerini değiştirmelidir.
Saklı bileşen, türev finansal araç özelliklerine sahip olmalıdır.
Saklı türev içeren finansal sözleşmeler, türev araçların özelliklerini maskeleyebilir ayrıca işletmenin maruz
kaldığı riskleri finansal aracın içine gömerek şeffaflığı engelleyebilir. Türev ürünlerin raporlanmasındaki
tutarlılığın sağlanması amacıyla muhasebe standartları saklı türevlerin tanımlanması, ayrıştırılması ve
muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslara açıklık getirmiştir (Abdel-Khalik, 2014: 334).
2. SAKLI TÜREVLERİN ANALİZİ VE AYRIŞTIRILMASI
Hibrid sözleşme içindeki saklı türevin ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağına ilişkin karar; işletmenin ilgili
sözleşmeye taraf olduğu anda (ilk kez finansal tablolara alınırken) verilmelidir (E&Y 2019, 3457). Hibrid
sözleşmelerdeki saklı türev bileşeninin belirlenmesi ve analiz edilmesi her ne kadar karmaşık bir süreç olsa
da ve standartlarda bu süreç net olarak belirtilmekteyse de, saklı türev bileşeninin analizinde izlenecek
adımları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (KPMG 2016, md. 12.04);
Sözleşmenin hibrid araç veya sözleşme olarak tanımlanması,
Ana sözleşmenin niteliğinin belirlenmesi (borç, özkaynak, kiralama veya satış sözleşmesi gibi),
Saklı türev bileşeninin tanımlanması (opsiyon, forward, futures, swap gibi),
Saklı türev bileşeninin bağımsız bir türev tanımına uyup uymadığının belirlenmesi,
Saklı türev bileşeninin ana sözleşmeden ayrı olarak muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmeyeceğinin
belirlenmesi.
Hibrid sözleşmedeki asıl ürünün “TFRS-9” kapsamına giren bir varlık olması durumunda; enstrümanın
tamamı, işletmenin kullandığı iş modeli ve sözleşmeye bağlı nakit akış özellikleri dikkate alınarak, itfa
edilmiş maliyeti üzerinden, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak veya gerçeğe
uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlık olarak sınıflandırılır (TFRS-9, md.
4.1.1). Aynı zamanda bu finansal varlık, işletme tarafından ilk kez finansal tablolara alınırken geri
dönülemez şekilde gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlık olarak
sınıflandırabilir (TFRS-9, md. 4.1.5). Diğer bir ifadeyle, “TFRS-9” kapsamında varlık olarak sınıflandırılan
bir ana enstrümana sahip (tahvil, hisse senedi gibi) finansal enstrümanlardaki saklı türevler ayrıştırılmaz ve
enstrüman bir bütün olarak sınıflandırılır.
Hibrid sözleşmedeki asıl ürün eğer “TFRS-9” kapsamına girmeyen bir ürün ise (satış, kiralama ya da sigorta
sözleşmeleri gibi); “TFRS-9 md. 4.3.3”’teki ayrıştırma kriterlerini karşılaması durumunda ana sözleşmeden
bağımsız olarak muhasebeleştirilir. Ayrıştırılan saklı türevler, ilk kez finansal tablolara alınırken ya da
sonrasında, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür. Saklı türevin ayrıştırılması
bir seçenek olmayıp; “TFRS-9 md. 4.3.3”’teki aşağıdaki üç koşulun da sağlanması durumunda bir
zorunluluktur:
Saklı türev ürünün ekonomik özellikleri ve risklerinin, esas ürünün ekonomik özellikleri ve riskleriyle
yakından ilgili olmaması,
Saklı türevin bağımsız bir türev ürün tanımını karşılaması, ve
Hibrid sözleşmenin, gerçeğe uygun değer değişimlerinin kâr veya zararda raporlanmamasıdır.
Dolayısıyla bu üç koşulu da sağlayan saklı türevler ana sözleşmeden ayrıştırılması, bağımsız bir finansal
araç olarak muhasebeleştirilmesi gerekir (Ramirez 2015, 21).
Saklı türevler genellikle finansal araçlarla birlikte anılıyor olsa da, sadece finansal araçlarda yer
almamaktadır. Saklı türevler hibrid finansal araçlar dışında, alış (tedarik) sözleşmelerinde, satış
sözleşmelerinde, kiralama sözleşmelerinde, sigorta sözleşmelerinde vb. sözleşmelerde de yer
alabilmektedir. Örneğin, sözleşmedeki taraflardan birine, sözleşmede belirtilen koşullar altında sözleşmeyi
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feshetme veya değiştirme hakkını veren, dolayısıyla sözleşmedeki nakit akışları da değişebilen alış ya da
satış sözleşmeleri, saklı bileşene sahip hibrid sözleşmelerdir (Abdel-Khalik 2014, 333).
3. SAKLI TÜREVLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Hibrid sözleşmelerdeki saklı türevlerin finansal tablolarda raporlanmaması, işletmenin maruz kaldığı
riskleri finansal aracın içine gömdüğü için şeffaflığı engelleyebilir, finansal tabloların doğruluğuna ve
güvenirliliğine etki edebilir. Bu nedenle, hibrid sözleşmeye ilk kez taraf olunduğunda sözleşmede saklı türev
olup olmadığı ve türev varsa ayrıştırmanın gerekip gerekmediği analiz edilmelidir. Ancak hibrid
sözleşmelerin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki konular sorunlara sebep olabilir (Abdel-Khalik 2014,
352);
Hibrid sözleşmedeki her bir saklı türevin tanımlanması,
Hibrid sözleşmedeki her bileşenin (ana sözleşme ve saklı türevlerin) borç mu özkaynak mı olduğunun tespit
edilmesi,
Her bileşenin değerleme ve ölçüm kriterlerinin tespiti,
Hibrid sözleşmedeki saklı türevin riskten korunma aracı ya da riskten korunan kalem olarak belirlenmesi
durumunda, riskten korunma ilişkisinin değerlendirilmesi,
Yukarıda bahsedilen unsurların her birinin Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Finansal Performans tablosu
(Gelir Tablosu / Kâr veya Zarar Tablosu) ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu üzerindeki etkisinin
değerlendirilmesi ve değerleme sonuçları doğrultusunda muhasebeleştirilmesi.
Saklı türevlerin raporlanmasındaki en önemli ve karmaşık husus saklı türev bileşeninin ayrıştırılıp
ayrıştırılmayacağıdır. Yapılan analiz sonucunda ayrıştırma yapılmasına karar verilen saklı türevlerin
raporlanmasında ise aşağıdaki konular önem taşımaktadır:
Ayrıştırılan saklı türevlerin TFRS çerçevesinde nasıl kayıtlara alınacağı,
Değerleme günü itibariyle değerlemeye tabi tutulup tutulmayacağı,
Değerlenecek ise; değerleme sonucu ortaya çıkacak kazanç veya kayıpların nasıl hesaplanacağı ve
raporlanacağı,
Riskten korunma aracı ya da riskten korunan kalem olarak belirlenmesi durumunda nasıl raporlanacağı ve
Finansal tablolarda hangi açıklamaların yapılacağı.
SONUÇ
Hibrid sözleşmeler, türev olmayan bir ana sözleşme ile bir veya birden fazla saklı türev bileşenini içeren
sözleşmelerdir. Saklı türev ise, belirli bir faiz oranı, menkul kıymet veya emtia fiyatı, döviz kuru, fiyat ya
da oran endeksi veya diğer değişkenler temelinde sözleşmeye bağlı nakit akışlarının bir kısmını ya da
tamamının değişmesine sebep olan hibrid sözleşmenin bileşenidir. Saklı türevler genellikle, hibrid finansal
araçlarda, alış (tedarik) sözleşmelerinde, satış sözleşmelerinde, kiralama sözleşmelerinde, sigorta
sözleşmelerinde vb. sözleşmelerde yer alabilmektedir.
Hibrid sözleşmeye ilk kez taraf olunduğunda, sözleşmede saklı türev olup olmadığı, ayrıştırmanın gerekip
gerekmediği analiz edilmelidir. “TFRS-9”’da ki ayrıştırma kriterlerini karşılayan saklı türevler ana
sözleşmeden ayrıştırılmalı ve ayrıştırılan her bir bileşen ilgili olduğu standarda göre raporlanmalıdır.
“TFRS-9” hükümlerine göre işletmeler, isterlerse, başlangıçta ayrıştırma yapmadan da sözleşmeyi bir bütün
olarak raporlamayı tercih edebilirler. Başlangıçta ayrıştırılmayan saklı türevler sonradan ayrıştırılamaz ya
da başlangıçta ayrıştırılan saklı türevler sonradan ana sözleşme ile bir bütün olarak değerlendirilemez.
Saklı türevlerin tanımlanması, ayrıştırılması, niteliğinin belirlenmesi, değerleme ve ölçüm kriterlerinin
tespiti, riskten korunma aracı olarak kullanılması durumunda korunma ilişkisinin değerlendirilmesi,
etkinliğinin ölçülmesi ve Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Finansal Performans Tablosu (Gelir Tablosu
/ Kâr veya Zarar Tablosu) ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
işletmeler için zor ve karmaşık bir süreç ortaya çıkarmaktadır. “TFRS-9”’da bu süreç standardize
edilmemiştir, bu nedenle analizde işletmelerin mesleki muhakeme ve yargılarını kullanması gerekmektedir.
Çalışma kapsamında, saklı türevler teorik olarak tanımlanmış, saklı türevlerin ayrıştırılıp
ayrıştırılmayacağına karar verilebilmesi için hibrid sözleşmelerin analizinin nasıl yapılacağı açıklanmış ve
“TFRS-9” çerçevesinde ayrıştırılma ilkeleri incelenmiştir.
Bu çalışmadan sonra, saklı türevlerin değerleme esaslarını belirlemeye, riskten korunma muhasebesine konu
olması durumunda nasıl raporlanacağına, kira ve sigorta sözleşmelerindeki saklı türevlerin nasıl
muhasebeleştirileceği ve raporlanacağına, saklı türevlerin vergisel sorunlarının nasıl çözüme
kavuşturulacağına yönelik bilimsel çalışmaların yapılması literatüre olumlu katkılar sağlayacaktır.
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ve kodlarının, tek düzen hesap planından farklı olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda TFRS uygulayan
ve uygulamayan işletmeler açısından; beklenen kredi zararı ve senet reeskont işlemleri açısından
hesaplama farklılıkları olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında bu farklılıkların muhasebesel oran
analizleri kullanılarak bilanço etkileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
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GİRİŞ

Muhasebe, gerçekleşen olayların firma kayıtlarına aktarılmasını sağlayan bir bilim dalıdır.
Zaman içerisinde kayıtların yapılış şekilleri bir çok gelişmeye istinaden değişime uğramıştır.
Muhasebenin gelişimiyle birlikte paydaşların beklentileri de yön değiştirmeye başlamıştır. Zaman
içerisinde denetim ve iç kontrol kavramları ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler ışığında finansal tabloların
gerçek verileri yansıtması bir zorunluluk ve kontrol mekanizmasından geçen süreç halini almıştır. İlgili
muhasebe kuruluşları, muhasebe tabloların ortak bir dili konuşması, paydaş beklentilerinin karşılanması
gibi amaçlarla muhasebe standartlarını oluşturmaya başlamıştır. Zaman içerisinde ihtiyaca yönelik
muhasebe standartları oluşturulmuş, bazı standartlara ekleme/çıkarma yapılmış, bazı standartlar
yayından kaldırılmıştır ve bazı standartlar ise birleştirilmiştir.

Finansal araçlar, işletmelerin faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duyduğu ve sonuç olarak elinde
bulundurmayı

hedeflediği

önemli

unsurlardandır.

Finansal

araçların

raporlanması

ve

muhasebeleştirilmesine ilişkin hali hazırda yürürlükte olan TMS 32, TMS 39, TFRS 7 ve TFRS 9 olmak
üzere dört muhasebe standardı bulunmaktadır. Bu standartlar sürekli güncellenen ve finansal araçlara
ilişkin özellikli düzenlemelerin yer aldığı standartlardır7. Bunlardan TFRS 7, TFRS 9, TMS 32
geçerliliğini korumaya devam ederken, TMS 39 bünyesinde barındırdığı içeriklerin büyük bir bölümünü
TFRS 9’a devir etmiş olması nedeniyle yakın bir zamanda standartın yürürlükten kaldırılması
beklenmektedir.

TFRS 9 finansal araçlar standartına göre sınıflandırmada kullanılan temel 2 kriter; finansal
varlıkların yönetimi için işletmenin esas aldığı iş modeli ve finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit
akışlarının özellikleridir. Bu kriterler, finansal varlıkların sınıflandırılmasını objektif esaslara
bağlanmıştır. Bu iki kritere göre finansal varlıklar, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen, gerçeğe
uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen ve gerçeğe uygun değer değişimi kar
veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılmaktadır8. TMS 39’dan TFRS 9’a geçişteki en
önemli değişikliklerden biri 4’lü sınıflandırmadan 2’li sınıflandırmaya geçilmesidir.

7

Zaif, F., Torun, S.(2015). "Bileşik Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi IAS‐32 Kapsamında
Finansal Tablolarda Sunumu"; Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Sayı:1 Sayfa:57
8
Fidan, M.(2018). “IFRS 9 Finansal Araçlar Standardına Göre Finansal Varlıkların Sınıflandırılması
ve Sınıflandırmada Kullanılan Testler/Kriterler”. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20 (1), 25.
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Çalışma kapsamında ticari işlemler sonucu ortaya çıkan ticari alacak, ticari borç, senetli alacak
ve senetli borç gibi kavramların KGK tarafından yayınlanan Taslak Hesap Planına göre
muhasebeleştirilmesi, aynı zamanda TFRS uygulanması yada uygulanmaması durumunda ortaya çıkan
farklılıklar bilanço etkileri tespit edilerek oran analizleriyle birlikte incelenmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışmada muhasebe kayıtlarının Taslak Hesap Planı kapsamında kaydedilmesi amacıyla
hayali bir firma oluşturulmuştur. Bu firma üzerinde yapılan çeşitli vaka uygulamaları sonucunda ortaya
çıkan farklılıkların ve aynı zamanda TFRS uygulanması yada uygulanmaması durumunda ortaya çıkan
farklılıkların bilançoya etkileri çeşitli oran analizleri uygulanarak farklılıklar ve etki dereceleri tespit
edilmiştir.

Çalışma kapsamında uygulanan hesap planı aşağıdaki gibidir;
KGK tarafından yayınlanan Taslak Hesap Planı
Çalışma kapsamında uygulanan oran analizlerinin listesi aşağıdaki gibidir;
Cari Oran
Asit-Test Oranı
Hazır Değerler Oranı
Borçların Öz Sermayeye Oranı
Kısa Vadeli Borçların Öz Sermayeye Oranı

BULGULAR
Çalışma kapsamında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren S A.Ş. firması oluşturulmuştur. Bu firmaya
ticari alacak, ticari borç, senetli alacak ve senetli borçların taslak hesap planı kapsamındaki kayıt
metodolojisinin gösterilebilmesi açısından vaka uygulaması yapılmıştır. Aynı zamanda Türkiye
Muhasebe Standartlarında yer alan Beklenen Kredi Zararı yaklaşımının risk bazlı olarak ne şekilde
kurgulandığı, dönem sonlarında kayıtlara nasıl yansıtıldığı ve bu yansımalar sonucunda bilanço
etkilerinin oransal olarak ne şekillerde etkilendiği analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
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Hayali oluşturulan firmaya ilişkin 31.12.2019 tarihli bilanço aşağıdaki gibidir.
S A.Ş. 31.12.2019 Finansal Durum Tablosu
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri

100.000,00

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar

250.000,00

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

250.000,00

Ticari Borçlar
Ticari Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR

1.000.000,00

1.000.000,00

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında
Borçlar
100.000,00 Diğer Borçlar

1.000.000,00 Türev Araçlar

250.000,00
250.000,00
100.000,00

90.000,00 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.000,00 Kısa Vadeli Karşılıklar
100.000,00 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.400.000,00 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar

50.000,00
50.000,00
100.000,00
2.300.000,00
200.000,00

Finansal Yatırımlar

100.000,00 Ticari Borçlar

100.000,00

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı
Ortaklıklardaki Yatırımlar

100.000,00 Uzun Vadeli Karşılıklar

100.000,00

Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.000.000,00 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.000.000,00 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

Peşin Ödenmiş Giderler

1.000.000,00

Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR

100.000,00
100.000,00
3.500.000,00
5.900.000,00

Diğer Alacaklar

100.000,00

100.000,00
50.000,00
550.000,00
2.850.000,00

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR

3.000.000,00
50.000,00
3.050.000,00
5.900.000,00

İşletmeye ilişkin detay bilgiler aşağıdaki gibidir;
Ticari alacakları ve borçlarına ilişkin sadece bayi satış kanalları tercih edilmektedir. Satışlarda
izlenen politika teminat mektubu tutarınca satış yapılmasına yöneliktir. İlgili teminatların
aşılması durumunda beklenen kredi zararı karşılığı kapsamında dönem sonlarında karşılık
ayrılmaktadır.
İşletme üzerindeki etkinin ölçülmesi açısından aşağıdaki muhasebe senaryosu uygulanmıştır;
KDV’nin ihmal edildiği kısmi peşin, kısmi senetsiz satış
KDV’nin ihmal edildiği senetli satış
KDV’nin ihmal edildiği kısmi peşin, kısmi senetsiz alım
KDV’nin ihmal edildiği senetli alış
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Uygulama sonucunda oluşan bilançoya aşağıdaki kayıtlar yapılmıştır;
Dönem sonu beklenen kredi zararı kaydı
Senet reeskont kaydı
Senet reeskont TFRS’ye geçiş düzeltme kaydı
SONUÇ
Çalışma kapsamında Türkiye Muhasebe Standartlarından 4 tanesi; TMS 32, TMS 39, TFRS 7 ve TFRS
9’un finansal araçları konu alan standartlar olduğu, bunlardan TMS 39’un karmaşıklığı ve
raporlamadaki zorluğu nedeniyle yerine TFRS 9’un yayınlandığı, en önemli değişimin 4’lü
sınıflandırmadan 2’li sınıflandırmaya geçiş olduğu belirlenmiştir.
İşlem yapılan para birimi ve buna paralel seçilen döviz kurunun beklenen kredi zararı ve senet reeskont
işlemlerini rakamsal olarak etkilemesinden dolayı ilgili tarihlerdeki TCMB Döviz alış yada satış
kurlarının kullanılmasının karmaşayı ortadan kaldıracağı belirlenmiştir.
Ticari alacak işlemleri sonucunda şirketin hedeflediği alacak rakamlarının fonksiyonel para birimi
karşısında korunması açısından işletmelerin riskten korunma muhasebesi uyguladığı ve bu kapsamda
türev ürünler kullandığı belirlenmiştir. Bunlardan en yaygın olanları forward sözleşmeler, futures
sözleşmeler, opsiyon sözleşmeler ve swap sözleşmelerdir.
Beklenen kredi zararlarının doğru hesaplanabilmesi için vadelerin doğru olarak yer aldığı muhasebe
programlarının kullanılması ve tahsilat ile fatura kapatma işlemlerinin dönem sonlarında tamamlanması
gerektiği, bu konuların beklenen kredi zararının hesaplanmasında önem arz ettiği belirlenmiştir.
İşletmelerin beklenen kredi zararı ve reeskont işlemleri sonucunda ticari alacak ve ticari borç
rakamlarında değişim gözlenmiştir. Bu değişim TFRS uygulanmaması durumunda aktif ve pasif tarafta
ilgili kalemleri ve özkaynak rakamlarında azaltıcı etki yapmaktadır. TFRS uygulanması durumundaysa
yine ilgili kalemler ve özkaynak rakamlarında azaltıcı etki yaparken, 1 yıldan kısa vadeli senet
bulunması durumunda reeskontun 1 yıldan kısa vadeli kısmına etkisi neticesinde arttırıcı etki
yapmaktadır. Ayrıca alacak ve borçların riski açısından değerlendirme yapıldığında işletmelerin
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alacaklarının, borçlarına göre daha riskli olduğu, bunun sebebinin alacakların 3. taraflara bağlı olmasına
karşın ticari borçların şirket özsermayesi ile koruma altında olmasından kaynaklıdır.
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HİLENİN GEOMETRİSİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ VE DURUMSAL EYLEM
TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE BİR MODEL ÖNERİSİ
Doç. Dr. R. Şebnem YAŞAR
ÖZ
Geometrik metaforlar 60 yılı aşkın bir süredir hile teorisinde kullanılmaktadır. Bu metaforlar içinde en
yaygın kullanılanı hile üçgenidir. Hile üçgeni; kapsamı, unsurların ikame edilebilirliğini gözden
kaçırması, algısallığı, bireyciliği ve tek yönlülüğüyle oldukça sert eleştirilere maruz kalmıştır. Hile
üçgeninden sonra geliştirilen farklı modeller, eklemeler ve modifikasyonlarla hile üçgeninin
eksikliklerini kapatmaya çalışmış ancak hiçbiri hile üçgeni kadar popüler olamamıştır. Bu çalışma,
hilenin yapısı ve nedenselliğine ilişkin olarak geliştirilmiş modellere eleştirel bir yaklaşımda bulunarak
Durumsal Eylem Teorisi (DET) temelinde bir hile modeli önermektedir. Çalışmanın amacı, hilenin tek
boyutlu metaforlarla açıklanamayacak kadar karmaşık ve çok boyutlu bir yapıda olduğunu ortaya
koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Hile, Hile Teorisi, Hile Üçgeni, Durumsal Eylem Teorisi.
A CRITICAL OVERVIEW OF THE GEOMETRY OF FRAUD AND A MODEL PROPOSAL
WITHIN THE FRAMEWORK OF SITUATIONAL ACTION THEORY
ABSTRACT
Geometric metaphors have been used in fraud theory for over 60 years. The most common of these
metaphors is the fraud triangle. Fraud triangle has been criticized severely for its scope, overlooking the
substitutability of its elements, perceptual nature, individualism and one-sidedness. The different models
with extensions and modifications have been tried to close the shortcomings of the triangle, but none of
them became as popular as fraud triangle. This study proposes a model on the basis of Situational Action
Theory (SAT) by taking a critical approach to models developed regarding the structure and causality
of fraud. The aim of the study is to reveal that fraud has a complex and multi-dimensional structure that
cannot be explained with one-dimensional metaphors.
Keywords: Fraud, Fraud Theory, Fraud Triangle, Situational Action Theory.
1. GİRİŞ
Finansal hilelerin nedenlerinin ortaya konmasında geometrik modellemelerden sıklıkla
faydalanılmaktadır. Bu geometrik modellerden en bilineni ve en yaygın kullanılanı hile üçgenidir. Bu
çalışmanın amacı, başta hile üçgeni olmak üzere hileyi açıklamakta kullanılan modellere eleştirel bir
yaklaşım getirmektir. Bu amaç doğrultusunda, önce hile kavramı anlatılarak hile üçgeni ve diğer
modeller ele alınmıştır. Daha sonra hile üçgenine yöneltilen eleştiriler incelenmiş ve son olarak hilenin
nedenselliği üzerine alternatif bakış açıları ortaya konularak Durumsal Eylem Teorisi temelinde bir hile
modeli önerilmiştir.
2. HİLENİN GEOMETRİSİ
Hile teorisinin, geometrik metaforlar yardımıyla kolayca anlaşılabilir bir şekle indirgendiği söylenebilir.
Hilenin geometrisi ele alınırken, geometrik temsilin sadece görsel bir yardım, kavramsal bir metafor, bir
model olduğu unutulmamalıdır. Hile üçgeni, bu geometrik metaforlar içinde en popüler olanıdır. O kadar
ki, önce hile üçgeni oluşturulmuş ve daha sonra hile üçgeni temelinde hile teorisi ortaya konulmuştur
(Huber, 2017: 36).
Hile üçgeni, paylaşılamayan sorun (baskı), fırsat ve haklı gösterme (rasyonelleştirme) unsurlarından
oluşmaktadır. Hile üçgenine göre, kişinin paylaşılamaz olarak gördüğü bir sorunu varsa ve hile eylemi
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umutsuz olarak kabul edilen bu sorunu çözmek için kişi tarafından eşsiz bir fırsat olarak algılanırsa, suç
işlemeye yönelik bir teşvik oluşur. Hileli eylemi akla uygun kılmak için oluşturulan gerekçeler ve
kullanılan bahaneler, davranışın suç teşkil ettiği veya uygunsuz olduğu görüşünü etkisiz hale getirmek
için önemli ve gereklidir (Schuchter ve Levi, 2016: 108). ABD Genel Kabul Görmüş Denetim
Standartlarında ve Uluslararası Denetim Standartlarında da hilenin gerçekleşebilmesi için mevcut
olması gereken koşullar olarak hile üçgeni unsurları belirtilmiştir. Hile üçgeninin denetim
standartlarında kabul edilmesiyle, akademik çalışmalar giderek daha fazla hile üçgenine odaklanmıştır.
Dolayısıyla hile üçgeni, bir aklıselim, sağduyulu bir yaklaşım haline gelmiştir.
Hile üçgeninden sonra hile elması, hile eylemi üçgeni, örgütsel hile üçgeni, hile karesi, hile küpü, hile
beşgeni, hile skalası (ölçeği), MICE, ABC, Meta Model, 3C, SCORE gibi modeller geliştirilmiştir. Bu
modellerin her biri, hileli davranışı etkileyen farklı unsurları modele dahil ederek hile üçgeninin
sınırlamalarına yanıt vermeye çalışmıştır. Ancak hiçbiri hile üçgeni kadar benimsenmemiştir.
3. HİLE ÜÇGENİNE YAPILAN ELEŞTİRİLER
Hile üçgeninin yaygın kullanımı sert eleştirilere hedef olmuştur. Hile üçgenine yapılan eleştiriler
aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir.
3.1. Kapsam
Huber (2017), hile üçgenine çok sert eleştirilerde bulunan isimlerden biridir. Huber, hile üçgeninin
finansal hileye kesinlikle uygulanamayacağını, Cressey’in bu modelinin zimmete para geçiren suçlularla
yaptığı görüşmelere dayandığını, dolayısıyla bu üçgenin en fazla “zimmete para geçirme üçgeni” olarak
adlandırılabileceğini öne sürmektedir (Huber, 2017: 31). Benzer şekilde Dorminey vd. (2012: 560), hile
üçgeninin hilenin öncüllerini tam olarak yakalamadığını ve diğer beyaz yakalı suçların niteliklerini
yeterince ele almadığını belirtmektedirler.
3.2. Unsurların İkame Edilebilirliği
Uluslararası denetim standartlarında ve finansal hileye ilişkin literatürde genellikle finansal suçların
meydana gelmesi için tüm unsurların zorunlu olduğu varsayılmaktadır. Ancak yapılan bazı çalışmalar,
bu varsayımın tüm vakalar için geçerli olmadığını göstermektedir. Örneğin çok güçlü bir motivasyon,
haklı gösterme ihtiyacını ortadan kaldırabilmekte ya da çok büyük bir fırsat finansal bir baskı olmaksızın
da hile eylemine yol açabilmektedir. Her unsurun zorunlu olmasına ilişkin sorunlu iddia, hile üçgeninin
evrensel geçerliliğinin yetersiz incelemesine atfedilebilir.
3.3. Algısallık
Finansal hileleri açıklamaya yönelik sezgisel bir çerçeve olan hile üçgeninin tüm unsurları yalnızca
eylemi yapanın algısına dayanmaktadır. Öncelikle, kişinin “paylaşılamaz” olduğunu düşündüğü bir
sorunu olmalı, ayrıca suçu oluşturan eylem bu kişinin sorununun çözümü için eşsiz bir olasılık olarak
algılanmalıdır. Ancak bu iki koşulun sağlanması durumunda motivasyon oluşabilir. İkincisi, bireyler
kendilerine duyulan güvene dayalı pozisyonlarını bir fırsat olarak algılamalıdırlar. Son olarak, yaptıkları
eylemi kötü olmayan bir hareket olarak algılayarak nötralize edebilmeli yani suçu rasyonelleştirerek
haklı gösterebilmelidirler.
3.4. Bireycilik
Cressey beyaz yakalı suçu, “tek başına hareket eden, kişisel kazanç ile motive olmuş bir kişinin
başlangıçta iyi niyetle kabul ettiği mesleki pozisyonda kendisine duyulan güvene ihanet ettiği bir eylem”
olarak tanımlamıştır (Cressey, 1953: 30). Hile üçgeni tek başına hareket eden bireyleri ele aldığı için, iş
birliği yapılması durumunda hile olasılığının değerlendirilebilmesine yönelik iyi bir temel
sağlamamaktadır.
3.5. Tek Yönlülük
Hile üçgeninde hile, bireyin zayıf ahlakına dayandırılmakta ve bireylerin davranışlarının etkilendiği
sosyal süreçler görmezden gelinmektedir (Lokanan, 2015: 220). Üçgenin perspektifinden bakıldığında,
bireysel ahlak temel sahtekarlık kaynağı olarak algılanmakta ve örgütün ahlaki sapkınlıkları kontrol
etmek için uygun bir yapı oluşturmaktan sorumlu olduğu vurgulanmaktadır. Başka bir deyişle üçgen,
hileyi bireyselleştiren ve onu kontrol etmekten örgütleri sorumlu tutan bir şablon sağlamaktadır
(Morales vd., 2014: 178).
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4. ÇOK BOYUTLU BİR YAKLAŞIM: DURUMSAL EYLEM TEORİSİ
Hile ve diğer finansal suçların karmaşıklığı tek boyutlu bir nedensel teori ortaya çıkarmayı
zorlaştırmaktadır. Toplumsal ve örgütsel kültürdeki farklılıklar, davranışları düzenlemede önemli rol
oynamaktadır. Bazı uygulamaların hileli, bazıların ahlaksız, bazılarının geleneksel, bazılarının da
yenilikçi olarak tanımlanması kültürel ideoloji ve söylemlerle yakından bağlantılıdır (Cooper vd., 2013:
446). Lokanan (2015), hilenin sosyal olarak yapılandırılmış bir olgu olarak ele alınması ve buna bağlı
olarak durumsal ve örgütsel faktörlerin hile söyleminin bir parçası olması gerektiğini vurgulamaktadır.
Herhangi bir hile modeli, hilenin çok yönlü ve çok boyutlu niteliklerini içermeli, finansal suçlara katkıda
bulunan, kolaylaştıran, etkinleştiren tüm faktörleri kapsamalıdır.
4.1. Durumsal Eylem Teorisinin Çerçevesi
Lokanan (2018), finansal hile eylemlerinin bir algı-seçim sürecinden kaynaklandığını ve birey ile
çevresi, özellikle bireyin ahlakı ve faaliyet gösterdiği ahlaki bağlam arasındaki etkileşime dayandığını
ortaya koyan bir çalışma yapmıştır. Finansal suçları ahlaki bir eylem olarak analiz ederek ve bu
eylemlerin insanların seçtiği eylem alternatifleri olarak ele alarak, bu konuyla ilgili ele alınmış temelleri
daha geniş bir alana kaydırmayı amaçlamıştır. Durumsal Eylem Teorisi (DET) (Situational Action
Theory – SAT), birden çok bakış açısını içinde barındıran bir yaklaşımdır. Lokanan, DET’i muhasebe
hilelerini açıklama yeterliliğine sahip bir çerçeve olarak ele almaktadır.
DET, kriminoloji ile sosyal bilimler ve davranış bilimlerinden bireysel ve yapısal açıklayıcı
perspektifleri birleştirerek suçu ahlaki bir eylem olarak açıklayan bir teoridir. Temel DET modeli, suç
eylemlerinin, bireyin suça eğilimi ile kriminojen (suça neden olan) ortama maruz kalma faktörlerinin
etkileşimi sonucu oluştuğunu öne sürmektedir. DET’in varsayımı şudur (Wikström, 2010: 220):
Suç = Suça Eğilim × Kriminojen Ortama Maruz Kalma
Bu denklemin merkezinde “insanların eylemlerinin, kişi-çevre etkileşimi tarafından başlatılan ve
yönlendirilen bir algı / seçim sürecinin bir sonucu olduğu” düşüncesi yatmaktadır (Wikström, 2004: 6).
Kişinin suçu genel bir eylem alternatifi olarak algılama eğilimi, ahlaki değerleri ve irade gücü tarafından
belirlenir. Bu bağlamda suç, ahlaki bir eylem olarak, yani belirli durumlarda doğruyu veya yanlışı yapma
ya da yapmama seçimi olarak analiz edilmeli ve açıklanmalıdır. Seçim yapma süreci, bireyin bulunduğu
ortama ve bu ortamın koşullarına aşina olma derecesine bağlı olarak alışkanlığa dayalı (otomatik)
olabilir veya hareket seçenekleri üzerinde etraflıca düşünülmesini gerektirebilir. Birey, ortam ve
koşullara aşinaysa alışkanlığa dayalı eylem süreçleri daha sık gerçekleşir. Ancak eğer birey aşina
olmadığı bir ortam ve koşullar içindeyse, eylemin kasıtlı yani üzerinde düşünülen süreçlerle belirlenme
ihtimali artar. DET, bu ikili seçim sürecini (alışkanlığa dayalı veya kasıtlı) birleştirerek suçun
nedenselliğini anlamaya ve suçun bireysel ve yapısal açıklamaları arasındaki bariz çelişkileri
bağdaştırmaya çalışan bir argüman ortaya koymaktadır (Lokanan, 2018: 909).
DET’e göre, bir kişinin suç eğilimiyle doğrudan ilişkili olan temel kişisel faktörler, bireyin ahlaki
değerleri ile kendine hakim olma becerisi, bir başka deyişle iradesidir. Ortamı kriminojenik yapan temel
çevresel faktörler ise, ortamın ahlaki kuralları ile bu kuralların uygulanma düzeyleridir (Wikström,
2010: 221). Kişinin ahlaki yapısı ve bir ortamın ahlaki kuralları, suç eylemlerini teşvik edebilir veya
engelleyebilir.
4.2. Durumsal Eylem Teorisi Temelinde Bir Hile Modeli Önerisi
Lokanan’ın DET’i muhasebe hilelerini açıklama yeterliliğine sahip bir çerçeve olarak sunmasından yola
çıkarak, hileyi matematiksel bir denkleme dönüştürmek ve geometrik metaforlardan kurtarmak mümkün
olabilir.
Hile = Hileye Eğilim x Kriminojen Ortama Maruz Kalma
Hileye Eğilim = Kişisel Faktörler
Kriminojen Ortama Maruz kalma = Örgütsel Faktörler + Kültürel Faktörler
Denklemdeki çarpma işlemi, iki unsurdan herhangi birinin olmaması durumunda sonucun “0” olmasını
yani hilenin oluşmamasını sağlar. Bir başka deyişle, birey çok yüksek derecede kriminojen bir ortama
maruz kalsa bile, suça eğilimli değilse hile meydana gelmeyecektir. Benzer şekilde, suça eğilimli bir
kişi, kriminojen bir ortamda bulunmazsa suç işleyemeyecek, hileli eylem gerçekleşmeyecektir. Yüksek
derecede kriminojen bir ortamda bulunan hileye eğilimi düşük bir kişinin, ortama uyum sağlamak adına
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hile yapma olasılığı oldukça yükselecek, düşük kriminojen bir ortamda bulunan hileye eğilimi yüksek
bir kişinin hile yapma olasılığı ise oldukça düşecektir.
Kişisel faktörler, motivasyon, baskı, rasyonelleştirme ve yetenek gibi hile üçgeninde ve hile elmasında
yer alan bireysel psikolojik unsurlardır. Kişinin içinde bulunduğu ortamın ahlaki kurallarını ve bu
kuralların uygulanma derecelerini ise örgütsel ve kültürel ortam belirler. Örgütsel faktörler, üst
yönetimin üslubu ve beklentileri, örgütsel hiyerarşi, iç kontrol süreçleri gibi unsurları kapsar. Kültürel
faktörler ise bireyin içinde yaşadığı toplumun yapısı, kurumları ve işleyişine ilişkin unsurlardır.
4.2.1. Örgütsel Faktörler
Her örgütün çalışma ortamı, kuralları, prosedürleri ve örgütte çalışanların işlerini yapma şekilleri
kendine özgüdür. Etik içeriğe sahip örgütsel uygulamalara ve prosedürlere ilişkin hâkim algılar, etik
çalışma ortamını oluşturur ve çalışanlar örgütte var olan bu kalıpların farkındadır. Bu bağlamda,
başkalarını etkileyecek bir karar alma sürecinde “doğru” seçenek, bireyin kendi ahlaki ya da etik
değerlerine göre değil örgütün etik değerleri ve görüşü doğrultusunda tanımlanır. Bu modelde, Victor
ve Cullen’ın (1988) ortaya koyduğu etik iklim matrisinden faydalanılmıştır. Yazarlar, her birinde üç
farklı grup bulunan iki boyut tanımlayarak bir matris oluşturmuşlar ve dokuz farklı örgütsel etik iklim
türü belirlemişlerdir. Etik kriterler boyutu, örgütün karar alma süreçlerinde kullanılan etik kriterleri
temsil etmektedir. Bu bağlamda bir örgüt, “egoist”, “iyiliksever” ya da “ilkeli” olabilir. Analiz odağı
boyutu ise örgütsel kararlara etik kriterleri uygulamak için kullanılan ahlaki muhakemenin kaynağını ve
/ veya örgütsel kararların etik analizlerinde nelerin dikkate alınacağına ilişkin sınırları tanımlayan
referans gruplarını ifade etmektedir. Bu bağlamda bir örgüt, “bireysel”, “yerel” ya da “kozmopolit”
olabilir. Murphy ve Dacin (2011: 605), yerel egoist nitelikteki örgüt ikliminin, çalışanları düşünmeden
hile yapmaya yönlendirebileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu özel etik iklim, bir örgüt içindeki yolsuzluğu
motive etme ve ödüllendirme konusunda grup üyeliğinin önemini vurgulamaktadır. Örgüte karşı işlenen
finansal suçlar için ise örgüt üyelerinin kendi çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak için çaba gösterdikleri
bireysel egoist örgüt iklimi en uygun koşulları sunmaktadır.
4.2.2. Kültürel Faktörler
İş hayatındaki uygunsuz davranışların hangi biçimlerinin kabul edilebilir, hangilerinin ise kabul
edilemez olduğuna dair kültürler arasında bakış açısı ve düşünce farklılıkları bulunmaktadır. Bu
farklılıklar, çalışanların ve/veya örgütün hileli eylemde bulunma potansiyelini, çalışanların hilenin
göstergesi olabilecek durumlar karşısındaki davranışlarını ve genel olarak toplumun hile eylemlerini
nasıl değerlendireceğini etkilemektedir. Dolayısıyla hileye yönelime yol açan karmaşık yapının
anlaşılabilmesi için ulusal kültür özelliklerinin bir değişken olarak ele alınması gerekmektedir. Bu
modelde kültür ile hile arasındaki etkileşimin belirlenmesinde Hofstede’nin (1984, 1985, 2010) kültür
boyutları kullanılmıştır. Güç mesafesi yüksek, bireyci, belirsizlikten kaçınma eğilimi düşük, eril, kısa
vadeli yönelime sahip ve serbest toplumlarda hile riskinin daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşılabilmektedir.
5. SONUÇ
Hile üçgeni, finansal hilelerin yapısını ve nedenselliğini ortaya koyan bir model olarak uzun yıllardır
kullanılmaktadır. Ancak hile üçgeninin tüm finansal hile türlerini kapsamadığı, dolayısıyla genel geçer
bir yaklaşım olamayacağı yönünde eleştiriler özellikle son yıllarda artmıştır. Gerçekten de hile üçgeni
bireysel bakış açısı ve tek yönlü yaklaşımıyla, karmaşık ve çok yönlü bir yapıya sahip olan hile
kavramını açıklayamamaktadır. Hile üçgeninden sonra geliştirilmiş diğer modeller, her ne kadar bu
eksiklikleri tamamlamaya çalışmışlarsa da hiçbiri yeterli olmamış, yaygın kullanım alanı bulamamıştır.
Hile; psikolojik, sosyal, kültürel ve hukuki bir kavramdır. Bu nedenle sadece hile üçgenine odaklanmak
yerine, beyaz yakalı suçun dinamiklerini daha iyi açıklayabilecek multidisipliner yaklaşımların dikkate
alınması gerekmektedir. Durumsal Eylem Teorisi (DET), suçu ahlaki bir eylem olarak açıklamayı
amaçlayan bir teoridir. Bu çalışmada Lokanan’ın DET’i muhasebe hilelerini açıklama yeterliliğine sahip
bir çerçeve olarak sunmasından yola çıkılarak, DET denklemi muhasebe hilelerine uyarlanarak bir
model geliştirilmiş ve hile, bireyin hileye eğilimi ile kriminojen ortama maruz kalma unsurlarının
çarpımı olarak formüle edilmiştir. Hileye eğilim psikolojik unsurları, kriminojen ortama maruz kalma
ise örgütsel ve kültürel unsurları içermektedir. Bu unsurlardan herhangi birindeki artış, hile olasılığını
da artırmaktadır. Oluşturulan modelle, hilenin çok yönlü ve çok boyutlu niteliklerini içererek finansal
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suçlara katkıda bulunan ve onları etkinleştiren tüm faktörleri kapsayan bir yapı ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
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GRİ SİSTEM TEORİSİ ENTEGRASYONU ile FİNANSAL PERFORMANS
TAHMİNİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ – BIST TEKSTİL SEKTÖRÜ
Dr. Havva Nur ÇİFTCİ9
Dr. Bahadır Fatih YILDIRIM10
ÖZET
Finansal performans analizi finansal tablo kullanıcılarının amaçları doğrultusunda oluşturacakları
stratejilerde ve gelecek dönem kararlarında oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı; finansal
performans analizinin girdisi olan ve ilgili sektör açısından belirlenen kritik finansal oranlar temel
alınarak bir bütün halinde incelenip finansal tablo kullanıcılarının gelecek tahminlerine ilişkin bilimsel
bir model önerisi ortaya koymaktır. Bu amaçla BIST Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin
2015-2019 dönemi verilerinden hareketle 2020 yılı için aralık tahmin değerleri hesaplanıp gri sayılar
cinsinden karar matrisi oluşturulmuştur. Gri karar matrisi gri entropi ve gri TOPSIS hibrit yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre 2020 yılı için tahmini finansal performans
sıralamasında ilk sırada Dagi, son sırada ise Diriteks Diriliş işletmesi yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Finansal Oran Analizi, Çok Kriterli Karar Verme, Gri
Sistem Teorisi, TOPSIS
GİRİŞ
Finansal tablolara tarihi verilere dayanmaktadır. Bu nedenle finansal tablolar dikkate alınarak finansal
oran analizi yöntemiyle işletmelerin finansal performansına ilişkin yapılan değerlendirmeler geçmiş ve
cari döneme ilişkin durumun net bir şekilde ortaya konulmasını sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı,
finansal tablo kullanıcılarına çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak işletmenin gelecekteki
finansal performansına ilişkin bir tahmin modeli önerisi sunmaktır.
Tekstil, giyim eşyası ve deri sektörü Türkiye ekonomisine, üretimine ve ihracatına önemli derecede
katkı sağlamasının yanı sıra hammadde, üretim, ar-ge, lojistik anlamında birçok sektörle sürekli
etkileşim içerisinde olması nedeniyle ülke ekonomisine en fazla katma değer yaratan sektörlerden
biridir. Bu nedenle tekstil sektöründe meydana gelecek olası bir daralma ülke ekonomisini önemli
derecede etkileyecektir. Yapılan çalışmalar tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin olası bir
ekonomik daralmada oldukça kırılgan bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir (Bağcı, 2015). Bu
kapsamda tekstil sektörünün hem ülke ekonomisi içerisindeki yeri hem de sahip olduğu kırılgan yapı
nedeniyle gerek yatırımcıların yatırım kararlarında gerekse yöneticiler açısından etkin yönetim
stratejilerinin belirlenmesinde yardımcı olacak bir finansal performans tahmin modelinin oluşturulması
çalışmanın motivasyonunu oluşturmaktadır.
Literatürde işletmelere ait finansal performansların finansal oranlar üzerinden Çok Kriterli Karar Verme
(ÇKKV) yöntemleri kullanılarak değerlendirildiği bir çok çalışma mevcuttur. Özellikle BIST’te işlem
gören işletmelerin finansal performanslarının incelendiği çalışmalar yerel literatürün büyük çoğunluğu
oluşturmaktadır. BIST içerisinde işletmelerin faaliyet gösterdiği alt sektörlere göre değerlendirmeler
yapılabilmesi ve borsada işlem gören işletmelere ait finansal oranlara erişim kolaylığı ve oranların
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şeffaflığı çalışmaların BIST ölçeğinde yapılmasını tercih edilir hale getirmektedir. Bu çalışmalara, BIST
Ana Metal Endeksi (Şit vd., 2017), BIST İmalat Sanayi (Gök Kısa & Perçin, 2020), BIST Kimya, Petrol,
Kauçuk ve Plastik Ürünleri Endeksi (Kaplanoğlu, 2018), BIST İnşaat Endeksi (Şahin & Karacan, 2019),
BIST Sigorta Endeksi (Ömürbek & Özcan 2016), BIST XKMYA Endeksi (Karaoğlan & Şahin, 2017),
BIST Ticaret Endeksi (Ayçin & Güçlü, 2020), BIST 100 Şirketleri Endeksi (Şengül & Ece, 2018), BIST
- Perakende Ticaret Sektörü (Deste & Halifeoğlu, 2019), BIST – Orman, Kağıt, Basım End. Endeksi
(Apan & Öztel, 2020), BIST Elektrik Sektörü Endeksi (Kayahan Karakul & Özaydın, 2019), BIST
Tekstil (Temizel & Bayçelebi, 2016; Konak vd., 2018 ) örnek verilebilir.
Bu çalışmaların bir kısmında araştırmacıların tek bir dönem üzerinden değerlendirme yaparak
işletmelerin finansal performansları üzerine incelemeler yaptıkları görülmektedir. Birden fazla dönemin
incelendiği çalışmalardaysa analizlerin her bir dönem için tekil yapıldığı çalışmaların yanı sıra
dönemlerin tek bir orana indirgendiği çalışmaları da görmek mümkündür. İncelenen döneme ait verilerin
birleştirilmesinde araştırmacıların genellikle oluşturdukları serinin aritmetik/geometrik ortalamalarını
alarak seriyi temsil eden tek bir değere ulaştıkları görülmektedir.
Bu çalışmada, literatürde yer alan mevcut çalışmalardan farklı olarak incelenen geçmiş dönem verilerine
dayanılarak elde edilen tahmini finansal oranlar gri sayı cinsinden ifade edilerek analiz edilmiş,
işletmelerin gelecek dönemlerinde sergilemeleri muhtemel finansal performanslarına göre bir sıralama
modeli önerilmiştir. Bu amaçla çalışmada Borsa İstanbul’da BIST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektörü
endeksinde işlem gören işletmelerin sektörün dinamiklerini temsil eden 14 finansal oran yardımıyla
2015-2019 yılları arasındaki verileri kullanılarak 2020 yılındaki finansal performansına ilişkin bir
tahmin modeli oluşturulmuştur. Bu çalışmanın kapsamına tekstil, giyim ve deri sektöründe işlem gören
23 işletmeden belirtilen dönem aralığında finansal tablolarına ulaşılan 21 işletme dâhil edilmiştir.
METODOLOJİ
Bu çalışmada finansal performansı incelenen işletmelerin 2015-2019 dönem verileri doğrusal regresyon
modeli kullanılarak 2020 yılı için oluşturulan tahmin değerlerinden hareketle analiz edilmiştir.
Regresyon modeli ile hesaplanan nokta tahmin değeri %95 güven aralığında aralık tahmin değerlerine
dönüştürülmüştür. Aralık tahmin değerlerinin alt ve üst limit değerleri işletmelerin gri performans
skorlarının alt ve üst limitlerini temsil etmek üzere gri karar matrisi oluşturulmuştur.
Çalışmada incelenen 21 işletmenin 14 kritere göre hesaplanmış gri performans skorlarından oluşturulan
karar matrisi gri entropi yöntemi ile analiz edilerek 14 kritere ait gri ağırlık dereceleri hesaplanmıştır.
Karar sürecinde hangi kriterin ne derece etkili olacağının bir göstergesi olarak hesaplanmış olan
ağırlıklar bir sonraki adımda Gri TOPSIS yöntemi ile bütünleşik olarak kullanılarak analize dahil
edilmiştir. Finansal oranların önem derecelerinin tam olarak bilinmemesi ve incelenen sektöre ve karar
vericinin değerlendirmelerine göre değişiklik arz edeceği için sübjektif değerlendirmelere dayalı AHP,
ANP vb. yöntemler yerine objektif ağırlıklandırma yapan Entropi yöntemi tercih edilmiştir.
Entropi, termodinamikte düzensizlik ve dağınıklığın bir ölçütü olarak tanımlı bir terimdir. Entropi
kavramı daha sonra Shannon (1948) tarafından enformasyon teorisinde, rassal değişkenlerle ilgili
belirsizliğin ölçüsü olarak tanımlanmıştır. Günümüzde mühendislik teknolojisi, sosyo-ekonomi vb.
alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Kong vd, 2008). Entropi, rastgele bir değişkenin
belirsizliğinin ve ayrı bir rastgele değişkenin sonucunu tanımlamak için gereken bilgi miktarının bir
ölçüsü olarak kabul edilir. Entropi, karar vericilerin tercihine bağlı değildir, bu nedenle karar verme
sürecinin öznelliğini ve belirsizliğini azaltır (Wang vd., 2007).

66

Karar matrisine gri entropi analiz ile hesaplanan ağırlıklar dahil edildikten sonra TOPSIS yöntemi
adımları gri aritmetik operatörler kullanılarak takip edilerek işletmelerin 2020 yılı için tahmini
performans skorları elde edilmiştir.
TOPSIS yöntemi, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution ifadesinin kısaltması
olarak ifade edilen bir ÇKKV yön-temidir. Yöntem Hwang ve Yoon (1981) tarafından geliştirilmiş olup
bugüne kadar birçok ÇKKV probleminin çözümünde başarı ile uygulanmıştır.
Basit matematiksel işlem gereksinimi, her türden ÇKKV problemine rahatlıkla uygulanabilmesi ve
bulanık sistem teorisi, gri sistem teorisi gibi bir çok sistem teorisi ile bütünleşik ve diğer ÇKKV
yöntemleri ile melez kullanılabilmesi yöntemin sıklıkla tercih edilmesine neden olmuştur.
TOPSIS yönteminin gri sayılardan oluşturulmuş karar matrisi üzerinden, gri sistem teorisine ait
aritmetik operatörler kullanılarak analiz edilecek şekilde genişletilmiş olan haline Gri TOPSIS yöntemi
adı verilmektedir.
ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
Çalışmada önerilen hibrit karar modelinde gri entropi yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları objektif olarak
belirlenmiş ardından hesaplanan ağırlıklar gri TOPSIS yöntemine entegre edilerek alternatif setini
oluşturan işletmelerin sıralamaları gerçekleştirilmiştir.
Kriter setini oluşturan finansal oranların toplam performans skorlarına etki yönü, kriterin fayda ya da
maliyet özelliğine göre belirlenmiş ve bu ayrım gözetilerek modele dahil edilmiştir. Çalışmada
kullanılan finansal oranların, optimizasyon yönleri ve hesaplanan gri entropi ağırlıkları tablo 1.’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Finansal oranların gri entropi ağırlıkları
Kriter
Cari Oran
Nakit Oran
KVYK/TB
Toplam Borç/Aktif
TFB/TB
Brüt Kâr Marjı
Faaliyet Kâr Marjı
Özkaynak Kârlılığı
Finansman Gider/Satışlar
FAVÖK/Satışlar
Alacak Devir Hızı
Stok Devir Hızı
Ticari Borç Devir Hızı
Özkaynak Devir Hızı

Optimizasyon Yönü
Fayda
Fayda
Maliyet
Fayda
Maliyet
Fayda
Fayda
Fayda
Maliyet
Fayda
Fayda
Fayda
Maliyet
Fayda

Kod
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

Gri Ağırlık
[-0,02; -0,01]
[0,17; 0,2]
[0,05; 0,07]
[0,07; 0,08]
[0,08; 0,08]
[0,15; 0,16]
[0,18; 0,19]
[0,13; 0,2]
[0,14; 0,17]
[0,15; 0,17]
[-0,26; -0,18]
[-0,12; -0,11]
[-0,01; 0,19]
[-0,1; 0,17]

TOPSIS yöntemi kullanılarak yapılan analizde 21 işletmenin 2015-2019 yılı finansal oranlarından
hareketle tahmin edilmiş olan 2020 tahmin değerleri %95 güven aralığında aralık tahmin değeri olarak
karar matrisine eklenerek analiz yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları Tablo 2.’de gösterilmiştir.
Tablo 2. 2020 Tahmin değerlerine göre işletmelerin finansal performans sıralamaları
Akın Tekstil
Arsan Tekstil

S0,45
0,55

S+
1,27
1,85

C+
0,74
0,77

Sıra
14
11
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Bilici Yatırım
Birko
Birlik Mensucat
Bossa Ticaret
Dagi
Derimod
Desa
Diriteks Diriliş
Hateks
Karsu
Kordsa
Lüks Kadife
Menderes
Rodrigo
Royal Halı
Söktaş
Sönmez
Yataş
Yünsa

S0,16
3,10
0,60
0,21
0,00
0,61
0,07
12,01
0,66
0,49
0,45
0,23
0,60
0,00
2,07
0,14
0,21
0,07
0,40

S+
1,62
1,25
1,98
1,23
1,62
1,23
1,34
1,30
1,27
1,38
1,78
2,06
1,29
1,29
1,34
1,19
1,89
1,63
1,31

C+
0,91
0,29
0,77
0,85
1,00
0,67
0,95
0,10
0,66
0,74
0,80
0,90
0,68
1,00
0,39
0,89
0,90
0,96
0,77

Sıra
5
20
12
9
1
17
4
21
18
15
10
6
16
2
19
8
7
3
13

Yapılan analiz sonuçlarına göre 2020 yılı için tahmini finansal performansı en yüksek olan işletme Dagi
olurken, en düşük işletme Diriteks Diriliş olarak belirlenmiştir.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışmanın amacı, finansal tablo kullanıcılarına amaçları doğrultusunda işletmenin gelecekteki
finansal performansına ilişkin çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak bir tahmin modeli önerisi
sunmaktır. Bu kapsamda yapılan analiz sonucunda, tekstil sektörünün yapısı dikkate alındığında
özellikle yüksek finansal borç, düşük likidite yapısının işletmelerin sıralamasında oldukça etkili olduğu
görülmektedir. Önerilen modele temel olan analizde en uç değerler olan Dagi ve Diriteks Diriliş’e ilişkin
finansal oranlar sübjektif olarak değerlendirildiğinde bu etki oldukça net bir şekilde gözlemlenmektedir.
İzleyen çalışmalarda daha geniş dönem veri setlerinden hareketle tahmin değerleri elde edilerek analiz
edilebilir. Farklı ÇKKV yöntemleri kullanılarak analizler tekrarlanabilir ve elde edilen bulgular
kıyaslanabilir. Ayrıca modelin diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin sıralanmasında
kullanılması da mümkündür.
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Özet
Çalışmada, sürekli mesleki eğitim ile denetim firması gelirleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Araştırmada, 2013-2018 yılları arasında denetim firmalarının yayınlamış olduğu şeffaflık raporları
kullanılmıştır. Analiz en küçük kareler yöntemi ve iki aşamalı araç değişken yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. İki aşamalı araç değişken yönteminin kullanılma nedeni potansiyel tersine
nedensellik sorununu ortadan kaldırmaktır. Sonuçlar, sürekli mesleki eğitim saatlerinin denetim firması
gelirlerini artırdığı yönündedir.

Abstract
In the paper, the relationship between continuing professional education and audit firm revenues was
examined. Transparency reports of audit firms between 2013 and 2018 were employed. Ordinary Least
Square and instrument variable regression with two least square were adopted. The reason of using
instrument variable regression with two least square is to eliminate the reverse causality. The results
show that the hours of continuing professional education in audit firms enhance audit firm revenues.

Anahtar Kelimeler: Şeffaflık Raporları, Sürekli Mesleki Eğitim, Denetim Firması Gelirleri

Giriş
Denetim firmalarının yayınlamış olduğu şeffaflık raporlarından elde edilen bilgiler kullanılarak yapılan
araştırmalar sınırlı sayıdadır. Birçok ülkede denetim firmalarının şeffaflık raporu yayınlaması zorunlu
olmamakla birlikte, bu raporların yayınlandığı ülkelerde (Avrupa’daki ülkeler, Avusturalya gibi)
açıklanan bilgiler de sınırlıdır. Geçmişte, Deumes vd. (2012), Choi and Krishnan (2019), La Rosa vd.
(2019) çalışmalarında şeffaflık raporlarını ve bu raporlarda yayınlanan bilgileri kullanarak denetim
firması sahiplik yapısının denetim kalitesine etkisi, şeffaflık raporlarının denetim kalitesini artırıp
artırmadığı, denetim firmasında kurumsal yönetimin denetim kalitesine etkisi gibi konularda
araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Chen vd. (2008), Chen vd. (2013) and Chen vd. (2020) ise Tayvan’da
şeffaflık raporlarında yayınlanan bilgilere benzer bilgilerin yayınlandığı ve Tayvan Mali Denetleme
Komisyonu’nun gerçekleştirdiği anketlerden yola çıkarak denetim firmalarında gerçekleştirilen sürekli
mesleki eğitim ile denetim firması performansları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Elde edilen
bulgular sürekli mesleki eğitim harcamalarının, genellikle denetim firması performansını artırdığı
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yönündedir. Denetim firmalarının finansal performansı bu çalışmalarda, denetim firması yıllık net karı,
faaliyet karı şeklinde ölçümlenmiştir.
Bu çalışmanın dayandığı temel teoriler, insan sermayesi teorisi (Human capital theory) ve kaynak
temelli teoridir (Resource-based theory). Denetim firmaları kaynakları, eğitim, deneyim, zeka, ilişkiler
gibi unsurları kapsamaktadır. Denetim firmalarında sürekli mesleki eğitime yapılan yatırımlar, denetim
firmalarının rekabet gücünü artıracak ve gelirler artacaktır (Bknz, Barney, 1991). Diğer taraftan, insan
sermayesi teorisine göre bilgi ve beceriler eğitimle elde edilmektedir. Sürekli mesleki eğitime yapılan
yatırımlar denetim firmasında çalışanlar arasındaki bilgi farklılıklarını minimize ederek (van Loo ve
Rocco, 2004), kaliteyi artıracak, artan kalite denetim firması gelirlerine olumlu etki edecektir.
Çalışmadan elde edilen bulgular da bu yöndedir.

Method
Bu çalışmada, denetim firmalarının yıllık olarak gerçekleştirdikleri sürekli mesleki eğitim saatleri ile
denetim firmaları gelirleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada sürekli mesleki eğitime ilişkin
veriler, denetim firması gelirleri ve kullanılan kontrol değişkenleri, 2013-2018 yılları arasında denetim
firmalarının yayınlamış oldukları şeffaflık raporlarından elde edilmiştir. Çalışma 6 yıllık zaman aralığını
kapsamaktadır, Kullanılan veriler denetim firması seviyesindedir. Toplamda 217 gözlem kullanılmıştır.
Çalışmada, ilk olarak en küçük kareler yöntemi (Ordinary least square) kullanılarak hipotez test
edilmiştir. Daha sonra iki aşamalı araç değişken yöntemi (IVREG with 2SLS) kullanılarak, potansiyel
tersine nedensellik sorunu çözülmeye çalışılmıştır. İki aşamalı araç değişken yönteminden elde edilen
sonuçlar en küçük kareler yöntemi ile uyumludur. Ve çalışmanın sonuçlarına göre tersine nedensellik
bir problem olarak görülmemektedir.
Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 1’de olduğu gibidir. Son iki değişken iki aşamalı araç değişken
yönteminde araç değişkenler olarak kullanılmıştır.

Tablo 1. Değişkenler ve Ölçümü
Değişkenler
ToplamGelir
BağımsızGelir
DiğerGelir
SürekliEğitim
YönetimKuruluKadın
OrtakSayısı
DenetimFirmasıYerel
YönetimKuruluSahiplik
BaşkanSahiplik
DenetimFirmasıBüyüklük
SahiplikYoğunlaşma
DenetimFirmasıYaş
DenetimFirmasıMerkez

Ölçümü
Denetim firmasının yıllık toplam gelirlerinin doğal logaritması
Denetim firmasının yıllık bağımsız denetim gelirlerinin doğal logaritması
Denetim firmasının yıllık bağımsız denetim gelirleri dışında kalan gelirlerinin
doğal logaritması
Denetim firmasında yıllık gerçekleşen toplam sürekli mesleki eğitim saatlerinin
doğal logaritması
Denetim firması yönetim kurulunda yer alan kadın sayısının toplam yönetim
kurulu üye sayısına oranı
Denetim firması ortaklarının sayısının doğal logaritması
Denetim firmasının uluslararası bir bağlantısı yoksa 1, var ise 0,
Denetim firması yönetim kurulu üyelerinin sahiplik yapısı içindeki toplam oranı
Denetim firması yönetim kurulu başkanının sahiplik yapısı içindeki oranı
Denetim firmasında çalışan toplam personel sayılarının medyanından büyükse 1
küçükse 0
Her bir ortağın ortaklık oranının karelerinin toplamı (Lennox vd,, 2018)
Denetim firması yaşının doğal logaritması
Denetim firması merkezi İstanbul’da ise 1 değilse 0
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Kullanılan temel modelin ampirik izahı temel olarak aşağıda olduğu gibidir.

ToplamGelirit (BağımsızGelirit veya DiğerGelirit) = β0 + β1SürekliEğitimit + β2YönetimKuruluKadınit +
β3OrtakSayısıit + β4DenetimFirmasıYerelit + β5YönetimKuruluSahiplikit + β6BaşkanSahiplikit +
β7DenetimFirmaBüyüklükit + β8SahiplikYoğunlaşmait + β9DenetimFirmasıYaşit +
β10DenetimFirmasıMezkezit + YılKontrol + εit
Çalışmada denetim firması yönetim kurulunda kadınların oranını (YönetimKuruluKadın) kullanmamızın
nedeni şu şekildedir. Vekalet teorisine göre yönetim kurulları vekalet sorununu çözen bir mekanizma
olarak görülmektedir ve yönetim kurulunda yer alan kadınlar yöneticileri etkin bir şekilde kontrol edip
gözetleyerek vekalet probleminin çözümüne önemli katkı sağlayarak performansı artırmaktadır. Çünkü
kadınlar daha bağımsızdır ve yönetim kurulunda bağımsızlık, yöneticilerin daha etkin bir şekilde kontrol
ve gözetimine işaret eder (Jensen ve Meckling, 1976, Carter vd,, 2003). Ortak sayısı (OrtakSayısı),
çalışmada kontrol edilmiştir. Denetim firmasında ortaklar aynı zamanda çalışanlardır, denetim firmasına
müşteriyi getirenler onlardır (Hitt vd,, 2001). Ortakların fazla olması denetim firması gelirlerinin de
artması anlamındadır. Denetim firması büyüklüğü (DenetimFirmaBüyüklük), denetim firmalarının
çalışan sayısının doğal logaritması ile ölçülmüş ve bu çalışmada kontrol edilmiştir. Denetim
çalışmalarında büyüklük standart olarak kullanılan bir kontrol değişkeni olup, denetim firmasının
genellikle büyük denetim firmalarından biri olup olmadığı (Deloitte, KPMG, PwC ve E&Y) şeklinde
ölçülmektedir. Bu çalışmada denetim firması büyüklüğünün bu şekilde ölçülmesi olanaklı değildir. Bu
yüzden çalışan sayısı büyüklük ölçütü olarak kullanılmıştır, Büyük denetim firmalarının gelirlerinin de
yüksek olması olasıdır. Çalışmadaki beklenti de bu yöndedir. Yönetim kurulu sahipliği
(YönetimKuruluSahiplik) ve yönetim kurulu başkanının sahipliği (BaşkanSahiplik) çalışmada kontrol
edilen bir diğer değişkendir. Yönetim kurulu üyelerinin ve yönetim kurulu başkanının sahiplik yapısı
içinde toplam payının yüksek olması kontrol ve gözetime ilişkin verecekleri kararların kendi refahlarını
maksimize etme yönünde olacağının göstergesidir (Woo vd,, 2018; Denis, 2001; Westman, 2011;
Hermalin ve Weisbach, 2003; Booth vd,, 2002; Howton vd,, 2002). Bu bağlamda performans artacaktır.
Sahiplik yoğunlaşmasının (SahiplikYoğunlaşma) yüksek olması, denetim firması sahipliğinin bir ya da
birkaç kişide toplandığının göstergesidir. Kaynak temelli teori açısından sahipler denetim firmasının
temel kaynağıdır. Sahiplik bir ya da birkaç kişide toplanmışsa performansın yükselmesi olası
olmayabilir. Çünkü ulaşılabilir potansiyel müşteriler sınırlı sayıda olacaktır. Denetim firması yaşı
(DenetimFirmasıYaş) çalışmada kontrol edilen bir diğer değişkendir. Yaşlı denetim firmalarının stabil
gelirlerinin olması daha olasıdır. Ayrıca verilen hizmetlerin çeşidi ve firma saygınlığı yıllar itibari ile
geliştirilmesine bağlı olarak yaşlı firmaların daha fazla gelir elde etmesi daha olasıdır (Chen vd,, 2013;
Hsu vd,, 2013). Yerel denetim firmaları (DenetimFirmasıYerel) çalışmada kontrol edilmiştir. Yerel
denetim firmalarının, özellikle bağımsız denetim gelirlerinin düşük olması olasıdır. Kullanılan son
kontrol değişkeni denetim firmasının İstanbul’da faaliyette bulunup bulunmamasıdır
(DenetimFirmasıMerkez). İstanbul şehri Türkiye’nin ekonomik anlamda merkezi olup, bu şehirde
faaliyette bulunan denetim firmalarının daha fazla müşteriye ulaşması daha olası olup gelirlerinin fazla
olması beklenmektedir. Son olarak yıllar modellerde sabitlenmiştir.

3.Bulgular
Sırasıyla, tanımlayıcı istatistik, korelasyon katsayıları tablosu, en küçük kareler yöntemi sonuçları ve iki
aşamalı araç değişken yöntemi sonuçları sunulmuştur.
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Tablo 2 modellerde kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikleri sunmaktadır. Bağımsız
denetim firmaları toplam gelirlerinin doğal logaritmasının ortalama değeri 14,528’dir. Toplam gelirlerin
logaritma alınmadan önceki ortalama değeri 8,704,225 TL’dir. Bağımsız denetim firmalarının bağımsız
denetim gelirlerinin doğal logaritmasının ortalama değeri 13,554’tür. Bağımsız denetim gelirlerinin
logaritma alınmadan önceki ortalama değeri ise 4,968,897 TL’dir. Bağımsız denetim firmalarının
bağımsız denetim gelirleri dışındaki diğer gelirlerinin toplamının doğal logaritmasının ortalama değeri
is 13,658’dir. Diğer gelirlerin logaritma alınmadan önceki ortalama değeri 3,735,328 TL’dir. Yıllık
sürekli mesleki eğitim saatlerinin doğal logaritmasının ortalama değeri 5,051’dir. Sürekli mesleki eğitim
saatlerinin logaritma alınmadan önceki ortalama değeri ise 237,5 saattir. Kullanılan kontrol
değişkenlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler ise Tablo 2’de olduğu gibidir.

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler
Değişken

Gözlem

Ortalama

ToplamGelir
BağımsızGelir
DiğerGelir
SürekliEğitim
YönetimKuruluKadın
OrtakSayısı
DenetimFirmasıYerel
YönetimKuruluSahiplik
BaşkanSahiplik
DenetimFirmaBüyüklük
SahiplikYoğunlaşma
DenetimFirmasıYaş
DenetimFirmasıMerkez

227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227

14,528
13,554
13,658
5,051
0,101
9,343
0,378
0,815
0,482
0,555
0,417
2,525
0,718

Standart
Sapma
1,529
1,622
2,068
0,898
0,137
5,478
0,486
0,218
0,263
0,498
0,244
0,731
0,450

Maksimum

Minimum

9,888
9,104
7,692
2,639
0
2
0
0
0,0375
0
0,066
0
0

18,696
18,319
17,834
7,438
0,5294
29
1
1
0,999
1
0,998
3,583
1

Kullanılan değişkenlere ilişkin korelasyon katsayıları tablosu oluşturulmuştur fakat sayfa sınırından
dolayı tablo sunulmamıştır. Korelasyon katsayılarını oluşturmanın nedeni çoklu doğrusallık olup
olmadığını tespit etmektir. Sonuçlara göre aralarında yüksek korelasyon olan değişkenler mevcut
değildir.
Tablo 3’te en küçük kareler yöntemi kullanılarak regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. İlk sütun sürekli
mesleki eğitimin toplam denetim firması gelirlerine, ikinci sütun sürekli mesleki eğitimin bağımsız
denetim gelirlerine, üçüncü sütun ise sürekli mesleki eğitimin denetim firmasının toplam diğer
gelirlerine etkisine ilişkin sonuçları ortaya koymaktadır. Sürekli mesleki eğitimin katsayısı her üç
sütunda da pozitif ve anlamlıdır (sırası ile 0,529, 0,550, 0,458). Bu sonuçlara göre yıllık sürekli mesleki
eğitim saatleri denetim firması gelirlerini pozitif yönde etkilemektedir. Tablo 4’te iki aşamalı araç
değişken yöntemi kullanılarak regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemin kullanılmasının
nedeni tersine nedenselliğinin bir problem olup olmadığını ortaya koymaktır. İki adet araç değişken
kullanılmıştır. Bunlardan ilki denetim firmasının merkezinin İstanbul’da olup olmaması ve denetim
firması yaşıdır. Çünkü, İstanbul’da faaliyette bulunan denetim firmalarının sürekli mesleki eğitime
ulaşma olasılığı daha yüksektir. Denetim firmaları kendi bünyelerinde verecekleri sürekli mesleki
eğitimleri kıdemli personel tarafından vermek yerine özellikle teorik eğitimlerde, eğitim firmalarından
veya üniversitelerde yer alan akademik personelden yararlanabilirler. İstanbul, bu açıdan denetim
firmalarına büyük bir imkân sunmaktadır. Diğer bir araç değişken ise denetim firması yaşıdır. Yaşlı
denetim firmalarının finansal durumları genç denetim firmalarına göre daha stabil olabilir ve daha fazla
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olabilir. Bu durumda, finansal açıdan imkânı fazla olan -yaşlı- denetim firmaları sürekli mesleki eğitime
yapmış oldukları yatırımlarda daha fazla pay ayırabilirler. İki aşamalı araç değişken modelinde
sonuçlara baktığımızda kurmuş olduğumuz bu argümanlara ilişkin sonuçları görebiliriz. Denetim
firması yaşı ve denetim firmasının İstanbul’da yer alması ile sürekli mesleki eğitim saatleri arasında
pozitif bir ilişki bulunmuştur (Tablo 4, Sütun 4). Tablo 5’in alt kısmında raporlanan Durbin ve WuHausman testleri endojenlik olup olmadığını, Sargan ve Basmann testleri ise kullanılan araç
değişkenlerin geçerli olup olmadığını ortaya koymaktadır. Sargan ve Basmann testlerinin sonuçlarının
anlamsız olması kullanılan araç değişkenlerin geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Durbin ve WuHausman testlerinin sonuçlarının anlamlı olması ise endojenlik probleminin olmadığını ortaya
koymaktadır. Yani sürekli mesleki eğitim ile denetim firması gelirleri arasında tersine nedensellik
ilişkisi yoktur. Tablo 4’teki sonuçlar da sürekli mesleki eğitim saatleri ile denetim firması gelirleri
arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğunu ortaya koymaktadır (sırası ile 1,400, 1,191, 1,754).

Tablo 3. Sürekli Mesleki Eğitim ve Denetim Firması Gelirleri (En Küçük Kareler Yöntemi)

Değişkenler
Constant

SürekliEğitim

YönetimKuruluKadın

OrtakSayısı

DenetimFirmasıYerel

YönetimKuruluSahiplik

BaşkanSahiplik

DenetimFirmaBüyüklük

OLS

OLS

OLS

(1)

(2)

(3)

ToplamGelir

BağımsızGelir

DiğerGelir

9,623***

8,747***

8,275***

(0,569)

(0,560)

(0,905)

0,529***

0,550***

0,458***

(0,085)

(0,084)

(0,133)

1,905***

3,295***

1,587*

(0,552)

(0,544)

(0,874)

0,025

0,027*

0,008

(0,016)

(0,015)

(0,024)

-0,840***

-0,334**

-1,171***

(0,166)

(0,164)

(0,261)

1,365***

0,902**

1,832***

(0,379)

(0,374)

(0,593)

0,310

0,891

-0,507

(0,666)

(0,656)

(1,041)

0,751***

1,069***

0,621**

(0,159)

(0,157)

(0,250)
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SahiplikYoğunlaşma

-1,292*

-2,389***

-0,091

(0,728)

(0,718)

(1,136)

0,280***

0,080

0,560***

(0,105)

(0,103)

(0,169)

0,336*

0,317*

0,412

(0,172)

(0,170)

(0,274)

Yıl Kontrol

Evet

Evet

Evet

Gözlem

227

227

227

0,616

0,641

0,449

24,36***

27,02***

12,13***

DenetimFirmasıYaş

DenetimFirmasıMerkez

R2
F Değeri
*** p<0,01 ** p<0,05 * p<0,1

Tablo 4. Sürekli Mesleki Eğitim ve Denetim Firması Gelirleri (İki Aşamalı Araç Değişken Modeli)

VARIABLES
Constant

SürekliEğitim

YönetimKuruluKadın

OrtakSayısı

DenetimFirmasıYerel

YönetimKuruluSahiplik

BaşkanSahiplik

IV-REG

IV-REG

IV-REG

İlk Aşama

(1)

(2)

(3)

(4)

ToplamGelir

BağımsızGelir

DiğerGelir

SürekliEğitim

8,272***

7,735***

6,191***

2,685***

(1,226)

(1,127)

(1,984)

(0,455)

1,400***

1,191***

1,754***

(0,354)

(0,325)

(0,579)

1,579**

3,152***

0,848

0,797*

(0,719)

(0,661)

(1,135)

(0,436)

-0,528**

-0,394

-0,865**

0,468***

(0,268)

(0,246)

(0,430)

(0,114)

-0,715***

-0,182

-1,124***

-0,118

(0,216)

(0,200)

(0,331)

(0,131)

0,983*

0,612

1,361*

0,640**

(0,503)

(0,463)

(0,777)

(0,298)

0,556**

0,758***

0,166

-0,146
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DenetimFirmaBüyüklük

SahiplikYoğunlaşma

(0,253)

(0,233)

(0,401)

(0,138)

0,835***

1,190***

0,672**

0,067

(0,176)

(0,163)

(0,276)

(0,122)

-2,666***

-3,383***

-1,950**

0,203

(0,607)

(0,563)

(0,957)

(0,139)

DenetimFirmasıYaş

0,181**
(0,085)

DenetimFirmasıMerkez

0,404***
(0,134)

Yıl Kontrol

Evet

Evet

Evet

Evet

Gözlem

227

227

227

227

-

-

-

0,228

256,57***

339,78***

130,85***

4,99***

Durbin Chi2

6,444**

5,087**

6,051**

Wu-Hausman F,

6,230**

4,891**

5,837**

Sargan Chi2

1,501

0,090

2,294

Basmann Chi2

1,421

0,085

2,177

R2
Wald Chi2

*** p<0,01 ** p<0,05 * p<0,1

4.Sonuç
Çalışmada elde edilen bulgular, sürekli mesleki eğitimin denetim firması gelirlerini artırdığı yönündedir.
Çalışmadaki temel kısıt, gözlem sayısının düşük olmasıdır. Şeffaflık raporları yayınlandıkça bu kısıt
ortadan kaldırılabilir veya şeffaflık raporlarının yayınlandığı ülkelerdeki denetim firmaları da gözlem
kapsamına dahil edilerek çalışmadaki bu kısıt ortadan kaldırılabilir. Denetim firmaları bu bulgulardan
yola çıkarak sürekli mesleki eğitime daha fazla önem verebilir. Çalışma denetim firması büyüklüğü alt
grubu kullanılarak geliştirilebilir. Ayrıca sürekli mesleki eğitimin denetim kalitesine etkisi, denetlenen
firma seviyesinde kalite tespit edilerek araştırılabilir. Çalışma, farklı kontrol değişkenleri eklenerek
ilerletilebilir. Ayrıca, sürekli mesleki eğitimler farklı bileşenlere ayrılarak (eğitim çeşitleri yönünden)
denetim firması gelirlerine hangisinin daha fazla etki ettiğine ilişkin bulgular elde edilebilir.

76

Kaynakça
Barney, J. (1991), “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management,
Vol.17, No.1, pp.99-120.
Booth, J.R., Cornett, M.M., and Tehranian, H.(2002), ‘Board of directors, ownership, and regulation’,
Journal of Banking&Finance, Vol.26, pp.1973-1996
Carter, D.A., Simkins, B.J. and Simpson, W. G.(2003), “Corporate governance, board diversity and firm
value”, The Financial Review, Vol.38, pp.33-53.
Chen, Y-S., Chang, B-G., and Lee, C.C. (2008), ‘The association between continuing professional
education and financial performance of public accounting firms”, The International Journal of Human
Resource Management, Vol.19, Issue.9, pp.1720-1737.
Chen, Y-S., Hsu, J., and Huang, M-T. (2013), “Lagged effects of training on financial performance:
Evidence from longitudinal data”, Global Journal of Business Research, Vol.7, No.1, pp.9-20.
Chen, Y-S., Yang, C-C., and Yang, Y-F. (2020), “Higher academic qualifications, professional training
and operating performance of audit firms”, Sustainability, Vol.12, pp.1-16.
Choi, J. And Krishnan, G. V. (2019). “The relation between audit-firm ownership structure and
governance
and
audit
efford
and
audit
quality”,
https://pdfs.semanticscholar.org/5c80/d16a85f666d25e3479b0e75d16f140567476.pdf
Denis, D.K.(2001), ‘Twenty-five years of corporate governance research … and counting’, Review of
Financial Economics, Vol.10, pp.191-212.
Deumes, R., Schelleman, C., Bauwhede, H.W., & Vanstraelen, A. (2012), “Audit firm governance: Do
transparency reports reveal audit quality?”, Auditing: A Journal of Theory and Practice, Vol.31, No.4,
pp. 193-214.
Hermalin, B.E. and Weisbach, M.S.(2003), ‘Boards of directors as an endogenously determined
institution: a survey of economic literature’, Economic Policy Review, Vol.9, No.1, pp.7-27.
Hitt, M. A., Bierman, L., Shimizu, K. and Kochhar, L.(2001), “Direct and moderating effects of
human capital in professional on strategy and performance service firms: a resource-based
perspective”, Academy of Management Journal, Vol.44, No.1, pp.13–28.
Howton, S.D., Howton, S.W. and Olson, G.T. (2001), ‘Board ownership and IPO returns’, Journal of
Economics and Finance, Vol.25 No.1, pp.100-114.
Hsu, C-S, Kuo, L. and Chang, B-G.(2016), “Non-linear relationship between gender diversity in the
partnership and profit performance in accounting firms”, Pacific Accounting Review, Vol.28, Issue.3,
pp.306-336.
Jensen, M. C. and Meckling, W.H.(1976), “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and
ownership structure”, Journal of Financial Economics, Vol.3, No.4, pp.305-360.
La Rosa, F., Caserio, C., and Bernini, F. (2019), “Corporate governance of audit firms: Assessing the
usefulness of transparency reports in a Europe-wide analysis”, Corporate Governance: An International
Review, Vol.27, Iss.1, pp.14-32.
77

Lennox, C.S., Wang, C. and Wu, X.(2018), “Opening up the ‘black box’ of audit firms: the effect of
audit partner ownership on audit adjustment”, Working Paper, Retrieved from
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3271165.
van Loo, J. B. and Rocco, T. S. (2004), ‘Continuing professional education and human capital theory’,
paper presented at the Academy of Human Resource Development International Conference (AHRD),
Austin, TX, March 3‐7.
Westman, H.(2011), ‘The impact of management and board ownership on profitability in banks with
different strategy’, Journal of Banking&Finance, Vol.35 Issue.12, pp.3300-3318.
Woo, Y-S., Kang, M. and Lee, H-Y.(2018), “The cost of debt and the characteristics of audit firms”,
Managerial Finance, Vol.44 No.1, pp.27-45.

78

RAPORLANAN KİLİT DENETİM KONULARININ SAYISINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BORSA ISTANBUL’DA BİR
UYGULAMA
Dr.Öğr.Üyesi Neriman YALÇIN
nerimanyalcin@gmail.com.tr
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi/ Kadirli MYO
Özet
Kilit Denetim Konuları Standardı (BDS 701) ile bağımsız denetim raporlarına “Kilit Denetim Konuları” paragrafı
eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Literatürde, söz konusu paragrafta yer alan konular ve bu konuların
tekrarlanma sıklığının birtakım unsurlardan etkilendiği tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bağımsız denetim
raporlarında yer alan Kilit Denetim Konuları paragrafının açıklama getirdiği konular ile denetlenen işletmenin
veya denetçinin/denetim kuruluşunun özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bu
amaçla, Borsa İstanbul (BIST) İmalat Sanayiinde faaliyet göstermekte olan 171 işletmenin 2017-2019 yıllarına ait
bağımsız denetim raporlarında yer alan 513 Kilit Denetim Konuları paragrafı incelenmiştir. Çalışmanın bulguları;
denetim firmasının 4 büyüklerden biri olması, denetlenen işletmenin sürekliliği hakkında belirsizlik olması ve cari
yılda bir önceki denetim firmasının değiştirilmiş olması durumlarında bağımsız denetim raporunda daha az sayıda
kilit denetim konusu raporlandığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kilit denetim konuları (KDK), İşletmenin Sürekliliği, Denetim Firması
Değişikliği, Denetim Firması Türü, Denetim Görüşü,
A RESEARCH ON THE FACTORS AFFECT THE NUMBER OF REPORTED AUDIT
MATTERS: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE
Abstract
There is imposed an obligation to add ‘Key Audit Matters’ paragraph into an independent audit report by the Key
Audit Matters Standard (BDS 701). It is discussed in the literature that issues in related paragraphs and prevalence
of these issues are affected by several factors. The purpose of this research is to research whether there is a
significant relationship between the properties of an audited company or auditor/auditing firm and issues that are
explained by the paragraph of Key Audit Matters in independent audit reports. We, for that purpose, scrutinized
513 Key Audit Matters paragraph in independent audit reports of 171 companies operating in the Istanbul Stock
Exchange (ISE) Manufacturing Industry for the period of 2017-2019. For our research findings, less key audit
issues were reported in independent audit reports in case of being auditing firm one of the four greats; uncertainty
on the continuity of audited company; changed the previous auditing firm in the current year.
Keywords: KAM, Going Concern Opinion (GCO), Audit Firm Rotation, Big Four, Audit Opinion,

Giriş
Finansal skandallardan sonra denetim piyasasının tarafları, kamuya açık şirketlerin finansal raporlaması
ve bağımsız denetim raporları hakkında güvensizlik içeren eleştirilerini dile getirmeye başlamıştır.
Uluslararası birçok düzenleyici tarafından denetime duyulan bu güvensizliğe karşı önlem olarak,
özellikle halka açık şirketler için genişletilmiş denetçi raporları öngörülmeye başlanmıştır. Bu
kapsamda, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB), Ocak 2015'te Uluslararası
Denetim Standardı (ISA) 701 - Kilit Denetim Konularını11 yayınlamıştır (IAASB, 2015). Denetim
raporundaki bu yeni bölüm, denetçilerin analizleri sırasında kritik olduğu tahmin edilen ve şirketin
finansal tablolarının daha doğru anlaşılması ile ilgili olan açıklama alanlarından oluşmaktadır. Bu
standart, farklı ülkelerdeki denetim raporlarını ortak bir düzende sunulmasını ve finansal tablo
kullanıcıları için daha anlaşılır bir dil sağlamayı amaçlamaktadır.
Türkiye’de ise bağımsız denetim raporlarında KDK başlıklı ayrı bir bölüm olarak Bağımsız Denetim
Standardı 701 (BDS 701) hazırlanmıştır. Standart, 2016 yılsonu bağımsız denetim raporlarından
11

Bundan sonra “KDK” olarak anılacaktır.
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itibaren uygulanmaya başlanmış olup, hem uluslararası hem de ulusal literatürde standardın bağımsız
denetim raporuna katkısı hakkında yapılmış çeşitli nitel/ nicel çalışmalara rastlanılmaktadır. Öte yandan
KDK paragrafını oluşturan, diğer bir deyişle denetçinin mesleki muhakemesi sonucu KDK olduğunu
değerlendirdiği “konuların” denetlenen işletmenin veya denetçinin/denetim kuruluşunun özellikleri ile
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı KDK hakkında araştırılan önemli bir diğer konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, bağımsız denetim raporlarında yer alan KDK
paragrafının açıklama getirdiği konular ile denetlenen işletmenin veya denetçinin/denetim kuruluşunun
özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, Borsa İstanbul (BIST)
İmalat Sanayiinde faaliyet göstermekte olan 171 işletmenin 2017-2019 yıllarına ait bağımsız denetim
raporlarında yer alan 513 KDK paragrafı incelenmiştir. Gerçekleştirilen literatür araştırması aracılığı ile
seçilen dört bağımsız değişken ile KDK paragraflarında yer alan KDK sayısı arasında anlamlı bir ilişki
olup olmadığı regresyon yöntemi ile tahmin edilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın girişi takip eden ikinci
kısmında, KDK paragraflarının içeriğini etkileyen faktörleri araştıran çalışmalardan oluşan literatür
araştırması; üçüncü bölümünde araştırmanın yöntemi ve uygulanması ve son bölümde sonuç/ öneriler
yer almaktadır.
Literatür Araştırması
KDK standardı, 2016 yılsonu bağımsız denetim raporlarından itibaren uygulanmaya başlanmış olup,
hem uluslararası hem de ulusal birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu kapsamda, literatürde Standardın
bağımsız denetim raporuna katkısı, bağımsız denetim raporunun şeffaflığı ve iletişim değerine etkisinin
araştırılması standardın ana amacına hizmet edip etmediği; KDK paragraflarının çoğunlukla hangi
konulardan meydana geldiği ve bu konuların belirtilme sıklığı hakkında yapılmış çalışmalara
rastlanılmaktadır. KDK paragrafını oluşturan, diğer bir deyişle denetçinin mesleki muhakemesi sonucu
KDK olduğunu değerlendirdiği “konuların” denetlenen işletmenin veya denetçinin/denetim
kuruluşunun özellikleri ile arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı KDK hakkında araştırılması gereken
önemli bir diğer konu olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın konusu gereği literatür araştırması,
KDK hakkında yapılmış çalışmalardan KDK paragrafının içeriğini etkileyen faktörlerin araştırıldığı
ampirik çalışmalar ve söz konusu ampirik çalışmaları karşılaştıran nitel çalışmaları içerecek şekilde
kısıtlanmıştır.
Shao,(2020) çalışmasında Çin'deki kilit denetim konularının özelliklerini, denetim firması ve
denetçisinin kilit denetim konularının açıklanması üzerindeki etkisini incelemiştir. Suttipun, (2020)
çalışmasında 2016-2018 yılları arasında Tayland Borsası'nda listelenen şirketlerin yıllık raporlarında
raporlanan önemli KDK’ların ve KDK raporlamasını etkileyen faktörleri şirket büyüklüğü, kurumsal
karmaşıklık, kurumun yaşı, şirketin karlılığı ve denetçi rotasyonu değişkenleri üzerinde incelemiştir.
Ciğer, Vardar ve Kınay (2018), bağımsız denetçi raporlarında sunulan KDK’ların sektöre ve denetim
firmalarına göre frekans analizi yapılmıştır. Ciğer, Vardar ve Kınay (2019), Romanya, Polonya, Çek
Cumhuriyeti ve Türkiye arasında raporlanan KDK sayısı ve içeriği açısından bir benzerlik olup olmadığı
araştırılmıştır. Çağıran ve Kapıcı (2019), BIST’de faaliyet gösteren imalat sektörüne ait işletmelerin
2017 yılı denetim raporlarının içerik bakımından analiz edildiği araştırmada; sektörde hangi KDK’larda
yoğunlaşma olduğu, KDK sayıları, KDK sunulma şekilleri, alt sektör, denetim raporu sayfa sayısı,
denetim kuruluşu ve görüş türü bakımından farklılıklar ayrıntısı ile analiz edilmiştir. Pinto & Morais
(2018), 2017 yılı denetim raporlarında açıklanan kilit denetim konusu sayısını etkileyen faktörlerin
Avrupa örnekleminde (İngiltere, Fransa ve Hollanda) araştırmıştır. Tušek & Ježovita (2018), Hırvatistan
borsasında işlem gören şirketlerin, 2016 ve 2017 yıllarına ait bağımsız denetim raporlarında açıklanan
KDKları incelemiştir. Veltek & Issa, (2019), KDK hakkında gerçekleştirilmiş 49 ampirik araştırmayı
incelemiştir.
Araştırma
BDS 701- KDK Standardı hakkında gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, 2017-2019 yılları arasında
BIST İmalat Sanayiinde yer alan işletmelerin bağımsız denetim raporlarında KDK paragrafının
açıklama getirdiği konular ile denetlenen işletmenin veya denetçinin/denetim kuruluşunun özellikleri
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Dolayısıyla bu araştırmada, işletmelerin ve
onları denetleyen denetim kuruluşlarının bir takım özelliklerinin KDK sayısını etkilediği
varsayılmaktadır. Söz konusu varsayım kapsamında, daha önceki uluslararası araştırmalarda KDK
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sayısını etkilediği düşünülen ve bağımsız denetim raporlarındaki çıktıları etkilediği düşünülen bir takım
faktörler regresyon yöntemiyle test edilmiştir.
Araştırmanın örneklemini, BIST-İmalat sanayiinde faaliyet göstermekte olan işletmeler
oluşturmaktadır. İmalat Sanayii başlığı altında Mayıs-2020 tarihi itibariyle 174 işletme bulunmaktadır.
Söz konusu şirketlerden üç tanesinin 2017 yılına ait finansal tabloları mevcut olmadığından
örneklemden çıkarılmıştır. Nihai örneklem 171 İmalat Sanayii işletmesi ve veri seti 513 şirket/yıl
verisinden oluşmaktadır. Araştırmanın örnekleminde yer alan işletmelerin 2017-2019 yıllarına ait
bağımsız denetim raporlarında açıklanan KDK’lar listelenmiş ve içerik analizi yöntemiyle incelenmek
suretiyle; sayıca ve ilgili oldukları finansal hesaplar bakımından sınıflandırılmıştır. KDK’ların sayı ve
ilgili oldukları finansal hesaplar bakımından belirlenmesinin ardından, uluslararası araştırmalarda KDK
sayısını etkilediği varsayılan test değişkenleri belirlenmiştir. Söz konusu değişkenler için gerekli veri
seti örneklemde yer alan işletmelerin kamuya açıklanan yılsonu bağımsız denetim raporları ve finansal
tablolarından edinilmiştir. Her bir işletmenin cari yılda raporlanan KDK sayısını ifade eden KDK
değişkeni bağımlı değişken olmak üzere; raporlanan KDK sayısı üzerindeki etkileri test edilmek üzere
seçilen dört kontrol değişkeni (işletmenin sürekliliği, denetim firması türü, denetçi görüş türü ve
rotasyon) ile çok değişkenli regresyon modeli oluşturularak analiz edilmiştir. Modelde yer alan
değişkenler kapsamında araştırmanın hipotezleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:
H1: Denetim firması türü ile raporlanan KDK sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır
H2: Denetim görüşü ile raporlanan KDK sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H3: İşletmenin sürekliliği ile ilgili belirsizlik bulunması ile raporlanan KDK sayısı arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Denetim firmasının rotasyona uğraması ile raporlanan KDK sayısı arasında anlamlı bir
ilişki vardır.

Bu deneysel araştırma Türkiye örnekleminde KDK’ların sayısını etkileyen faktörler hakkında deneysel
araştırma eksikliğini gidermeyi hedeflemektedir. BDS 701’in yürürlüğe girdiği 2017 yılından bu yana
yapılmış ulusal çalışmalar çoğunlukla; raporlanan KDK’ların sayıca tespit edilmesi ve raporlanan
KDK’ların sektör, denetim firması türü, denetçi görüş türü, KDK konu başlığı, ilgili denetim standardı
gibi değişkenler açısından sınıflandırılmasını içeren içerik analizlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle BDS
701 hakkındaki literatüre deneysel bulgu ve sonuçlar bakımından katkı sağlaması beklenmektedir. Her
araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın bir takım kısıtlılıkları bulunmaktadır. Örneklemin tek bir
sektörden oluşması, etkili olduğu düşünülen faktörlerin sayısı ve zaman serisinin henüz sadece üç yıllık
veri içermesi bu çalışmanın başlıca kısıtlarını oluşturmaktadır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, daha
uzun zaman serilerinde daha geniş örneklemde yapılması halinde söz konusu faktörlerin etkileri
hakkında farklı yorumlar yapılabilir.
İçerik Analizi
Araştırmanın örneklemini oluşturan şirketler ait bağımsız denetim raporlarının incelenerek örneklemin
KDK sayıları, konu başlıkları ve yüzdeleri belirlenmiştir. BDS 701 uyarınca, BIST İmalat sektöründe
2017-2019 yılları arasında raporlanan yıllık toplam KDK sayıları ilk uygulama yılından itibaren sayıca
azalma eğilimi göstermiştir. Yıllar itibariyle, her işletme için ortalama (2) KDK raporlandığı tespit
edilmiştir. ACCA tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre içinde Brezilya, Kıbrıs,
Yunanistan, Romanya, Kenya, Nijerya, Umman, Romanya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve
Zimbabve olmak üzere 11 ülkenin imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ait denetim
raporlarında yer alan KDK’ların ortalaması (2) ile benzerlik gösterdiği görülmüştür. Çeşitli ülke
piyasalarında gerçekleştirilmiş araştırmalarda elde edilen bulgulara göre; raporlanan KDK’ların hangi
konu başlıklarında sıklık gösterdiği, hangi finansal hesapların daha çok KDK olduğu, standart yürürlüğe
girdiğinden bugüne birçok araştırmanın konusu olmuştur. Örnekleme ait en fazla raporlanan KDK konu
başlıkları sırasıyla; hasılat, ticari alacaklar, maddi duran varlıklar ve stoklardan oluşmaktadır. Söz
konusu dört konu hakkındaki KDK sayısı, üç yıl boyunca raporlanmış tüm KDK’ların %61’ini
oluşturmaktadır.
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Araştırma Modeli
Araştırman modelini oluşturulurken öncelikle, raporlanan KDK'ların sayısını belirlemek amacıyla denetim
raporları analiz edilmiştir. İkinci olarak, raporlanan KDK’ların sayısı bağımlı değişken olarak tanımlanmak
suretiyle; literatür taramasına dayanarak modeli açıklayacak dört bağımsız değişken tanımlanmıştır.
Araştırma hipotezleri, çoklu regresyon modeli ile test edilmiş olup, araştırma modeli aşağıdaki gibi
oluşturulmuştur:
Model
KDKit=β0+β1BYK4it+β2GRS+β3SURit+β4FIRMDEGit+teit
Burada;
Bağımlı değişken:
KDK
; İ işletmesinin t yılı sonunda raporlanan KDK sayısı,
Kontrol değişkenleri:
BYK4 ; İ işletmesinin denetim firmasının t yılında 4 büyüklerden biri olması halinde 1, değilse 0,
GRS
; İ işletmesinin t yılında denetim görüşü olumlu görüş dışı görüş ise 1, değilse 0,
SUR
; İ işletmesinin t yılında süreklilik raporlaması var ise 1, değilse 0,
FIRMDEG
; İ işletmesinin t yılındaki denetim firmasının değişmesi halinde 1, değilse 0.

Araştırma Bulguları
Araştırma bulguları, tanımlayıcı istatistikler ve regresyon sonuçlarından oluşmaktadır. Bağımsız denetim
raporlarında açıklanan KDK sayılarını etkileyen faktörlerin araştırılması amacıyla kurulan çok değişkenli
regresyon modelinde kullanılan değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri Tablo-3’de sunulmuştur.
Tablo-3. Tanımlayıcı İstatistikler
Değişkenler
KDK

Mean
1,01

Med.
,96

Std. Dev.
,58

Min
,00

Max
3,89

BYK4

N
513
513

,52

1,00

,50

,00

1,00

GRS

513

,10

,00

,30

,00

1,00

SUR
FIRMDEG

513
513

,07
,21

,00
,00

,25
,41

,00
,00

1,00
1,00

Kontrol değişkenlerinin tanımlayıcı istatistiki
verilerine bakıldığında, örneklemde yer alan
işletmelerin %52’sinin 4 büyük denetim
firması tarafından denetlendiği; %10’unun cari
yılda olumlu görüş dışında bir denetim görüşü
aldığı; %7’sinin denetim raporunda süreklilik
ile ilgili belirsizlik görüşü verildiği; %21’inin

ilgili yılda denetim firmasını değiştirdiği görülmektedir.
İşletmelerin ve onları denetleyen denetim firmalarının özelliklerinin denetim raporlarında açıklanan KDK
sayısını etkilediği düşünülen seçilmiş faktörler ile oluşturulan modelin regresyon analiz sonuçları Tablo4’de özetlenmiştir.
Tablo-4. Regresyon Sonuçları
Değişkenler
(Constant)
BYK4

Beklenen İşaret
?
-

B
,607
-,300

GRS

-

-,201

SUR

+

-,189

P
,102
,000***
(-5,477)
,033
(-2,143)
,039**
(-1,649)
,007*
(-,922)

***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 önemlilik
düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Parantez
içindeki
değerler
(t)
testi
değerlerini
göstermektedir.

Tablo-4’de
yer
alan
regresyon
sonuçlarına göre; modelin anlamlılığını
gösteren F testinin önemlilik düzeyi
FİRMDEG
-,055
(0,000) modelde yer alan bağımsız
değişkenlerin
KDK
sayısındaki
Gözlemler 513
farklılıkları
açıklamak
konusunda
R2 %69
istatistiki
olarak
anlamlı
olduğunu
Adj.R2 %62
göstermektedir.
Modelin
ꭆ
2 değerç
F Test Önemlilik 0,000
(0,69) ve Düzeltçlmçş ꭆ2 değerç (0,62)
olarak gerçekleşmiş olup, KDK sayısı hakkındaki farklılığın %62’inin, modelde yer alan değişkenlerle
açıklanabildiğini göstermektedir.
Modelde yer alan değişkenlerden, BYK4(%1), SUR(%5) ve FIRMDEG (%10) değişkenleri istatistiki olarak
anlamlı sonuçlar verirken; GRS değişkeninin istatistiki olarak anlamlı sonuç vermediği görülmektedir.
İstatistiki olarak anlamlı değişkenlerin katsayı işartlerine bakıldığında, KDK değişkeni ile BYK4, SUR,
FIRMDEG değişkenleri arasındaki ilişkinin negatif yönlü olduğu görülmektedir. BYK4 değişkeni
bulguları; denetim firması türü ile KDK sayısı arasındaki ilişkiyi araştıran önceki çalışmalar (In, Kim ve
Park, 2020; Grosu, M., Robu, I-B., Istrate, C., 2020; Ciğer, Vardar ve Kınay, 2018; Çağıran ve Varıcı,
2018) ile tutarlı sonuçlar ortaya koyarken; dört büyüklerin daha fazla KDK duyurma eğiliminde olduğu
bulgusuna ulaşan (Tušek & Ježovita, 2018 ve Ferreira & Morais, 2019) ile karşıt sonuçlar elde edilmiştir.
Denetim görüşünü ifade eden GRS değişkeni ile raporlanan KDK sayısı arasında ilişki hakkında çıkan
sonuç; aynı değişken ile yapılan önceki çalışmalar (Grosu, M., Robu, I-B., Istrate, C., 2020; Çağıran ve
Varıcı, 2018) ile tutarlıdır. İşletmenin sürekliliği ile ilgili belirsizlik içeren görüş varlığı ile KDK sayısı
arasında istatistiki olarak analamlı ve negatif yönlü ilişki bulgusu daha önceki araştırmalar (Pinto ve Morais,
2018) ile tutarlı sonuçlar ortaya koymuştur. Denetimde rotasyon değişkeni daha önceki çalışmalardan
(Suttipun, 2020 ve Maedee, 2006) ile ise karşıt sonuçlar elde edilmiştir.
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Sonuç ve Değerlendirme
BDS 701 ile bağımsız denetim raporlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunan KDK’ların her
işletme için yılda kaç adet açıklandığı,açıklanan hususların denetlenen işletme hakkında yeterince “önemli”
hususu açıklayıp açıklamadığı, denetim raporunun ve denetlenen işletmenin şeffaflığına katkı sağlayıp
sağlamadığı gibi konular tartışma konusudur. Bu konular, standardın yürürlüğe girmesinden buyana çeşitli
ülke örneklemlerinde araştırılmaktadır. Türkiye örnekleminde, üç yıllık veri seti üzerinde 171 imalat sanayi
işletmesi üzerinde gerçekleştiirlen bu araştırmada, raporlanan KDK sayısını etkileyen işletme ve denetçi
özellikleri üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Geçmiş araştırmalar ışığında tespit edilen dört bağımsız
değişkenin raporlanan KDK sayısı üzerine etkisi olup olmadığı yönünde yapılan analizler sonucunda elde
edilen bulgular ışığında;
Denetim firmasının 4 büyüklerden biri olması,
İşletmenin sürekliliği hakkında belirsizlik açıklamasının varlığı ve
Cari yılda bir önceki denetim firması değiştirilmiş olması,
durumlarında bağımsız denetim raporunda daha az sayıda KDK raporlandığı sonucuna ulaşılmıştır.
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UZAKTAN İÇ DENETİM VE UZAKTAN İÇ DENETİMİN SINIRLILIKLARI
Dr. Şafak AĞDENİZ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Cem ÇETİN, Marmara Üniversitesi
ÖZ
Günümüzde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri uzaktan denetimi mümkün kılmaktadır. COVID-19 salgını ile
birlikte birçok meslek gibi iç denetim de uzaktan devam etmiştir. Ancak geliştirilen ve önerilen uzaktan denetim
modelleri bilgi ve iletişim teknolojilerinin denetime entegre edilmesiyle denetimin ne şekilde gerçekleştirilebileceğine
yöneliktir. Salgın gibi kriz dönemlerinde gerçekleştirilen uzaktan denetim çalışmaları bir takım belirsizlikler ve şartlar
altında yürütülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı uzaktan çalışma döneminde iç denetim faaliyetinin ne şekilde
gerçekleştirildiğinin ortaya konulması, olası risklerin belirlenmesi ve sınırlılıkların ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda
görüşme yöntemi kullanılarak devlet üniversitelerinin iç denetim birimleri ile görüşülmüştür. Pandemi döneminde
denetim faaliyetine devam eden üniversitelerin geleneksel denetim anlayışı ile denetimi devam ettirdikleri ve yapılan
denetimlerde iletişimin önemli bir kısıt olduğu tespit edilen ana başlıklardır. Çalışmadan elde edilen bulguların yeni
normalde ve kriz dönemlerinde yapılacak iç denetim faaliyetlerinin daha etkin, etkili ve verimli yapılmasına olanak
sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan denetim, iç denetim, risk, teknoloji, COVID-19

GİRİŞ
2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi
olarak ilan edilen salgın sonrası Türkiye’de de hem ekonomik hem sosyal hayata yönelik önlemler
alınmıştır. Bu dönemde salgının yayılmasını önlemek amacıyla birçok kamu ve özel kuruluş tarafından
uzaktan çalışma modeli benimsenmiştir. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından Mart ayının sonunda
iç denetçilere yapılan bir ankette katılımcıların %96’sının uzaktan çalışma yöntemini uyguladığı tespit
edilmiştir (Kroll 2020). Söz konusu uzaktan çalışma modelinin uygulanması ile birlikte iç denetim
mesleğinde beklenen dönüşüm tahminlerden daha önce ve daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlamıştır.
Günümüzde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri uzaktan denetimi mümkün kılmaktadır. Söz konusu
teknolojilerin denetime entegre edilmesine yönelik olarak literatürde risk odaklı denetim, sürekli denetim,
denetim 4.0, çevik denetim gibi yaklaşımların geliştirildiği görülmektedir. Bu yaklaşımların temel amacı
bilgi ve iletişim teknolojilerinin denetim sürecinde kullanılmasıyla daha etkin, etkili ve verimli bir denetim
gerçekleştirilerek verilen güvence ve danışmanlık faaliyetlerinin niteliğini arttırmaktır. Kullanılan en yeni
teknolojiler ve iç denetçilerin de bu teknolojileri en üst düzeyde kullanmalarına rağmen kriz dönemlerinde
gerçekleştirilen uzaktan denetim iç denetçiler için bir takım sınırlılıklar ve riskler içermektedir. Bu
kapsamda çalışmanın temel araştırma soruları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Uzaktan denetim iç denetim birimleri tarafından ne şekilde icra edilmektedir?
Uzaktan denetimin getirdiği riskler ve sınırlılıklar nelerdir?
COVID-19’un iç denetim üzerine etkilerini alan çalışmalar incelendiğinde Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaların öne çıktığı görülmektedir. Bu çalışma ise salgın döneminde
kamu iç denetim uygulamalarını inceleyen ilk çalışmalardan biridir.
UZAKTAN ÇALIŞMA DÖNEMİNDE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ
İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve
objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim
süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım
getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur (www.tide.org.tr). Tanımdan görüleceği üzere iç
denetimin iki temel faaliyet alanı güvence ve danışmanlıktır.
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Uzaktan çalışma denetim yönteminin kullanılacağı durumlarda, uzaktan denetime ilişkin çalışmaların
denetim programında yapılması gerekmektedir. Uzaktan denetimde denetim programı yöneticisi ve denetim
ekibinin, riskleri ve fırsatları tanımlaması ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını, nerede ve hangi
koşullarda kabul edip etmeyeceğini kabul etmek için karar kriterlerini tanımlamaları gerekir (ISO 19011,
4).
Denetimin Planlanması
Planlama aşaması denetimin en kritik aşamalarından biridir. Geleneksel denetimle karşılaştırıldığında
uzaktan denetim planlamasına, iç denetçilerin iki kat daha fazla zaman ayırması gerektiğini göstermektedir
(Litzenberp ve Ramirez 2020, 3). Çünkü gerek yerinden uzaktan denetim gerekse kurum dışı uzaktan
denetimde bilgi toplanması süreci daha zaman alıcı bir işlem olmaktadır.
Bu aşamanın uzaktan denetim yoluyla yürütülmesinde aşağıdaki yöntemler uygulanabilir:
Denetlenen birim/süreç/faaliyet dijital belgeler üzerinden veya birim personeli ile yapılacak video
konferans, telefon, e-mail gibi yöntemlerle belirlenmeye çalışılabilir.
Belge incelemesinde bulut teknolojiler, dosya paylaşma programları kullanılabilir.
Açılış toplantısında ise video konferans yöntemi kullanılabilir. Bu toplantıda denetçinin uzaktan denetimin
ne şekilde gerçekleştirileceği hakkında detaylı bilgi sunması denetimin daha etkin yürütülmesi açısından
önemlidir.
Denetimin Yürütülmesi
Denetimin yürütülmesi aşamasında, planlama aşamasında belirlenen ve risk kontrol matrisi ile
derecelendirilen kontroller saha çalışması ile test edilirler. Kanıt ve bilgi toplama teknikleri ile belirlenen
kontrollerin etkin ve etkili bir şekilde çalışıp çalışmadıkları test edilir.
Uzaktan denetim sırasında kanıt ve bilgi toplama bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak
gerçekleştirilebilir. Eşzamanlı video, drone, video konferans, email gibi araçlarla bilgi ve belgeler
toplanabilir. Burada kurumun dijitalleşme düzeyi kanıt ve bilgi toplama işinin daha etkin ve etkili olmasını
sağlayacaktır. Ancak burada iç denetçi elde edilen kanıtın güvenirliği ve doğruluğundan emin olmalı ve
gizliliği sağlanmalıdır.

Denetimin Raporlanması
İç denetçilerin denetim sonucu oluşturdukları denetim bulgularını raporlama aşamasıdır. Öncelikle
hazırlanan bulgular denetlenen birimlere gönderilir. Gönderilen bu bulgulara ilişkin kapanış toplantısı
yapılır ve bulgulara ilişkin denetlenen birimin görüşleri ile eylem planları alınır.
Denetimin

raporlanması

aşamasında

kapanış

toplantısı

video

konferans

gibi

teknolojilerle

gerçekleştirilebilir. Uzaktan yapılan denetimde, denetim raporunun hazırlanmasında aşağıdaki hususlara yer
verilmedir:
Salgın gibi kriz dönemlerinde olağanüstü dönemlerde gerçekleştirilen denetimin sonuç raporunda uzaktan
denetim yapıldığı belirtilmeli ve
Uzaktan denetimden kaynaklı verilere erişememe, uygun denetim kanıtına ulaşamama, iletişim vb. gibi
denetim sınırlılıkları muhakkak açıklanmalıdır.
UZAKTAN DENETİMİN SINIRLILIKLARI ÜZERİNE UYGULAMA
Çalışmanın amacına ulaşmada daha etkin olacağı değerlendirildiği için nitel bir araştırma yöntemi ile
verilerin toplanmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Çalışmada elde edilen veriler uzaktan görüşme
yöntemi ile toplanmıştır. Bu kapsamda görüşmeyi kabul eden iç denetçiler araştırma kapsamına alınmıştır.
Çalışmanın kapsamı kamu iç denetim birimleri olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulguların daha homojen
olması açısından 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun II sayılı cetvelinde yer alan özel
bütçeli idareler kapsamında devlet üniversiteleri çalışmanın ana kütlesini oluşturmaktadır.
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Çalışmanın tarihi itibariyle toplam 104 devlet üniversitesinde iç denetim birimi bulunmaktadır. Çalışmada
örnekleme yapılmamış ve görüşmeyi kabul eden 63 üniversitenin iç denetim birimi ile görüşülmüştür.
Görüşmeler yeni normale uygun bir şekilde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
İç denetim birimleri ile yapılan görüşmelerde aşağıda verilen sorular yöneltilmiştir:
Pandemi döneminde denetim faaliyetiniz var mıydı?
Pandemi ile birlikte denetim programınızda bir değişiklik yaptınız mı?(devam/iptal/erteleme/değiştirme)
Pandemi döneminde denetim faaliyetine ne şekilde devam ettiniz?
Bu dönemde karşılaştığınız zorluklar nelerdir?
Çalışmanın Bulguları
İç denetçilere ilk önce pandemi döneminde denetim faaliyetlerinin olup olmadığı sorusu yöneltilmiştir. İç
denetçilerin pandemi dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir:
48 üniversite denetim faaliyetlerinin olduğunu belirtmiştir.
8 üniversite danışmanlık faaliyetlerinin olduğunu belirtmiştir.
7 üniversite ise denetim programının yapılmadığını/onaylanmadığını belirtmiştir.
Pandemi döneminde denetim faaliyeti olan 48 üniversiteye denetim programlarında değişiklik yapılıp
yapılmadığı sorulmuştur. Üniversitelerin bu soruya verdikleri cevaplar aşağıda verilmiştir:
32 üniversite denetim programına aynen devam ettiğini,
6 üniversite denetim programını revize ettiğini,
9 üniversite denetim programına ara verdiğini,
1 üniversite ise denetim programını iptal ettiğini belirtmiştir.
Pandemi döneminde denetime devam eden üniversitelere denetim faaliyetlerini ne şekilde devam ettirdikleri
sorusu yöneltilmiştir. Pandemi döneminde denetime devam eden üniversitelerin denetimi daha çok
geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bu dönemde denetim biriminin kendi arasında ve
denetlenen birim ile iletişimi için kullandığı bilgi ve iletişim teknolojileri ise aşağıda verilmiştir:
Kurumsal e-mail,
Telefon,
Elektronik bilgi yönetim sistemi (EBYS),
İçDen (Kamu İç Denetim Yazılımı),
Microsoft teams (1 üniversite),
Zoom (1 üniversite),
Whatsapp.
Denetime devam eden ve denetim raporu hazırlayan üniversitelerden sadece 3’ünün denetim raporunda
pandemi nedeniyle uzaktan çalışmaya ve uzaktan çalışma kaynaklı denetim sınırlılıklarına yer verdiği tespit
edilen bir diğer husustur.
Pandemi döneminde denetime devam eden üniversitelerin denetim faaliyetlerinin icrasında karşılaştıkları
zorlukların neler olduğuna dair yöneltilen soruya verilen cevaplar aşağıda sıralanmıştır:
İletişim zorluğu,
İç kontrollerin denetimi gibi alanlarda yüzyüze denetimin daha etkin olması,
Üniversitelerin ve merkezi düzenleyici kurulun uzaktan denetime ilişkin yönlendirmesinin yetersiz oluşu,
Belirsizlik ortamı ve motivasyon eksikliği,
İletişim zorluğu nedeniyle denetim sürelerinin uzaması,
İç denetçilerin uzaktan denetim tekniklerine yabancı oluşu,
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Yeni normalde denetim programlarında yer alan denetim faaliyetlerine başlayan iç denetçiler ya denetimlere
devam etmiş ya da ara vermiştir. Her iki durumda da iç denetçiler birtakım zorluklarla karşı karşıya
kalmışlardır. İç denetim bireysel iletişimin ön planda olduğu bir denetim türüdür. Bu kapsamda denetim
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sürecinde teknoloji kullanımı ile iletişim sağlansa dahi sağlanan bu iletişim algılama, güvenlik, kişisel
verilerin korunması, siber riskler gibi birçok tehdit unsuru ve sınırlılık barındırmaktadır. Denetime ara veren
kurumlarda ise denetim programının aksamasıyla sınırlı denetim kaynaklarının etkin kullanılamaması gibi
durumlar ortaya çıkmaktadır.
Çalışmada pandemi döneminde iç denetim faaliyetinin ne şekilde icra edildiği ve bu dönemde karşılaşılan
denetim sınırlılıklarının neler olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 63 devlet üniversitesi
iç denetçisi ile uzaktan görüşme yöntemi ile veriler toplanmıştır. İç denetçilere yöneltilen sorulardan elde
edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir:
Pandemi döneminde 48 üniversitede denetim faaliyetlerinin, 8 üniversitede ise danışmanlık faaliyetlerinin
devam ettiği görülmektedir. Pandemi ile birlikte denetim faaliyeti olan 48 üniversiteden 32’sinin denetime
devam ettiği, diğerlerinin ise denetim programı revizyonu, denetim programı iptali veya denetim
programına ara verdiği görülmüştür.
Denetime devam eden 32 üniversitenin denetimi uzaktan denetim yöntemleri ile değil daha çok geleneksel
denetim anlayışına uygun bir şekilde gerçekleştirdiği tespit edilen bir diğer husustur.
Pandemi döneminde denetim yapan üniversitelerde iç denetçilerin en büyük sınırlılığının ise denetlenen
birim ile iletişim ve denetim tekniği olarak yüzyüze iletişimin kullanılmasında yaşanan sıkıntı olduğu tespit
edilmiştir.
Elde edilen verilerden görüleceği üzere uzaktan denetim Türkiye’de devlet üniversitelerinde etkin bir
şekilde gerçekleştirilememiştir. Bu durumun nedenleri iki başlık altında değerlendirilebilir. Birincisi, üst
yönetim ve düzenleyici kuruluşlar tarafından iç denetim birimlerinin farklı uygulamalarını önlemek ve
uzaktan denetime ilişkin yol gösterici prosedürler hazırlayarak yönlendirme yapılmamasıdır. İkinci neden
ise iç denetçilerin geleneksel denetim modellerine yatkınlıkları nedeniyle bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı uzaktan denetim modeline uyum sorunu yaşamalarıdır.
İç denetçilerin BT denetimi konusunda yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik yapılacak eğitim
faaliyetlerinin ve kriz dönemlerinde denetim faaliyetine ilişkin düzenleyici kuruluşlar tarafından yapılacak
düzenlemelerin kriz dönemlerinde ve yeni normalde denetim faaliyetlerinin daha etkin, etkili ve verimli
yapılabilmesine önemli bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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SAYIŞTAY DENETİM RAPORUNDA YER ALAN DENETİM GÖRÜŞÜNÜ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BELEDİYELERE İLİŞKİN BULGULAR
Dr. Öğr. Üye. Ali Kablan*
ÖZ
Geçmişte yapılmış olan literatürde mevcut çalışmalara bakıldığında, kurumsal firmalar bazında denetim
görüşü ile firma özellikleri, denetçi özellikleri, denetim firması özellikleri arasında ilişkiye yönelik birçok
araştırma bulguları yer almaktadır. Bu bulgular, finansal riski ve batma olasılığı yüksek olan firmaların
olumlu görüş dışında bir görüş alma olasılığının yüksek olmasından, denetimi yapan denetim firmasının,
büyük denetim firmalarından biri olmasının olumlu görüş dışında bir görüş alma olasılığının yüksek
olmasına kadar geniş kapsamlıdır. Son zamanlarda kurumsal firmalar dışında özelliklere sahip olan
organizasyonlarda da denetim raporları ve bu denetimlere ilişkin araştırmalar dikkat çekmektedir. Bu
organizasyonlardan biri de belediyelerdir. Ülkemizde belediyelerin denetimi Sayıştay tarafından
gerçekleştirilmekte ve Sayıştay denetçileri tarafından yazılan raporlar denetim görüşüne bağlanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Sayıştay denetim raporlarındaki görüşü etkileyen faktörleri ortaya koymaktır.
Çalışmada 2012-2018 yılları arasında İl ve Büyükşehir Belediyelerine ait Sayıştay denetim raporları, rapor
görüşleri açısından incelenmiştir. 2014-2018 zaman aralığında, Türkiye faaliyet gösteren büyükşehir
belediyelerinin denetim görüşlerine etki eden faktörler, lojistik regresyon yöntemi ile tespit edilmiştir.
Araştırmanın 2014 yılından itibaren başlamasının nedeni, 6360 Sayılı Kanun ile birlikte büyükşehir belediye
sayısının 2014 yılı itibariyle 30 sayısına ulaşmasıdır. Araştırmanın 2018 yılında sonlandırılmasının nedeni
ise, Sayıştay tarafından araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle 2019 denetim raporlarının henüz açıklanmamış
olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Belediye Muhasebesi, Belediyelerin Denetimi, Sayıştay Denetimi, Lojistik Regresyon
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 68. maddesine göre dış denetim; “Sayıştay tarafından
harcama sonrası yapılan denetim”dir. 6085 sayılı Sayıştay Kanununda Sayıştay denetiminin, bütçe hakkının
gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna
güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu
kaynaklarının korunması, kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesi, hesap verme sorumluluğu
ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.
Sayıştay Kanunun 36. Maddesine göre Sayıştay Denetimi; Düzenlilik Denetimi ve Performans
denetiminden, Düzenlilik Denetimi ise Mali Denetim ve Uygunluk Denetiminden oluşmaktadır. Sayıştay
tarafından gerçekleştirilen denetim raporlarının incelenmesi sonucu, Türkiye’de faaliyet gösteren il ve
büyükşehir belediyelerine ait denetim görüşleri Tablo 1’de yer almaktadır. Yapılan çalışma sonucunda
toplam 477 adet denetim raporunun dağılımı, 296 adet (%62) şartlı görüş, 171 adet (%35,84) olumlu görüş,
9 adet (%1,88) olumsuz görüş ve görüş bildirilmeyen 1 adet rapor şeklindedir. Değerlendirilen tüm
dönemlerde olumlu rapor alan tek belediye Tokat Belediyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüş
bildirilmeyen tek denetim raporu ise, 2013 yılı Mersin Büyükşehir Belediyesine ait denetim raporudur.
Fakat çalışma kapsamında gerçekleştirilen lojistik regregyon analizinde, analize konu olan değişkenler,
Büyükşehir Belediyelerine ait 143 gözlem (denetim raporu) üzerinden elde edilmiş ve analiz
gerçekleştirilmiştir. Bunun nedeni ise; il belediyelerinin, analizin kapsadığı dönemler itibariyle her yıl
denetime tabi tutulmamasından dolayı Sayıştay denetim raporlarının mevcut bulunmamasıdır.
Tablo 1. 2012-2018 İl ve Büyükşehir Belediyeleri Sayıştay Denetim Görüşleri İçerik Analizi
BELEDİYELER
ADANA BB.
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA BB.
ANTALYA BB.
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN BB.
BALIKESİR BB.
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
*

2012 2103 2014
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(0)
(0)
(0)
(+)
(0)
X
(0)
(+)
(+)
(0)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(+)
(+)
X
(+)
(+)
(+)
(0)
(0)
X
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(+)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(+)
(+)
(+)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)

2015
(0)
(0)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(+)
(+)
(0)

2016
(0)
X
(0)
(-)
X
X
(0)
(0)
(0)
X

2017
(0)
X
(0)
(-)
X
X
(0)
(0)
(-)
X

2018
(0)
X
X
X
X
X
(0)
(0)
X
X

BELEDİYELER
K.MARAŞ BB.
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ BB.
KİLİS
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR

2012
(0)
(0)
(+)
(+)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(+)

2103
(+)
(0)
(+)
X
(0)
(+)
X
(0)
(0)
(+)

2014
(+)
(0)
(+)
(-)
(0)
(+)
(+)
(+)
(0)
(0)

2105
(+)
(0)
(+)
(0)
(0)
(+)
(+)
(0)
(0)
(+)

2016
(+)
(0)
(0)
(0)
X
(+)
X
X
(+)
(0)

2017
(0)
(+)
X
X
(0)
(0)
(0)
X
(0)
(0)

2018
(+)
X
X
(0)
(0)
(0)
X
X
X
(0)

(+)
(+)
(+)
(0)
(0)
(+)
(+)
(0)
(+)
(0)

(0)
(0)
(0)
(-)
X
(+)
X
(0)
X
(0)

(0)
(0)
X
(0)
X
X
X
(+)
X
X

(0)
(0)
(+)
X
X
(+)
X
X
X
X

KOCAELİ BB.
KONYA BB.
KÜTAHYA
MALATYA BB.
MANİSA BB.
MARDİN BB.
MERSİN BB.
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR

(+)
(+)
(0)
(0)
(+)
(0)
(+)
(+)
(0)
(0)

(+)
(0)
(0)
(+)
(+)
(+)
#
(+)
(0)
(0)

(-)
(0)
(0)
(+)
(+)
(0)
(+)
(+)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(-)
(0)
(0)
(+)
(+)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(+)
X
(+)

(0)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
X
(0)

(+)
(0)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
X
(0)
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BURSA BB.
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ BB.
DİYARBAKIR BB.
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM BB.
ESKİŞEHİR BB.

(0)
(0)
(+)
(+)
(0)
(+)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
(+)

(0)
(+)
(0)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(0)
(0)
(0)
(+)

(0)
(+)
(0)
(0)
(+)
(+)
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(+)

(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(+)
(+)

(-)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
X
(0)
(0)
(0)
(0)

(-)
(0)
X
X
(0)
(0)
(0)
X
X
(0)
(0)
(0)

(0)
(+)
X
(0)
(0)
(0)
X
(0)
X
X
(0)
(0)

GAZİANTEP BB.
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY BB.
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL BB.
İZMİR BB.

(+)
(+)
(+)
X
X
X
(0)
(+)
(0)

(+)
(+)
(+)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(0)
(0)
(+)

(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(+)

(0)
(+)
X
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(+)
X
(0)
(0)
X
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
X
(+)
(0)
X
(0)
(0)
(0)

NİĞDE
ORDU BB.
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA BB.
SAMSUN BB.
Ş.URFA BB.
SİİRT
SİNOP
ŞIRNAK
SİVAS
TEKİRDAĞ
BB.
TOKAT
TRABZON BB.
TUNCELİ
UŞAK
VAN BB.
YALOVA
YOZGAT

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(+)
(+)

(0)
(+)
(+)
(+)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(+)
(0)
(+)
(+)
(0)
(0)
(+)
(0)
(+)

(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(+)
(0)
(+)

X
(0)
(0)
(0)
(+)
(0)
(+)
(0)
(0)
(+)
(0)
(+)

X
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(+)
X
(0)

(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(0)
X
(0)
(+)
X
(+)

(+)
(0)
(+)
(+)
X
(0)
(0)

(+)
(+)
(+)
(0)
(+)
(+)
(+)

(+)
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)
(+)

(+)
(0)
(0)
(+)
(0)
(0)
(0)

X
(0)
(+)
(+)
(-)
(+)
X

X
(0)
(0)
X
(0)
(+)
X

X
(0)
(+)
X
(0)
(0)
X

(+)= Olumlu Görüş / (-)= Olumsuz Görüş / (0)= Şartlı Görüş
X= Denetimden Geçmemiş Dönem / (#)= Raporda Görüş Belirtilmemiş

LİTERATÜR TARAMASI
Akçay (2013) çalışmasında, iç denetimin belediyelerin faaliyet sonuçları üzerindeki etkinliğini araştırmıştır.
Çalışma sonucunda, iç denetimin belediyelerin faaliyet sonuçlarını etkilediği belirgin bir biçimde tespit
edilmiştir.
Parlak ve Parlak (2014) çalışmalarında, Sayıştay denetçilerinin denetimle ilgili algıları üzerine bir anket
çalışması gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda; denetçilerin, denetimle ilgili değerlendirmelerinde pozitif,
katkıda bulunmaya dönük, yararlı olma düşüncesinde, kaliteli çıktılar üretilmesinin ve sorumluluklarının
bilincinde oldukları tespit edilmiştir.
Atay (2016) çalışmasında, İl özel idarelerinde gerçekleştirilen düzenlilik ve performans denetimlerine ait
bulguların analizine yer vermiştir. Çalışmada 2015 yılında il özel idarelerine ait Sayıştay denetim raporları
incelenerek, bu raporlardaki bulgular gerek nicel gerekse nitel özellikleri yönünden analiz edilmiştir.
Çalışma sonucunda, İl özel idarelerinde en sık rastlanan eksiklik ve hataların giderilmesine dair alınacak
önlemler tespit edilmiştir.
Demirtaş ve Engin (2016) çalışmalarında, Sayıştayın belediyeler üzerindeki performans denetimlerinde
ulaştığı bulguların analizine yer vermişlerdir. Çalışmada, 2015 yılında yayınlanan 40 denetim raporunda yer
alan 289 bulgu içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve sorunlar gruplandırılmıştır. Çalışma sonucunda,
Sayıştay denetçileri tarafından belediyelerde yürütülen performans denetimlerinden elde edilen bulgular
analiz edilmiş ve Performans Esaslı Bütçe (PEB) sisteminde ‘denetçi gözüyle’ yaşanan sorunlar ortaya
konmuştur.
Ağmaz (2017) çalışmasında, Türkiye’deki belediyelerin iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin dış denetim
bulgularına göre analizine yer vermiştir. Çalışma sonucunda, belediyeler başta olmak üzere kamu
idarelerinin, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği uyarınca yapmaları gereken çalışmaları henüz
tamamlayamadıkları tespit edilmiştir.
Şahin (2018) çalışmasında, Belediyelerde mali denetimin önemi ve niteliğine yer vermiştir. Çalışma
sonuçlarına göre, belediyelerde mali denetim sisteminin kapsam ve nitelik açısından yetersiz olduğu
sonucuna ulaşılmış; yetersizliğe sebep olan unsurlar ortaya koyulmuştur.
Gürsoy (2019) çalışmasında, belediyelerin mali tablolarının güvenilirliğinin göstergesi olan denetim
görüşlerini bir bütün olarak ortaya koymuştur. Çalışma sonucunda, il belediyelerinin mali tablolarına verilen
denetim görüşlerine bakıldığında; olumlu görüş türünün genel olarak % 50’nin altında kaldığı ve giderek
azaldığı, çoğunlukla şartlı görüş verildiği tespit edilmiştir.
ARAŞTIRMANIN METHODU
Bu çalışmada şayıştay raporlarındaki görüşü etkileyen faktörler belediyeler açısından ele alınmıştır.
Ampirik model aşağıdaki gibidir. Lojistik regresyon kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir.
Görüşit = β0 + β1Aktifit + β2ToplamYKit + β3NetDeğerit + β4BaşkanCinsiyetit + β5Nüfusit + εit
Kullanılan değişkenler şu şekilde ölçümlenmiştir. Görüş sayıştay denetim raporlarında ilgili belediye
olumlu görüş dışında bir görüş almışsa 1, değilse 0 olarak ölçülmüştür. Aktif, belediyelerin yıllık aktif
toplamının doğal logaritmasıdır. ToplamYK, kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamının
doğal logaritması olarak ölçülmüştür. NetDeğer, belediyelerin elde ettikleri net değer aktif toplama
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oranlanmıştır. BaşkanCinsiyet belediye başkanı kadın ise 1 değilse 0 olarak ölçülmüştür. Nüfus ise

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistik
Değişkenler
Gözlem
Ortalama
Görüş
Aktif
ToplamYK
NetDeğer
BaşkanCinsiyet
Nüfus

143
143
143
143
143
143

0.650
21.36
20.11
0.375
0.083
14.20

Standart
Sapma
0.478
1.316
1.351
0.330
0.278
0.726

Minimum

Maksimum

0
18.449
17.206
-0.7089
0
12.498

1
25.184
23.700
1.0122
1
16.525

belediyenin ilgili şehrinin nüfusunun doğal logaritması olarak ele alınmıştır.
ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
Tablo 2’de modelde kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistik yer almaktadır. Toplam gözlemde
%65’i olumlu görüş dışında bir görüş (Görüş) almıştır. Toplam gözlemin ortalama aktif değeri 21.26’dır
(Aktif). Yabancı kaynakların (ToplamYK) ortalama değeri 20.11’dir. Net değer %37.5’tur (NetDeğer).
Toplam gözlemin %8.3’ü kadın belediye başkanıdır (BaşkanCinsiyet). Şehirlerin ortalama nüfusu 14.20’dir
(Nüfus).
Tablo 3’de korelasyon katsayıları tablosu verilmiştir. İki değişken arasında %80’in üzerinde korelasyon
tespit edilmemiştir. Bu yüzden çoklu doğrusallığın olmadığı varsayılmıştır.
Tablo 4’te lojistik regresyon yöntemine göre sonuçlar yer almaktadır. Elde edilen sonuçlara göre net değer
(NetDeğer) ile Görüş arasında negatif ve anlamlı ilişki mevcuttur. Net değer arttıkça belediyelerin sayıştay
denetçileri tarafından verilecek olumlu görüş dışında bir görüş alma olasılıkları azalmaktadır.
Aynı zamanda, belediye başkanları kadın olan belediyelerin olumlu görüş dışında bir görüş alma olasılıkları
fazladır. Çünkü, belediye başkanı cinsiyeti (BaşkanCinsiyet) ile Görüş arasında pozitif ve
anlamlı bir ilişki vardır. Modelin R kare değeri yüzde 12 olup model anlamlıdır.
Bu çalışma farklı değişkenler kullanılarak veya belediye yönetimine sahip siyasi partiler açısından
genişletilebilir. Ayrıca il belediyeleri kullanılarakta gözlem sayısı artırılabilir.

Tablo 3. Korelasyon Katsayıları Tablosu
Görüş
Aktif
ToplamYK
NetDeğer
BaşkanCinsiyet
Nüfus

Görüş

Aktif

ToplamYK

NetDeğer

BaşkanCinsiyet

Nüfus

1
0.206**
0.298***
-0.138
0.0632
0.135

1
0.797***
0.460***
-0.0766
0.802***

1
0.130
-0.245***
0.646***

1
0.0994
0.300***

1
0.0108

1

Tablo 4. Lojistik Regresyon Sonuçları
VARIABLES
Görüş
Aktif
ToplamYK
NetDeğer
BaşkanCinsiyet
Nüfus
Constant
Pseudo R2
LR Chi2
Gözlem

0.294
(0.471)
0.564
(0.345)
-1.645**
(0.834)
1.581*
(0.820)
-0.433
(0.478)
-10.28**
(4.324)
0.12
23.30***
143
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Türkiye Ekonomisine Yön Veren BİST 100 Endeksinde Kadın Sorumlu Denetçi Durumu:
2009-2019
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Özet
Son yıllarda denetim mesleği ile ilgili yapılan cinsiyete dayalı çalışmalar, dikkat çekici şekilde artmıştır.
Denetim firmalarında çalışan kadın sorumlu denetçi (KSD) sayısında artış olsa da aynı artış denetim
raporlarında gözlemlenmemektedir. Çalışmanın amacı, sorumlu denetçiler tarafından imzalanan raporların
ne kadarının KSD tarafından imzalandığını tespit etmektir. Bu amaçla, ekonominin temel göstergelerinden
biri olan 3. dönem BİST 100 endeksinde yer alan şirketlerin 2009-2019 yılları arasındaki sürekli denetim
raporları incelenmiştir.
11 yıllık dönemde KSD tarafından imzalanan raporların ortalama oranı yaklaşık %21’dir. Türkiye’deki 4
büyük denetim firmasında kadın sorumlu denetçi oranının en çok (%43) olduğu firma KPMG’dir. Ancak
çalışmada KPMG, KSD tarafından imzalanan rapor sayısının ve raporları imzalayan farklı KSD sayısının
en az olan firma olarak tespit edilmiştir. E&Y ise rapor sayısının, farklı KSD sayısının ve kadınların farklı
sektörlerde imzasının en fazla olduğu firmadır. Diğer denetim firmalarında ise 2019 yılında KSD tarafından
imzalanan rapor sayısında önemli bir artış olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kadın Sorumlu Denetçi, Denetim, Cinsiyet, BİST 100, 4 büyük denetim Firması
Giriş
Kadınların muhasebe mesleğine girişi önündeki cinsiyete dayalı engeller (yatay cam tavan-erkek egemen
meslek) her ne kadar aşılmış gibi görünse de cinsiyete göre çalışana olan tutumun farklılaşmasının (dikey
cam tavan) henüz aşılamadığı, kadınların mesleğe katılımındaki artışın mesleki konumları ile tutarlı
olmadığı söylenebilir (Abidin, Penafort, Jusoff ve Marzuki, 2008). Bu nedenle mesleklere ilişkin cinsiyet
çalışmaları hala ilgi çekmektedir.
Muhasebe meslek mensubu olunması gereken denetim mesleğinde de benzer şekilde, kadın çalışanların
mesleki pozisyonlarında tutarlılık olmadığı söylenebilir. ABD’de 4 büyük denetim firmaları üzerinde
yapılan bir çalışmaya göre, KSD’nin toplam sorumlu denetçiler içindeki payı sırasıyla;
PricewaterhouseCoopers (PWC) %22, RSM %21,2, Grant Thornton %20,2, Deloitte %19,6, Ernst and
Young (E&Y) %17,8, BDO %15,7 ve KPMG %15,3 olarak belirlenmiştir (Burke ve Hoitash, 2017).
Türkiye’de, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK) denetim yetkisine sahip olan denetim
firmalarının, 2016 yılı şeffaflık raporları esas alınarak yapılan çalışmada ise, 84 denetim firmasında 472
sorumlu denetçi belirlenmiştir. Bu denetçilerin sadece %10’u kadınlardan oluşmaktadır. Uluslararası
denetim ağına üye firmaların %68’inde, yerel denetim firmaların ise %81’inde hiç kadın sorumlu denetçi
bulunmamaktadır. Sorumlu kadın denetçilerin %46’sı 4 büyük denetim firması tarafından istihdam edildiği
tespit edilmiştir (Bozcuk, 2018). Gaetona (2018) ise, 4 büyüklerde çalışan kadınlar, çalışanların yaklaşık
%51’ini oluşturmasına rağmen büyük kurumsal şirketlerin denetimini nadiren yürüttüklerini tespit etmiştir
(Gaetono,2018). Chartered Financial Analyst Institute (CFA) Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada ise
4 büyüklerin ortalaması alındığında, S&P 500’de yer alan şirketlerin denetim raporlarının sadece %15'inin
KSD tarafından imzalandığını; S&P 100’de yer alan şirketler için ise bu oranın %11 olduğu belirlenmiştir.
S&P 500 4 büyük denetim firması açısından ele alındığında, KSD’nin imzaladığı denetim raporlarının
yüzdesi; Deloitte için %20,8, PWC için %16,3, E&Y için %12,9 ve KPMG için %10,6'dır . Financial Times
Stock Exchange (FTSE) 100 endeksinde yer alan firmalar için yapılan çalışmada ise, sadece 9 denetim
raporunda sorumlu denetçi olarak kadınların yer aldığı tespit edilmiştir. Denetim firmaları açısından FTSE
100 endeksinde KSD tarafından imzalanan denetim raporlarına oran olarak bakıldığında; PWC için %0,
KPMG için %11,1, Deloitte için %11,5 ve E&Y için %16,7 olduğu tespit edilmiştir (Marriage ve Gross,
2019).
Son yıllarda, denetim alanında cinsiyetin etkisini araştıran akademik çalışmaların sayısında artış olmuştur.
Denetim mesleği açısından cinsiyet çalışmalarının temel araştırma sorusu, kadın ve erkek denetçiler
arasındaki farklılıkların karar verme süreci ve denetim kalitesine de yansımaları olup olmadığıdır. Buna
bağlı olarak; isteğe bağlı tahakkuklar ( Chin ve Chi, 2008; Ittonen vd, 2013), süreklilik açıklamaları (Chin
ve Chi, 2008; Hardies vd, 2016; Hossain vd, 2016), olumlu görüş dışında görüş verilmesi (Karjalainen vd.
2018), güvenilirlik ve ihtiyaca uygunluk (Al-Dhamari ve Chandren, 2017), denetim raporunun imzalanma
süresi (Ocak ve Özden, 2018), denetim raporlarında okunabilirlik (Velte, 2018; Kesin vd, 2020) ve denetim
ücretleri (Ittonen ve Peni, 2012; Haung, 2015) gibi farklı konularda sorumlu denetçilerin cinsiyetinin etkisi
ölçülmeye çalışılmıştır.
*
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Literatüre bakıldığında denetim raporlarındaki çeşitli göstergeler ile ilişkili cinsiyete dayalı çalışmaların
yapıldığı görülebilmektedir. Kadın denetçilerin meslekteki varlığı ve konumu ile ilgili yapılan çalışma
sayısının az olması, bu çalışmanın temel motivasyonu olmuştur. Çalışmada kadın sorumlu denetçilerin,
ekonominin temel göstergelerinden biri olarak kullanılan ve büyük yatırımcıların yakından takip ettiği BİST
100 endeksinde yer alan firmaların denetiminde ne kadar yer alabildiği, denetim firmaları (4 büyük ve diğer
denetim firmaları) ve sektör açısından bir yoğunlaşmanın olup olmadığı araştırılmıştır.
Yöntem
Çalışmanın örneklemini BİST 100 endeksinde yer alan şirketler oluşturmaktadır. BİST 100 endeksi, Borsa
İstanbul Pay Piyasası’nın temel göstergesi olarak kabul edilmektedir. Söz konusu endeks, ülkenin ve
sektörlerin genel durumu hakkında bilgi vermesi açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmada
BİST 100 endeksi seçilmiştir. Analize esas olan BİST 100 endeksi Temmuz-Eylül 2020 dönemine aittir
(KAP, 2020a).
BİST’te 13 sektörde toplam 399 şirket yer almaktadır. Çalışmada kullanılan BİST 100 endeksinde ise 9
sektör yer almakta olup, mutlak olarak İmalat ve Mali Kuruluşlar sektörü endeksin çoğunluğunu
oluşturmaktadır. Endekste Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler İdari
ve Destek Hizmet Faaliyetleri ve Gayrimenkul Faaliyetleri sektörleri yer almamaktadır. Çalışmada Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nun (KAP) web sayfasından şirketlerin ilgili yıllardaki finansal raporlarına ulaşılmış
ve araştırma sorularına esas olan denetim firmalarının isimleri ve sorumlu denetçilere ait bilgiler
kullanılmıştır.
Temmuz-Eylül 2020 dönemi için belirlenen BİST 100 endeksinde yer alan şirketlere ait toplam 1028 rapor
incelenmiştir. BİST 100 endeksinde yer alan şirketlerin tamamının 2009-2019 yılları arasında raporu
bulunmamaktadır. Sadece 2018 yılında 100 rapor bulunmaktadır. 2019 yılında ise merkezi yurt dışında olan
bir şirketin güvence raporu, çalışmanın yapıldığı dönemde henüz bildirilmemiştir. Raporların %86’sı 4
büyük denetim firması geri kalan kısmı ise “diğer denetim firmaları” tarafından imzalanmıştır. Bundan
dolayı 4 büyük denetim firması “Deloitte”, “E&Y”, “KPMG” ve “PWC” olarak ayrı değerlendirilmiş;
böylece hem diğer çalışmalarla karşılaştırılabilir olmakta hem de denetim pazarına hakim 4 büyük denetim
firmasından hangisinde imza atan KSD sayısının fazla olduğu daha net olarak belirlenebilmektedir.
Grafik 1’de 2009-2019 yılları itibariyle sorumlu denetçilerin cinsiyete göre dağılımı yer almaktadır. Buna
göre KSD tarafından imzalanan raporların ortalama oranı yaklaşık %21’dir.
Grafik 1: Yıllar İtibariyle Sorumlu Denetçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı
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2009-2019 yılları arasında KSD tarafından imzalan raporların 4 büyük ve diğer denetim firmalarına göre
dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 11 yıllık dönemde 1028 denetim raporunu 33 farklı denetim firması
imzalamıştır. KSD’nin imzaladığı 215 rapor, 7 farklı denetim firmasına aittir. Bu firmalar da 4 büyük
denetim firması ve 3 uluslararası denetim firmasıdır.
Tablo 1: 2009-2019 Yılları İtibariyle Denetim Firmalarına Göre Farklı KSD Tarafından İmzalanan Rapor Sayısı
KSD’nin İmzaladıkları
N
Deloitte E&Y KPMG PWC
Toplam Rapor Sayısı
Rapor Sayısı
215
%19 %37
%13
Farklı KSD Sayısı
36
6
18
4

Diğer Denetim
Firmaları
%21
%9
4
4
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Tablo 1 incelendiğinde en fazla KSD tarafından imzalanan rapor E&Y denetim firmasıdır. Bu firmayı
sırasıyla PWC ve Deloitte takip etmektedir. Diğer taraftan 215 raporu 36 farklı KSD imzalamış olup en
fazla farklı KSD’nin olduğu denetim firması yine E&Y’dir.
KSD’nin imzaladıkları raporların yıllar itibariyle denetim firmalarına göre dağılımı Grafik 1’e göre
incelendiğinde; 2009, 2010 ve 2011 yılları dışındaki yıllarda E&Y denetim firmasının hakim olduğu
görülmektedir. 4 büyük denetim firması arasında en az KSD tarafından imzalanan rapor sayısının KPMG
olması da dikkat çekicidir. Diğer taraftan 2019 yılında diğer denetim firmalarında KSD tarafından
imzalanan rapor sayısının diğer yıllara göre oldukça yüksek oranda arttığı görülmektedir.
Grafik 2: Yıllar İtibariyle KSD Tarafından İmzalanan Raporların 4 Büyük Denetim Firması ve Diğer Denetim
Firmalarına Göre Dağılımı
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KSD’nin imzaladıkları denetim raporlarının denetim firmalarına göre dağılımı Grafik 2’de verilmiştir.
Grafik 3: KSD Tarafından İmzalanan Raporların Sektörlere Göre Dağılımı
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Grafik incelendiğinde; sırasıyla İmalat ve Mali Kuruluşlar sektörlerinde E&Y; İnşaat ve Bayındırlık ve
Ulaştırma ve Haberleşme sektörlerinde KPMG, Teknoloji ve Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve
Oteller Sektörlerinde Deloitte firmaları ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca E&Y firmasının Elektrik Gaz ve
Buhar sektörü dışındaki tüm firmalarda KSD imzası olan denetim raporları mevcuttur.
KSD imzasının olmadığı sektörler, Eğitim, Sağlık, Spor Ve Diğer Sosyal Hizmetler ve Madencilik Taş
Ocakçılığı sektörleridir.
Sonuç
Çalışmada Türkiye ekonomisine ve ileriye dönük beklentilerin belirlenmesine yön veren BİST 100
endeksindeki şirketlerin, denetim raporlarında imzası bulunan kadın sorumlu denetçilerin genel bir resmi
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Temmuz-Eylül 2020 dönemi BİST 100 endeksindeki şirketlerin 2009-2019
yıllarına ait toplam 1028 finansal rapor incelenmiştir. Ele alınan 11 yıllık dönemde, KSD tarafından
imzalanan raporların sayısında önemli bir artış tespit edilmemiştir. Hatta durağan bir trend içinde olduğu
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ifade edilebilir. Raporlarda erkek sorumlu denetçi oranının ciddi bir oransal büyüklükte olduğu dikkat
çekmektedir.
KSD tarafından imzalanan raporların sadece %9’u diğer denetim firmalarına aittir. Diğer denetim
firmalarında son yılda önemli bir artış olması çalışmada olumlu olarak değerlendirilecek önemli bir
bulgudur. 4 büyük denetim firmalarından biri olan E&Y; KSD tarafından imzalanan rapor sayısının ve farklı
sektörlerde KSD tarafından imzalanan raporların en fazla olduğu firmadır. FTSE 100 endeksinde 2019
yılında KSD tarafından imzalanan raporların %9 iken bu oranın içinde PWC yer almamaktadır. En yüksek
paya sahip denetim firması da %16,7 ile E&Y’dir (Marriage ve Gross, 2019). S&P 500 endeksinde KSD
tarafından imzalanan raporların oranı %15’tir. En yüksek paya sahip Deloitte (%20,8), en düşük paya sahip
firma da KPMG’dir (%10,6) (CFA Institute, 2018). Türkiye’de 2019 yılında bu oran %20,2’dir.
Türkiye’de 4 büyük denetim firmasının sorumlu ortak denetçilerinin %31,11 kadın, %68,89’u erkek
denetçilerden oluşmaktadır. Uluslararası denetim ağındaki denetim firmalarında (14 denetim firması) bu
oran %17,65 kadın, %82,35 erkek sorumlu denetçi şeklindedir (KAP, 2020b). Bu oranlar çalışmadaki
sonuçları da desteklemektedir. Ancak KPMG denetim firması kadın sorumlu denetçi oranının en fazla
olduğu firma olmasına rağmen (%43) çalışmanın sonuçlarında 4 büyük denetim firması içerisinde en az
KSD imzası olan firma olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonuç firmada KSD fazla olmasına rağmen imza atan
kadın denetçi sayısının az olduğu şeklinde değerlendirileceği gibi analizin sadece BİST 100’ü
kapsamasından da kaynaklanabilmektedir. Bununla beraber, E&Y denetim firmasındaki KSD’nin %75’inin
BİST 100 endeksindeki şirketlerde imzası bulunmaktadır. Sonuç olarak BİST 100 endeksindeki şirketlerde
ve farklı sektörlerde en fazla imzası olan 4 büyük denetim firması E&Y’dir.
Sonuç olarak 4 büyük denetim firmaları arasında KSD sayılarının dağılımında ülkelere göre farklılıklar
olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan analizlerde E&Y firması, en fazla imza atan KSD oranına sahiptir. Bu da
firmanın cinsiyet ayrımcılığı konusundaki örgüt kültürünün ve politikalarının, kadınların lehine olabileceği
şeklinde değerlendirilebilir.
Çalışmada sadece BİST 100 endeksindeki şirketlerin değerlendirilmeye alınması çalışmanın sınırlılığını
oluşturmaktadır. Gelecek çalışmalarda BİST’te yer alan tüm şirketlerin durumunun analiz edilmesi
çalışmanın perspektifinin ve sonuçlarının farklı olmasını etkileyebilecektir.
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ÖZET
Son yıllarda kadınların üst yönetimdeki var olmaları ve var olmalarının yarattığı sonuçlar üzerine yapılmış
pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma kadınların üst yönetimdeki varoluşların işletmenin muhasebe
finansman fonksiyonu üzerinde yarattığı sonuçların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında
öncelikle muhasebe finansman fonksiyonu üzerindeki etkilerini belirmeye yönelik kapsamlı bir literatür
taraması yapılmış ve sonrasında ise Türkiye dahil olma üzere 5 ülkeden seçilen 158 şirket aracılığıyla
denetim komitesindeki kadın üye sayısının firmanın finansal performansı ve muhasebe kalitesi üzerindeki
etkileri araştırılmıştır. Veri setinin toplanmasında Orbis Financial Strength Data Spencer Stuart Board Index
Data Base kullanılmıştır. Çalışmanın henüz veri analizi devam ettiği için sonuçlar paylaşılamamıştır.
Anahtar kelimeler: Muhasebe- Finansman Fonksiyonu, Kadın, Denetim Komitesi, Finansal Performans,
Muhasebe Kalitesi

GİRİŞ
Son yıllarda genel istihdam eğilimindeki gelişmelere rağmen kadınların halen üst düzey yönetim
kademelerinde yeterince temsil edilmediği açıktır. Bu durum cinsiyeti hem araştırmacılar için önemli bir
hale getirmekte ve hem şirket hem de bireysel düzeydeki çalışmalara ilgili olarak kadınların üst düzey
yönetici rollerine odaklanarak kadın cinsiyetinin çalışma hayatına olan katkısını farklı bakış açılara ile
ortaya koymaya çalışmaktadırlar.
Şirketlerde muhasebe-fonksiyon fonksiyonu incelenirken denetim komitesi kavramı ön plana çıkmaktadır.
Pricewaterhousecoopers’in 2018 yılında yayınladığı Audit Committee Guide uyarınca denetim
komitelerinin şirket içindeki odak çalışma konuları ve görevleri Şekil 1’de sunulmuştur. Bu kapsamda
incelendiğinde denetim komitesinin neredeyse şirket içindeki muhasebe-finansman fonksiyonuna ilişkin
tüm sorumluluğu doğrudan ve dolaylı olarak yüklendiğinden söz etmek olasıdır. Denetim komitesi bir
anlama yönetim kurulunun önemli bir birçok işlevi devretmiş olduğu bir kurumsal yönetim mekanizmasıdır
(Zhang ve ark., 2007), Dhaliwal ve ark., 2010). Önceki çalışmalar, etkili bir denetim komitesinin kazanç
yönetimini uygulamaların azaltmak (Bedard ve ark., 2004), muhasebe hilelerini azaltmak (Sharma, 2004)
ve nitelikli denetim raporlarının hazırlanmasına temel teşkil etmek (Carcello ve Neal, 2000) suretiyle
şirketin finansal raporlamasının kalitesin artırabileceği yönündedir.
Literatürde, şirketin muhasebe-finansman fonksiyonu açısından üst yönetimdeki kadın cinsiyetinin şirkete
yaratacağı faydaları inceleyen pek çok çalışma bulunmaktadır. Bunlar detaylı biçimde literatür taraması
kısmında incelenmiştir.
Kesner (1988), Klein (1998), Adams ve Ferreira (2009) ve Agyei-Boapeah ve ark. (2020) denetim
komitelerinin işletmeler açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamış ve bu komitelerde görev alacak
kadın çalışanların da konularında gerekli uzmanlığa sahip ve görevin yerine getirilmesi konusunda aktif
olarak rol alan kadın çalışanlardan oluşması gerekliliği üzerinde durmaktadırlar. Bu kapsamda denetim
komitesinde görev yapacak olan kadın çalışanların, aynı zamanda kurumsal finansal performans üzerinde
de önemli etkisi olacak iç denetim, yönetsel etkinlik ve hilelerin engellemesi yönünde eylemlerin
gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayacak etkinlikte olması beklenir.
ÇALIŞMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı cinsiyet ayrımının şirketin muhasebe-finansman fonksiyonu üzerindeki etkilerinin
önceki çalışmalardan yola çıkarak belirlenmesi ve FTSE 100, BEL20, OMX COPENHAGEN 20, OMX
HELSINKI 25, OMX STOCKHOLM 30 endekslerinden seçilmiş olan şirketler üzerinde denetim
komitesindeki kadın sayısının işletmenin finansal performansı ve muhasebe kalitesi üzerindeki etkilerinin
araştırılmasıdır.
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ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Google Akademik ve “Accounting and Women”
anahtar kelimeleri ile literatür taraması yapılmış ve cinsiyetin muhasebe finansman alanına olan etkileri belli
temel başlıklar altında bir tablo aracılığıyla sınıflandırmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde denetim
komitesindeki cinsiyet farklılıkları ile işletmenin finansal performansı ve muhasebe kalitesi arasındaki
ilişkini belirlenebilmesine yönelik bir araştırma yer almaktadır. Çalışmada kullanılan örneklem Orbis
Financial Strength Data Base’de yer alan ve bilgilerine sağlıklı ve eksiksiz olarak ulaşabilen FTSE 100,
BEL20, OMX COPENHAGEN 20, OMX HELSINKI 25, OMX STOCKHOLM 30 şirketleridir. Şirketlerin
2019-2015 yılların arasındaki verileri kullanılmıştır. Denetim komitesindeki cinsiyet çeşitliliğine ve
denetim komitesi toplantı sayılarına ilişkin veriler ise Spencer Stuart Board Index Data Base kullanılarak
elde edilmiştir. Üçüncü bölüm ise çalışmanın sonuçlarına ve değerlendirilmesine ilişkindir.
LİTERATÜR TARAMASI
Google Akademik vasıtasıyla, “muhasebe ve kadın” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan literatür
çalışması sonucunda incelenmek üzere seçilen makaleler sonucunda cinsiyetin muhasebe- finansman
fonksiyonu açısından şirkete olan katkıları dört temel başlık altında toplanmıştır:
a- Muhasebe Kalitesi Açısından Katkılar

Jing Liao, David
Smith, Xutang Liu
(2019)
MacLeod Heminway
(2007)
Jiang, F., Kang,
J.K., Kim, J., Zhu, B.
(2019)

Jannine PolettiHughes, Guadalupe C.
Briano-Turrent (2019)
Peni and Vahamaa
(2010)
Shamil ve ark.(2014)
Li ve Wahid (2018)
Isabel-Maria GarcíaSánchez ,Jennifer
Martínez-Ferrero,
Emma García-Meca
(2016)

kadın CFO'ları olan firmaların muhasebe hilelerine bulaşma
olasılığı önemli ölçüde daha düşüktür.
kadınların erkeklerden daha güvenilirdir ve bu nedenle kurumsal
finansal ve diğer açıklamaları manipüle etme olasılıklarının daha
düşüktür.
Çin'de kadın başkanlar tarafından yönetilen Kurullar, yalnızca daha
etkili bir denetim rolü oynamakla kalmaz aynı zamanda daha
yüksek bir yönetici anlaşmazlığı olasılığı, daha düşük bir muhasebe
hilesi yapma olasılığı, daha yüksek zorunlu CEO devir hızı ve
ödeme performansı hassasiyeti, daha fazla aktif yönetim rolü, daha
fazla değer artırıcı riskli yatırım, daha fazla inovasyon faaliyetleri
ve endüstri çapındaki şoklara daha etkili yanıtlarla verdiğini
kanıtlamışlardır. Dahası, kadınların kurullarda başkan olarak
bulunması, bağımsız yöneticiler arasında daha yüksek katılım
davranışıyla da ilişkilidir.
Yönetim kurulundaki bağımsız kadın direktörlerin oranının girişim
riskini artırdığı buna karşılık, kuruldaki bağımsız olmayan kadın
direktörlerin. yalnızca aile şirketlerinde olmak üzere, yönetim
performansı riskini önemli ölçüde artırdığı gözlenmiştir.
Kadın CFO'ları olan firmalar,ın gelirleri azaltan ihtiyari
tahakkukları azaltmak yoluyla muhasebe kalitesini yükselttiği
gözlenmiştir.
Kadın CEO cinsiyeti ile accounting conservatism arasında olumlu
yönde bir ilişki tespit etmişlerdir.
Yönetim kurulunda kadın üye bulunan işletmelerde finansal
raporlama hata ve hilelerin ortaya çıkma olasılığı daha düşüktür.
Kadın finans uzmanlarının izleme (monitoring) rolünü erkek finans
uzmanlarından daha etkin bir şekilde yerine getirdiği ve bunun da
bankalarda accounting conservatism ve kazanç kalitesi üzerindeki
olumlu etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır.

ABD merkezli 2.480 firma kullanarak yönetim kurulu ve denetim
komitesi cinsiyet çeşitliliği ve kazanç kalitesi arasındaki ilişkiyi
gözlemlemişler ve
Srinidhi ve ark. (2011)
en az bir kadın denetim komitesi üyesi olan firmaların ihtiyari
tahakkuklardaki azalmayı dikkate alarak daha yüksek performans
sergilediğini ortaya koymuşlardır.
Thiruvadi ve Huang
Denetim komitesinde kadın direktörlerin bulunmasının kazanç
(2011)
yönetimini azalttığını ortaya koymuşlardır.
Denetim komitesindeki kadın direktörler, denetim raporlarında
bildirilen görüşleri dikkate alarak mali bilgilerin kalitesinin arttığını
Pucheta-Martinez ve
ark. (2016)
ortaya koymuşlardır.
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b- Riskten kaçınma, hisse senedi değeri, bilgi asimetrisi, kısa vadeli borçlar açısından katkılar

Burke (1997), Campbell ve Minguez-Vera
(2008) , Strøm ve ark. (2014) Liu ve
ark.(2014)
Perryman. A.A., Fernando. G.D., Tripathy,
A. ( 2016)

Gul ve ark. (2011)

Campell ve Minguez-Vera (2008)

Juan Manuel García Lara, Beatriz García
Osma , Araceli Mora, Mariano Scapin
(2017)
Carter ve ark. (2003)
Gul ve ark. (2013)

Yiwei Li, Xiu-Ye Zhang (2019)

daha fazla kadının bulunduğu kurulların daha az
dalgalı hisse senedi fiyatı ve daha yüksek
kurumsal performans ile ilişkilendirilebileceğini
ortaya koymuşlardır.
Üst düzey yönetimde daha fazla cinsiyet
farklılığına sahip firmalar daha düşük risk ve
daha iyi performans göstermektedir. Buna
karşılık, kadın yöneticilere üst düzey yönetimde
bile erkek meslektaşlarından daha az ücret
aldıkları almakta üst yönetimde cinsiyet
çeşitliliği arttıkça, cinsiyetler arası tazminat
farklılıkları azaldığnı saptamışlardır.
Kadın yöneticiler daha fazla riskten kaçınma ve
etik davranış sergilemektedir. Aynı zamanda
kadın yöneticiler ve yöneticiler arasındaki bilgi
asimetrisini azaltabilecek gönüllü bilgi
alışverişinde daha başarılı durumdadırlar.
yönetim kurulundaki cinsiyet çeşitliliğinin firma
değeri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu
bulmuş ve daha fazla cinsiyet çeşitliliğinin
ekonomik kazanımlar sağlayabileceği”
sonucuna varmıştır.
bağımsız direktörler arasında daha fazla kadın
yüzdesi, daha düşük kazanç yönetimi
uygulamaları ile önemli ölçüde ilişkilidir.
kadın yöneticilerin oranı ve firma değeri
arasında önemli düzeyde pozitif ilişki
bulmuşlardır.
Cinsiyet açısından daha çeşitli olan kurullar,
kadın yöneticilerin daha başarılı olduğu düşük
bilgi asimetrisine ulaşılması ve bunun sonucu
olarak daha yüksek finansal raporlama
doğruluğu ve güvenirliğinin sağlandığını ortaya
koymuşlardır. S
kadın yöneticilerin oranının daha yüksek oluğu
firmaların kısa vadeli borç oranı da daha
yüksek olma eğilimindedir.
Aynı zamanda kadın yöneticiler ile aşırı yatırım
yapma (overinvestment) arasında da negatif
yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

c- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetim ve İletişim Becerileri açısından Katkılar

Tourigny ve
ark.(2017) ,Byron ve
Post 2016), Krüger,
(2009), Chin ve ark.
(2013)

Kadınların toplumsal hayata yönelik bakış açıları
yönetim kurulunu sosyal sorumluluk hakkında daha geniş
düşünmesi yönünde etkileyebilir ve bu etki de sosyal sorumluluk
gerektiren iş uygulamalarına ve daha geniş bir paydaş yelpazesinin
lehine olacak unsurların açıklanmasına neden olabilecektir.

Pucheta-Martínez ve
ark. (2018) ,Zhang ve
ark. (2013)

Üst yönetimde kadınların bulunması,
paydaş yönetiminin iyileştirilmesi açısından şirkete önemli katkılar
sağlayabilmektedir.

Jain ve Jamali, (2016),
Hillman ve ark.
(2002) ,Zhang ve ark.
(2013), Boulouta

Kadın yöneticiler, psikolojik özellikleri gereği şirketlerinin sosyal
uygulamalarını erkek meslektaşlarına oranla daha çok duyurma
eğilimindedirler. Bu durum farklı paydaş gruplarının beklentilerine
karşı daha şirketin daha duyarlı olmasını sağlayabilir
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(2013), Harjoto ve
ark. (2015)

Eagly ve Johnson
(1990), Eagly ve ark.
(2003)

kadınların liderlik tarzları daha otokratik liderlik tarzları
benimseme eğiliminde olan erkek meslektaşlarına göre daha
demokratik, katılımcı ve topluma yöneliktir.

Issa ve Fang (2019)

kadınların liderlik stilleri, yönetim kademesini olumlu
etkileyebilecek düzeydeki kararlara katkıda bulunur.

d- Cinsiyet farklılıklarına bağlı etiksel yaklaşımlar açısından katkılar

Roxas ve Stoneback
(2004)
Ibrahim, Angelidis ve
Tomic (2009) [
Venezia (2008)
Bonawitz (2002)
Borkowski ve Ugras
(1998)
Ana Lucas, Luís Lima
Santos( 2019)

Shamil ve ark., (2014)

Beltramini ve ark.,
1(984).
Nielsen ve Huse,
(2010).
Luo ve ark., (2017).

Bernardi ve Arnold
(1997)

Her ne kadar ülkeler bazında değişiklik gösterse dahi, karar verme
sürecinde kadınlar erkeklere oranla daha etik davranma
eğilimindedirler.
Genel olarak, kadın yöneticiler etik kurallara daha açık ve
duyarlıdır.
Kadın muhasebe öğrencileri, erkek öğrencilere göre daha yüksek
etik muhakeme düzeyine sahiptir.
Erkek öğrenciler, bir etik dersi aldıktan sonra etik davranışlarını
geliştirmiş görünmüyor olmalarına rağmen kız öğrencilerin, aynı
etik dersini aldıktan sonra etik davranışlarında artış görünmektedir.
Kız öğrenciler erkek öğrencilere oranla daha etik tutumlar
sergileme eğilimindedirler.
Etik davranışa verilen önem muhasebecinin cinsiyetine bağlıdır:
kadınlar bunun erkeklerden daha önemli olduğuna inanırlar.
Kişinin kendi davranışının etik olup olmadığına ilişkin öz
değerlendirmesi muhasebecinin cinsiyetine bağlıdır: Kadınlar
yaptıkkları öz değerlendirmelerinde kendilerini erkeklere oranla
daha etik bulmaktadır.
Kadınlarda bulunan muhafazakar (conservative) zihniyet ve
kadınların yüksek etik liderlik özellikleri muhafazakar ve etik
finansal raporlamaya daha güçlü bir vurgu yaparak daha iyi bir iç
kontrol ortamına katkıda bulunabilir.
Kadınlar erkeklere oranla daha yüksek etik standartlara sahiptirler.
Kadınlarda bulunan yüksek etik duygusu onların kurumsal sosyal
sorumluluk ve çevresel faktörlere daha duyarlı davranmasına yol
açmaktadır.
Üst yönetimdeki kadınlar, etik olmayan fırsatçı davranışlara karşı
daha az toleranslıdır ve erkek meslektaşlarına göre daha aktif ve
daha iyi gözlemcilerdir; bu durum üst yönetimin
yetenekleri ve izleme (monitoring) etkinliğini artırabilir.
Kadın yöneticilerin, kamu muhasebe firmalarındaki erkek
yöneticilerden önemli ölçüde daha yüksek ahlaki gelişim düzeyine
sahip olduklarını bulmuşlar, bu da kadınların etik olmayan fırsatçı
konulara karşı daha duyarlı olduklarını göstermektedir.

Araştırmanın modeli oluşturulurken kullanılan değişkenlerin listesi Tablo 2 de sunulmuştur.
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Tablo 1 - Araştırmada Kullanılan Değişkenlerin Listesi
Değişkenin Adı

Tobin’s q

ROA
Environmental Risk Score by
Trucost (%)

Solvency

Denetim Şirketi
Denetim Komitesi Büyüklüğü
Denetim komitesi başkanının
kadın olması
Denetim komitesindeki başkan
dahil kadın sayısı
Denetim komitesi toplantı
sayısı

Değişkenin Tanımı
Piyasa Değeri+Toplam Borçların Defter Değeri)/Toplam
varlıkların Defter Değeri
Tobin’s q oranı firnamın finansal performansının bir göstergesi olan
firma değerinin hesaplanması amacıyla kullanılmıştır. Oranın 1’den
büyük olması, firmanın kıt kaynakları etkin kullandığının bir
göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Öte yandan bu oranın 1’in
altında olması, kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanılamadığını
göstermektedir. Formülde yer alan piyasa değeri halka açık
işletmeler açısından piyasa kapitalizasyonu (market capitalization)
olarak da adlandırılmaktadır.
Net kar/Toplam Aktifler
Çevresel hasar ve kirlilikten kaynaklanan maliyetler nedeniyle risk
altındaki potansiyel gelir yüzdesi, şirketin tedarik zincirine yönelik
tehditler ve doğal kaynaklara bağımlılığı, değerler %0 ile %1
arasında değişmektedir.
Şirkete ait Trucost Risk Score sektör ortalamasının altında ise 1
üzerinde ise 0 olarak belirlenmiştir.
Dönem karı+vergi+nakit çıkışı gerektirmeyen giderler/kısa
vadeli borçlar + uzun vadeli borçlar
İşletmenin uzun vadeli borcunu geri ödeme kabiliyetini ve bu borcun
faizini değerlendirmek yoluyla finansal sağlığı hakkında bilgi verir.
Oranın %20 ve üzerinde hesaplanması yeterli görülmekle birlikte
sektörden sektöre değişkenlik gösterdiği için sektörel karşılaştırma
da değerlendirmede önemlidir.
Big 4 ise 1 değilse 0
Komite başkanı dahil denetim komitesindeki kişi sayısı
Başkanın kadın olması durumunda 1 diğer hallerde 0
Denetim komitesindeki başkan dahil kadın cinsiyetindeki kişi sayısı
Bir muhasebe dönemi içinde yapılan denetim komitesi toplantısı
sayısı

Birçok çalışmada Tobin q oranının finansal performansa ilişkin bir ölçü olduğu konusunda genel bir kabul
oluşmuştur. McConnel ve Servaes (1990), Morck, Shleifer ve Vishny (1988); Tobin q oranını firma
değerinin göstergesi olarak kullanmışlardır. Tobin q oranı firmanın piyasa
değerinin toplam borçlarına eklenmesi ve bulunan sonucun da toplam varlıklara bölünmesi yoluyla
hesaplanmaktadır. Formülde sözü geçen borçlar ve varlıklar defter değerleri üzerinden formüle dahil
edilmektedir. Tobin q oranının 1’den büyük olması, firmanın kıt kaynakları etkin kullandığının bir
göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Öte yandan bu oranın 1’in altında olması, kaynaklardan etkin bir
biçimde yararlanılamadığını göstermektedir. Bu çalışma kapsamında kapsamında Tobin q oranı firmanın
finansal performansının bir göstergesi olan firma değerinin hesaplanması amacıyla kullanılmaktadır.
Formülde yer alan piyasa değeri halka açık işletmeler açısından piyasa kapitalizasyonu (market
capitalization) olarak da adlandırılmaktadır. Formülde şirketlerin yerine cari piyasa kapitalizasyon değerleri
kullanılmıştır.
Bazı yazarlar erkek ve kadın yönetmenler arasındaki kurumsal tarzlara ilişki literatürün büyük çoğunluğu
yönetim kurulu çeşitliliğinin, firma üzerinde olumlu etkileri olabileceğini hakkında kanıt ortaya koyan
çalışmalar yapmıştır (Huang ve Kisgen2013; Faccio, Marchica ve Mura 2016). Kadınlar üst yönetim
kademesine çeşitli yeni beceriler, bakış açıları ve geleneksel olmayan yaklaşımlar getirmek suretiyle
işletmede cinsiyet çeşitliliğini destekler nitelikte bir Pazar bakış açısı geliştirilmesine katkıda bulanabilirler
(Milliken ve Martins 1996; Anderson, Reeb, Upadhyay ve Zhao 2011; Hillman 2015; Kim ve Starks 2016).
Fakat aynı zamanda üst yönetim kademesindeki çeşitliliği bazı hallerde sosyal sınıflandırmayı (social
categorization) teşvik edebilir, iletişimi sınırlayabilir, bağlılığı azaltabilir ve üst yönetimde olumsuzluklar
ve çatışmalara neden olarak üst yönetimin etkinliğini azaltabilmektedir. (Adams ve diğerleri 2015)
İşletmenin aldığı denetim görüşü işletmenin ile işletmenin finansal performansı arasında da bir ilişki
kurulabilmesi olasıdır. Cha ve ark. (2016) yaptıkları çalışmada işletmenin iflasa yakın olması ile olumlu
dışında kalan denetim görüşleri arasında olumlu yönde bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir.
İşletme büyüklüğü finansal performans araştırmalarında kullanılan değişkenlerden bir tanesi olarak göze
çarpmaktadır. Daha fazla kaynağa sahip daha büyük firmalar, çevresel faaliyetlerinin ölçeğini ve kapsamını
artırma ve bunları ifşa etme fırsatlarına sahiptir. Aman ve Nguyen (2013) çalışmalarında büyük işletmelerin
daha geniş ve ürün yelpazesi sunmak ve daha fazla pazarda aynı anda faaliyet göstermekten sağladıkları
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avantajları risklerini çeşitlendirmede kullandıkları ve böylece de müşterilerine daha düşük bir risk
sağladıkları yönünde sonuçlar elde etmişlerdir. Bu çalışma kapsamında firma büyüklüğü toplam varlıkların
doğal logaritması alınarak kullanılacaktır.
Doumpos ve ark.(2014) na göre borç ödeme oranını (solvency ratio) işletme açısından bir sermaye
yeterliliğinin ve ROA da kurumsal karlılık ölçülebilmesi için temel göstergelerdir.
İşletmelerde kurumsal yönetim (corporate governance) son yıllarda en çok üzerinde durulan
uygulamalardan bir tanesidir. Kurumsal yönetim uygulamarının en temel amaçlarından bir tanesi
işletmelerde finansal raporlamanın yüksek kalitede yapılmasını sağlamaktır (Alali ve ark, 2012) Finansal
raporlama süreci ve finansal bilgilerin güvenilirliği güçlü bir kurumsal yönetim, ile bağlantılıdır (Al-Shaer
ve ark, 2017).
Şirketler paydaşların beklentilerine cevap verebilmek için yaptıkları açıklamaların içine (disclosures) belli
konulardaki kurumsal stratejilerini de entegre ederek paydaşlarına "gerçek taahhüdü" yansıtmış olurlar
(Dawkins ve Fraas, 2011). Büyüklükleri ya da sektör çeşitliliği nedeniyle artan güvenlik açığına sahip
şirketler daha fazla bilgiyi gönüllü olarak yönetmenin bir yolu olarak daha fazla açıklama yapmayı tercih
edebilirler (Al-Shaer ve ark, 2016). Örneğin, petrol ve gaz gibi endüstrilerde faaliyet gösteren şirketler
karbon ayak izi, hava kirliliği, su kirliliği gibi önemli çevresel açıklamalar da yaparak hem bilgiyi yönetmiş
hem de işletme tarafından yapılmış olan açıklamaları artırmış olmaktadırlar (Kuo ve Yi-Ju Chen, 2013).
Özetle, büyük şirketler yapıları gereği daha çok açıklama yapmak zorundadırlar, yapılacak olan
açıklamaların kapsamının belirleyicisi de denetim komitesi olduğuna göre, denetim komitesinin bilgi,
iletişim düzeyi ve yönetsel becerileri arttıkça işletmelerin yaptığı açıklamaların da paydaşlar tarafından daha
tatmin edici olacağı varsayılabilir. Çalışma kapsamında yapılan açıklamaların düzeyinin belirlenebilmesi
açısından S&P tarafından geliştirilen Trucost Environmental Risk Score kullanılmıştır. Bu ölçüm, çevresel
hasar ve kirliliğin neden olduğu maliyetler nedeniyle risk altındaki potansiyel gelir yüzdesi, şirketin tedarik
zincirine yönelik tehditler ve doğal kaynaklara bağımlılığın belirlenmesi yönünde bir derecelendirme
sağlamaktadır.
Önceki çalışmalar, muhasebe kazançlarında zamanında zarar muhasebeleştirmesinin, borç verenlerin,
hissedarların ve yönetim kurullarının kârlı olmayan projeleri zamanında tespit etmelerini ve böylece
yöneticileri bu tür projeleri durdurmaya zorlamalarını sağladığını ileri sürmektedir (Srivastava ve ark.,2015)
Bununla beraber Uluslararası Finansal Standartlarına tam uyumun muhasebe kazançlarında zamanında zarar
muhasebeleştirmesine yol açtığı için işletmenin muhasebe uygulamalarının ve finansal raporlama kalitesini
artırdığına yönelik çalışmalar da bulunmaktadır (Key ve Kim(2017).Bu çalışmada sözügeçen yazarların
çalışmalarından yola çıkılarak IFRS’e tam uyum bir finansal raporlama kalitesinin bir göstergesi olarak
kullanılacaktır.
Denetim komitesine ilişkin olarak yapılan çalışmalarda denetim komitesinin etkinliği ile deneti komitesi
özellikleri arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu sonucunu vermektedir (Akhtaruddin & Haron, 2010;
Bedard & Gendron, 2010; Dhaliwal et al., 2010; Li et al., 2012; Persons, 2009). Denetim komitesi
büyüklüğü denetim komitesi özelliklerinden bir tanesidir.Denetim komitesi büyüklüğü denetim komitesinde
çalışan kişi sayısını ifade etmektedir. Allegrini ve Greco (2011) çalışmalarında, büyük denetim
komitelerinin sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek için daha fazla kaynak ve yetki ayırmaya
istekli olduğunu savunmaktadırlar. Bedard & Gendron (2010)’a göre denetim komitesinde daha fazla üyenin
bulunması durumunda etkili izleme sağlanması açısından çeşitli görüş, uzmanlık, deneyim ve farklı
beceriler getirme olasılığı daha yüksektir. Bu açılardan daha fazla sayıda denetim komitesi üyesi, kurumsal
raporlama sürecindeki olası sorunların ortaya çıkarılması ve çözülmesi için faydalı olabilecektir( Li ve
diğerleri, 2012). Persons (2009), denetim komitesindeki daha fazla üyenin isteğe bağlı açıklama (voluntary
disclosures) düzeyini artırdığı yönünde ampirik kanıtlar bulmuştur.
Akhtaruddin ve Haron, (2010) ve Barako ve ark. (2006) çalışmalarında denetim komitesinin bilgi
asimetrisini azaltan bir izleme cihazı olarak kabul edilebileceğine dair ampirik kanıtlar elde etmişlerdir.
Kadınların bilgi asitmetrisini azaltmadaki rolüne yönelik açıklamalar daha önce yapılmıştır. Dolayısıyla
denetim komitesindeki kadın üye sayısının artması aynı zamanda işletmede bilgi asitmetrisinin azalması
yönünde etki etmesi olasıdır.
ÇALIŞMANIN LİTERATÜRE VE SONRAKİ ÇALIŞMALARA KATKISI
Bu çalışma denetim komitesinin isteğe bağlı yapacağı açıklamalar açısında Trucost Environmental Risk
Score ölçümünü dikkate alan ilk çalışmadır. Bir işletmede yapılan isteğe bağlı açıklamaların kapsamındaki
artış aynı zamanda o işletmede yürütülen kurumsal yönetim uygulamalarının da daha kapsamlı yapıldığına
dair önemli bir işarettir. Kadın çalışanların sosyal ve bilgisel çeşitliliklerinin erkek çalışanlara oranla daha
yüksek olduğu kabul edildiğinde (Dezsö ve Ross (2012), Jain ve Jamali, (2016), Pucheta-Martínez ve ark.
(2018), Hillman ve ark. (2002), Zhang ve ark. (2013), Boulouta (2013), Harjoto ve ark. (2015)) kurumsal
yönetim uygulamalarının da daha etkin olarak gerçekleştirildiğine dair bir gösterge olabilir. Etkin kurumsal
yönetim uygulamaları da finansal performansın yüksek olduğuna dair bir gösterge olduğu için dolaylı olarak
denetim komitesindeki kadın çalışanların artmasının firmanın yüksek finansal performansına işaret
ettiğinden bahsetmek de olasıdır.
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Yapılan bu çalışmanın sonuçlarını kullanılarak sonrasında şirketlerin muhasebe finansman fonksiyonunda
yönetim kademesinde çalışan kadın sayıları ve kadınların muhasebe-finansman fonksiyonuna olan etkileri
arasında literatür çalışmasında sunulan diğer faktörler arasında yeni ilişkiler kurulması yoluyla çalışmalar
yapılabilecektir.
ÇALIŞMANIN SONUÇLARI
Halihazırda veri analizi devam etmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma, üniversitede eğitim gören ve muhasebe dersi alan öğrencilerin meslek etiği kavramı
algılarına yönelik düşüncelerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Muhasebe mesleğinde kaliteli hizmet
sunulması, doğru ve şeffaf finansal verilerin ortaya çıkarılması ile meslek mensuplarının tarafsızlık,
dürüstlük, güvenirlik ve sorumluluk gibi mesleki etik kurallarına uymaları doğrudan ilgilidir. Bu sebeple
muhasebecilik mesleğini icra ederken meslek mensuplarının meslek etik kurallarının öneminin bilincinde
olması çok önemlidir. Uygulanan anket sonucunda elde edilen verilerin dağılımı parametrik olmayan
istatistiki metotlarla analiz edilerek, demografik değişkenler ile öğrencilerin meslek etiği algısı arasındaki
ilişki araştırılmıştır. Analizler neticesinde; öğrencilere göre meslek mensuplarının en çok uydukları etik
ilkenin “mesleki davranış”, uymadıkları ilkenin ise “dürüstlük” olduğu düşüncesinin öğrenciler arasında
hakim olduğu ve demografik değişkenlerden “aile/yakın çevrede muhasebe meslek mensubu var mı?”,
“genel ağırlıklı not ortalaması” ve “çalışma/staj durumu” değişkeninin öğrencilerin meslek etiğine yönelik
algılarında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
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1. GİRİŞ
Etik, hayata dair her alanda insanların davranışlarına yön veren standartlar ve prensipler olarak
doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilme biçiminde algılandığından, tarih boyunca toplumlar ve kültürler
kendilerine özgü kurallar oluşturmuşlardır. Bu kuralların ortaya çıkmasında kimi zaman din ve gelenekler,
kimi zaman ise meslek gruplarına ait çeşitli özellikler etkili olmaktadır. Bu bağlamda genel anlamda etik ile
meslek etiği dünyada ve ülkemizde pek çok alanda gündemin ön sıralarında yer almakta ve her meslek dalı
için meslek etiği ile ilgili kurallar ortaya konulmaktadır.
Bu çalışma kapsamında öncelikle etik ve muhasebe meslek etiği kavramları üzerinde durulmuştur.
Sonrasında Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü
öğrencilerinin, meslek etiği ilkelerine muhasebe meslek mensupları tarafından uyulup uyulmadığı
hakkındaki algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca söz konusu algının, öğrencilerin demografik özelliklerine
göre farklılık gösterip göstermediği de istatistiksel açıdan belirlenmeye çalışılmıştır.
2. ETİK KAVRAMI VE MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK
Etik sözcüğü, Yunanca “ethos”, “ethikos” ile Latince “ethics” sözcüklerinden gelmektedir. Bu
sözcüğü Yunancada genellikle iki farklı anlamda kullanılmakta olup bunların ilki gelenek, töre ve alışkanlık;
diğeri ise karakter, erdemli olma gibi anlamlar taşımaktadır (Paliwal, 2006:2). Türk Dil Kurumu tarafından
yapılan tanıma göre etik; “töre bilimi” “ahlaki, ahlakla ilgili”, ve “çeşitli meslek kolları arasında tarafların
kaçınması ya da uyması gereken davranışlar” ifadelerini karşılamaktadır. Bu tanımın yanı sıra dilimizde
yapılmış pek çok tanım bulunmaktadır.
2007 yılına gelindiğinde TÜRMOB’un hazırladığı “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında
Yönetmelik” 26675 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte muhasebe
meslek mensuplarının uymaları gereken etik ilkelerinin; dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen,
gizlilik ve mesleki davranış olduğu belirtilmiştir. Yönetmelik günümüze kadar çeşitli yönetmeliklerle revize
edilmiş olmakla birlikte etik ilkeleri halen geçerliliğini korumaktadır. Bu ilkeler yönetmelikte şu şekilde
sıralanmaktadır: dürüstlük, tarafsızlık, meslekî yeterlilik ve özen, gizlilik ve meslekî davranış.

4. LİTERATÜR
Literatür incelendiğinde, muhasebe meslek etiği ve meslek mensuplarının mesleki etik ilkelerine
uyma düzeylerine yönelik çalışmalar yapıldığı gözlenmektedir. Bu çalışmaların bazıları muhasebe ve finans
eğitimi alan öğrencilerin, bazıları da meslek mensuplarının konu ile ilgili algılarını değerlendirmektedir.
Jonson vd. (2015) işletme bölümü lisans öğrencileri üzerinde yapmış oldukları çalışmada etik
eğitimini bağımsız bir ders olarak ve senaryolarla birleştirilerek almış öğrencilerin etik çözümlemelerinin,
etik eğitimini muhasebe dersi içinde almış öğrencilere oranla etik karar alma süreçlerini pozitif yönde
etkilediğini ortaya çıkarmışlardır.
Ceylan ve Terzi (2016) çalışmalarında iktisat, işletme ve kamu yönetimi bölümleri son sınıf
öğrencilerinin muhasebe meslek etiği hakkındaki bilgi ve düşünceleri ile algılarını belirlemeyi
hedeflemişlerdir. Elde ettikleri bulguları değerlendirdiklerinde; öğrencilerin etik konusunda eğitim alıp
almama durumları ve cinsiyetleri ile meslek etiği algılama düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğunu,
ancak ikamet edilen yer, gelir düzeyi ve yaş değişkenleri ile öğrencilerin muhasebe meslek etiği algılama
düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık olmadığını tespit etmişlerdir.
Çil Koçyiğit vd. (2017) işletme bölümü öğrencileri üzerinde yapmış oldukları çalışmalarında
öğrencilerin genel anlamda muhasebe meslek etiği algılamalarının orta düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir.
Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, öğrenim türü, okudukları sınıf, öğrenim dili, lise döneminde staj yapma
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durumları, çalışma veya staj süreleri, mezun oldukları lise türü, meslek etiğini duyma yolları, ders başarı
durumları ve meslek etiği dersi alma durumları ile muhasebe meslek etiği algıları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olmadığını gözlemişlerdir.
Arslan vd. (2018) muhasebe eğitimi alan önlisans öğrencilerinin muhasebe meslek etiğine yönelik
algılarını ölçmek için yapmış oldukları çalışma sonucunda, öğrencilerin kurallara ve mesleki etik ilkelerine
uymakta kararsız olduklarını tespit etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin, etik ilke ve kurallara meslek mensupları
tarafından gereken önemin verilmediği, ilgililerin seminerleri ve mesleki eğitimi yeterli düzeyde
gerçekleştirmedikleri düşüncesinde oldukları anlaşılmıştır.
5. METODOLOJİ
Bu bölümde çalışmanın amacına, anakütlesine ve örneklemine, araştırma yöntemine, elde edilen
bulgulara ve bunlarla ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.
5.1. Amaç, Model ve Hipotezler
Bu çalışmanın temel amacı; Kastamonu Üniversitesi İİBF öğrencilerinin muhasebe meslek etiğine
yönelik algılarını ortaya koymaktır. Ayrıca öğrencilerin muhasebe meslek etiğine yönelik algılarının
demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir.
Bu amaç doğrultusunda 2 bölümden oluşan anket formu hazırlanmıştır. Anket formunun birinci
bölümü öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin
meslek etiğine yönelik görüşlerini ölçmeyi hedefleyen ikinci bölümün hazırlanmasında Uyar vd. (2015) ile
Sakarya ve Kara (2010) çalışmalarından faydalanılmıştır.
Anket çalışmasından elde edilen demografik özelliklere ait verilerle, ilgili meslek etiğine ait
önermeler arasında ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla kurulan hipotezler;
H1: Öğrencilerin muhasebe meslek etiğine yönelik algıları cinsiyetlerine göre farklılık
göstermektedir.
H2: Öğrencilerin muhasebe meslek etiğine yönelik algıları okudukları sınıfa göre farklılık
göstermektedir.
H3: Öğrencilerin muhasebe meslek etiğine yönelik algıları genel ağırlıklı not ortalamasına göre
farklılık göstermektedir.
H4: Öğrencilerin muhasebe meslek etiğine yönelik algıları çalışma/staj yapma durumlarına göre
farklılık göstermektedir.
H5: Öğrencilerin muhasebe meslek etiğine yönelik algıları aile/yakın çevrelerinde meslek
mensupları bulunup bulunmamasına göre farklılık göstermektedir.
5.2. Anakütle ve Örneklem
Kastamonu Üniversitesi İİBF’de Bankacılık ve Finans Bölümünde eğitim gören öğrenciler
çalışmanın anakütlesini oluşturmaktadır. Fakültenin öğrenci işlerinden alınan bilgilere göre bu bölümde I.
ve II. öğretim toplam 365 öğrenci eğitim görmektedir. Anakütleyi oluşturan bu öğrencilerin hepsine
ulaşmak zaman ve maliyet açısından kısıtlama getirdiği için anakütleyi nitel ve nicel yönden temsil etme
kabiliyetine sahip örneklem oluşturulmasına karar verilmiştir. Örneklem oluşturmada kullanılan basit
rastsal örnekleme yöntemi; ana kütlenin özelliklerini yansıtma gücüne sahip ve anakütledeki her bireyin
seçilme şansının eşit olduğu örnekleme yöntemidir.
5.3. Veri Toplama ve Analiz
Çalışma kapsamında öğrencilere yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmış ve 262 geçerli
anket formu elde edilmiştir. Bu sayı %95 güven aralığında anakütleyi temsil etmektedir.
Çalışmada kullanılan Cronbach’s Alpha değeri 0,878 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan değerin
sosyal bilimler alanında yüksek güvenilir kabul edilen değerler aralığında (0,80<α<1,00) yer alması
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nedeniyle ölçeğin çalışmanın amacı doğrultusunda kullanılabileceğine karar verilmiştir (Yıldız ve
Uzunsakal, 2018, 19).
Verilerin analizi yapılmadan önce verilerin normal olarak dağılıp dağılmadığına bakılmış olup, elde
edilen sonuca göre parametrik veya parametrik olmayan istatistiksel tekniklerden hangisinin kullanılacağına
karar verilmiştir. Yöntemlerin belirlenmesi için elde edilen verilere normallik testi uygulanmış ve verilerin
normal dağılıma uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda normal dağılıma sahip olmayan yani nonparametrik dağılım testinde Mann-Whitney U testi ile Kruskal-Wallis H testlerinden yararlanılmıştır.
6. SONUÇ
Bu çalışmada, bankacılık ve finans öğrencilerine, birer muhasebe meslek adayı oldukları için etik
ilkelere yönelik algılarını ölçmeye yönelik 25 soru sorulmuştur. Bu soruların temel amacı, meslek
mensuplarının söz konusu ilkelere uyup uymadıkları ile ilgili öğrencilerin bakış açısını belirlemektir.
Katılımcılara göre meslek mensuplarının en çok uydukları etik ilke “mesleki davranış”, uymadıkları ilke ise
“dürüstlük ”tür.
Öğrencilerin algısını ölçtükten sonra verdikleri yanıtların demografik özelliklerine göre istatistiki
açıdan anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla non-parametrik testleri
kullanılmış olup; öğrencilerin muhasebe meslek etiğine ilişkin algılarının “aile/yakın çevrede muhasebe
meslek mensubu var mı?”, “genel ağırlıklı not ortalaması” ve “çalışma/staj durumu” demografik
değişkenlerine göre 0,05 önem seviyesinde farklılaştığı belirlenmiştir.
Bundan sonraki çalışmalarda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bulunan birden fazla üniversite
kapsama alınarak ve öğrencilerin de katılımı sağlanarak, üniversitede alınan muhasebe eğitiminin meslek
etiği üzerinde ne gibi bir etkisi olduğu belirlenebilir.
Çalışmanın kapsamına muhasebe meslek mensupları da dahil edilebilir ve onlarında
meslektaşlarının mesleki etik ilkelerine uyma düzeylerine yönelik algıları ölçülebilir. Böylelikle elde
edilecek bulgular öğrencilere yönelik yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular ile karşılaştırılabilir.
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