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Özet
Muhasebe politikalarının açıklanması standart koyuculara gore finansal tabloların önemli bir parçasıdır. Bu politikalar karar vericiler için önemli bilgi kaynaklarıdır. Hasılat politikası hasılat tutarını etkilemekte ve kazançların yönetimi amacıyla kullanılabilmektedir. Bu nedenle hasılat politikası finansal tablo
kullanıcıları bakımından özel bir öneme sahiptir. Öte yandan, hem ABD’deki Finansal Muhasebe Standartları
Kurulu (FASB) hem de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından konuya ilişkin yeterli düzeyde rehberlik sağlanamamıştır. Bu çalışma UFRS raporlamasına geçmiş olan Türkiye’deki hasılat politikasının sunumuyla ilgili durumu ortaya koymaktadır. Çalışmada, denetim kalitesinin hasılat politikasının sunumu üzerindeki etkisine de bakılmıştır. Analizde iki aşamalı olarak yapılmış, birinci aşamada daha geniş bir
örneklemde genel durum ortaya koyulurken, daha küçük bir örneklemle de büyük şirketlerdeki durum
ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İkinci aşamada büyük şirketlerin ele alınmasının nedeni bu şirketlerin hasılat yaratıcı işlem ve olaylarının daha zengin olacağı beklentisidir. Çalışmanın sonuçları, dört büyük denetim şirketinden birisiyle denetleniyor olma ya da olmama şeklinde ölçülen denetim kalitesinin, şirket
büyüklüğünün, kelime kullanımı bakımından uzunluğun ve zamanın hasılat politikasının sunumu ile ilgisi
olmadığını ortaya koymaktadır. Buna göre finansal tablolarda sunulan hasılat politikasını hazırlamanın
denetçi yerine şirketle ilgili olduğu sonucuna varılabilir. Sonuçlar ayrıca şirketlerin muhasebe politikalarını oluşturmak için daha fazla rehberliğe ve gözetime ihtiyaçları olduğunu ortaya koymakta aynı zamanda denetçileri de muhasebe politikası denetimlerinde daha özenli davranmaya çağırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Politikaları, Hasılat, Denetim Kalitesi
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Muhasebe Politikalarını Açıklamanın Önemi
UMS-8‘e göre muhasebe politikaları; “finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalar olarak tanımlanmıştır.1 ” Benzer şekilde ABD muhasebe ilkelerine (US-GAAP) göre muhasebe politikaları ise “yönetim tarafından yargı yoluyla belirlenen muhasebe ilkeleri ve metotlarının şartlara uygun şekilde kullanılmasıdır”
ve “bu politikalar finansal tabloların hazırlanması için adapte edilmişlerdir.” Muhasebe politikaları finansal tabloları “önemli” ölçüde etkileyebilirler ve tabloların kullanılırlığı, muhasebe politikalarının kullanıcılar tarafından çok iyi anlaşılmasına bağlıdır 2. US-GAAP’e göre yıllık faaliyet raporları tüm önemli muhasebe politikalarına dair açıklamaları içermelidir. Bu açıklamalarda; hasılatın belirlenmesi, varlıklara dair
maliyetlerin cari ve gelecek dönemlere dağıtılması, alternatif seçeneklerden seçim yapmayı gerektiren
metotlara, işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre has özellikli durumlarda ve olağandışı ya da yeni yaklaşımları gerektiren olaylarda US GAAP uygulamalarına yer verilmelidir.
Kritik muhasebe politikası kapsamına 3, 4 ya da 5 adet politika girmektedir ve bu politikalar işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde etkileyen, ayrıca belirsizlik içeren konularla da ilgili olabildiklerinden çoğu zaman yönetimin karmaşık, zor ve öznel kararlar almasını gerektiren
durumları ilgilendirmektedir (SEC 2002).
Açıklamaların kalitesi, içerdikleri bilgi miktarı, zamanlama ve içeriklerinin doğruluğunun bir yansımasıdır. Healy, Hutton ve Palepu’ya [1999] göre işletmeler ister hem gönüllü ya da zorunlu bilgi vermede olsun, bilgi verme konusunda miktar, ayrıntı düzeyi ve zamanlama konusunda isteksizlik sergilerler.
UFRS kapsamında raporlama yapan işletmelerin kritik muhasebe politikaları ile ilgili yaptıkları açıklamaların incelenmesi ilke bazlı muhasebe standartlarının da değerlendirilmesi konusunda bir fırsat yaratmaktadır. Karmaşık ve öznel yargılarda bulunulmasını gerektiren politikaların incelenmesi yöneticilerin
karar sürecinde ilkelerden ne şekilde yararlandıkları ve ilkeleri ne şekilde yorumladıklarının anlaşılması
konusunda da ışık tutmaktadır.
Modern kurumsal yönetim yaklaşımına göre, işletme yönetimleri, denetçiler ve denetim komiteleri

1 UMS-18 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
2 APB Opinion No. 22 (APB 1970)
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kritik muhasebe politikalarının seçiminden, uygulanmasından ve kontrol edilmesinden sorumludurlar.
Yönetim kritik öneme sahip politikaların kalitesinden ve uygunluğundan sorumludur. Denetçiler bu politikaların seçilmesi, uygulanması ve açıklanması konusunda kendilerini tatmin edecek adımları atmakla
sorumludurlar. Denetim komitesi anılan politikaların yönetim tarafından seçilme kriterleri konusunda bilgilendirilmek durumundadır.
Pek çok akademisyene göre standartlar zorunlu tutuldukları ve kendilerine uyulmadığında yaptırım
uygulandığı ölçüde önemlidirler (Sunder [1997, s. 167]). Buna göre finansal bilginin kalitesi aslında ilgili standardın kalitesi ile ilgili yasal olarak zorunlu tutulması veya şirketin bu standardı uygulama şeklinin
fonksiyonudur (Kothari [2000, p. 92]). Yeterli zorlayıcı düzenlemelerin yokluğunda en iyi standart bile
başarısız olmaktadır. Kuralların uygulanmadığı zamanlarda kimse tepkide bulunmazsa kurallar yalnızca
kağıt üzerinde uyulması gereken kurallar olarak kalmaktadır. Örneğin bazı çevrelerde işletmeler zorunlu
gerekliliklere de gönüllülük esaslı gereklilikler gibi tepki vermektedir (Marston and Shrives [1996]). Her
ne kadar muhasebe politikalarının açıklanması pek çok ülkede zorunluluk da olsa (aynı zamanda UMS-1
gereğidir) (Saudagaran ve Diga [1997]), Frost ve Ramina’nin araştırma sonuçlarına göre [1997] uygulama konusunda ülkelerin içerisinde ve ülkeler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Hasılatın Belirlenmesine ilşkin Politikalar
FASB tarafından hasılatın belirlenmesine ilişkin yayınlanan tartışma metnine (Financial Accounting
Series, 2008) göre hasılat kalemi finansal tabloların oldukça önemli bir parçasıdır. İşletmeye sermaye sağlayan taraflar, sermaye getirme kararı alırken işletmenin finansal durumunu ve performansını gözden
geçirmekte ve bunu da hasılat kaleminden yararlanarak gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle işletme yöneticileri hasılat belirleme kararında “saldırgan muhasebe politikaları” kullanma konusunda belirgin bir
baskı altındadırlar. Hasılatla ilgili olarak yapılan “finansal mühendislik” çalışmaları; pazar beklentilerini
karşılama, daha iyi sözleşme şartları sağlama ve piyasa değerini artırma gibi konularda fayda sağlamaktadır (Altamuro, Beatty, and Weber, 2002). Bazı sektörlerde satış ve brüt kar gibi kalemler, işletmenin
geleceğe dair beklentilerini ve performansını değerlendirmek için kullanılan stratejik ölçütlerdir (Chlala
and Landry, 2003). Yöneticiler üzerinde kurulan gelirleri yükseltme baskısı, hasılat ve hasılatın belirlenmesi ile ilgili olarak kullanılan mesleki yargı üzerinde de baskıları gündeme getirmektedir.
Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SEC) Temmuz 1997- Temmuz 2002 dönemini kapsayan beş
yıllık süreçte gerçekleştirdiği araştırmaya göre 227 adet hileli finansal raporlama uygulamasının 126 tane271
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si hasılatın belirlenmesi ile ilgilidir (Gillies, 2003). Satışın gerçekleşme zamanının yanlış belirlenmesi dolayısıyla da gelecek dönemlere ait olması gereken gelirlerin cari döneme alınması en sık kullanılan teknik
olarak karşımıza çıkmaktadır. SEC 80 adet vakada tamamen sanal işlemler belirlemiş; 21 adet vakada ise
hasılatın tutarı yanlış belirlenmiştir. SEC dönem başkanı Lynn Tumer’a göre (2001) hasılatın belirlenmesi
aynı zamanda finansal raporlama ile ilgili düzeltmelerin de en büyük nedenidir.
2002 yılında ABD’de işlem gören Fortune 500 şirketlerin 10-K raporlarını inceleyen SEC, şirketlerin
önemli bir bölümünün kritik muhasebe politikaları ile ilgili açıklama yapmadıklarını belirlemiştir. Bu çalışmaya göre hasılatın belirlenmesi ile ilgili olarak özellikle bilgisayar yazılımları ve donanımları, iletişim
araçları, yarı iletkenler, enerji, perakende ve elektronik gibi sektörlerde finansal tabloların anlaşılırlığı
konusunda problemler yaşanmaktadır.
Öte yandan UFRS kullanan ülkelerin sayısındaki hızlı artışla birlikte finansal raporların kalitesine
verilen önemde de ciddi anlamda yükselme olmuştur. Örneğin 2007 yılında İngiltere ve Galler Ruhsatlı
Muhasebeciler Enstitüsü (ICAEW) “Avrupa Birliği’nde UFRS Uygulamaları ve Makul Değer Direktif Raporu”
adı altında bir çalışma hazırlamış ve AB’ deki son durumu özetlemiştir (ICAEW, 2007). Bu raporun temel
bulgularına göre işletmelerin önemli bir kısmı muhasebe politikalarını açıklarken UFRS’de geçen ilgili
maddeleri aynen sıralamakta ya da bu maddeleri kısaca özetlemektedir. Rapora göre özellikle işletmelerin sattıkları mal ya da hizmetle ilgili olarak hasılatı nasıl belirlediklerini ayrıntılı açıklamak yerine IAS-18
Hasılatın Belirlenmesi standardında geçen genel ilkeleri özetledikleri görülmektedir. Rapor ayrıca muhasebe politikalarının açıklanması ile ilgili olarak ülke bazında bazı gözlemlere de yer vermektedir:
Finlandiya finansal piyasa düzenleyicisi FIN-FSA halka açık şirketlerin konsolide tablolarını incelemiş
ve şu sonuçlara ulaşmıştır:
“Muhasebe politikaları açıklamaları işletmenin faaliyetleri ile ilgili olmalıdır. Birçok finansal tabloda
açıklanan politikanın işletmenin faaliyetleriyle ilgisi belirsiz kalmıştır. Örneğin yatırım amaçlı gayrimenkul
ile ilgili politikasını açıkladığı halde bilançosunda hiç yatırım amaçlı gayrimenkulü olmayan pek çok şirket
bulunmaktadır.”
İngiltere’ de FRRP tarafından yayınlanan 2005 tarihli rapora göre ise;
İşletmelerde muhasebe politikalarını açıklama ile ilgili olarak matbu tanımlar kullanma eğilimi gözlemlenmektedir. Bir çok durumda muhasebe politikası olarak standart setinde geçen maddelerin aynen
yazıldığı gözlemlenmiştir; açıklamlarda işletmenin yaptığı işe özel hiç bir bulgu yer almamaktadır.
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UFRS’den yapılan aynen alıntılarla politika açıklamak kullanışlı değildir. Muhasebe politikaları ancak
işletme ile ilgili özellikli durumları açıkladığında işe yaramaktadır. Örneğin hasılatın belirlenmesi ile ilgili
politika açıklaması işletmenin hizmet satışında tamamlanma derecesini nasıl belirlediğini mutlaka içermelidir. Tamamlanma derecesini belirleme ilgili yöntem yapılan işe göre oldukça farklılık gösterebileceğinden
işletme ile ilgili özellikli durumlar mutlaka belirtilmelidir.
Fransa sermaye piyasalarını düzenlemekle sorumlu AMF, işletmeleri şu konularda uyarmaktadır:
Muhasebe politikaları açıklamak adı altında sadece standart setinden alıntı yapmak pek bir fayda
sağlamadığı gibi dipnotların da hacmini şişirmektedir. İşletmenin faaliyetlerine gore hazırlanmış ve iş koluna özgü durumları da açıklayacak şekilde yazılan politikalar kullanıcıya daha fazla fayda sağlayacaktır.
AMF hasılatın belirlenmesini de örnek olarak vermektedir. Hasılatın sadece kazanıldığında tanındığı
gibi kısa bir açıklama kullanıcının işletme faaliyetlerinin temel bileşenlerini anlamasını sağlamaktan oldukça uzaktır.
2006 yılında SEC 30 kadar yabancı özel şirketin UFRS’ye göre ilk kez düzenlenmiş finansal tablolarını gözden geçirmiştir. Çalışma kapsamında SEC, özellikle muhasebe politikalarını genel ifadelerle açıklayan ve özellikli durumlara değinmeyen işletmelerden hasılatın belirlenmesi ile ilgili olarak ek açıklamalar
talep etmiştir. SEC bazı durumlarda ilgili şirketlere hasılatın kapsamı ve zamanlaması ile ilgili sorular da
yöneltmiştir.
Gerek UFRS gerekse US-GAAP’ta hasılatla ilgili olarak bazı problemler vardır. US GAAP ta hasılatın
belirlenmesi ile ilgili olarak çok fazla sayıda yol gösterici standart bulunmakta bu da ekonomik açıdan benzer işlemlerin farklı sonuçlar doğurmasına yol açmaktadır. UFRS hasılatın belirlenmesini UMS 18, Hasılatın
Belirlenmesi ve UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri olmak üzere 2 farklı standart ile düzenlemektedir. Ancak bu
standartlar hem birbirleri ile tutarsızdır hem de muğlak ifadeler taşımaktadırlar. Böylece yol göstericililikleri de sınırlı olmaktadır 3.
Bahsedilen tüm bu şartlar göz önüne alındığında finansal tablo kullanıcılarının hasılatın belirlenmesi
ile ilgili politika açıklamalarına bakarak işletmenin hasılat belirleme sürecini kavramaları önem arz etmek3 UMSK’nın Nisan 2008 tarihli toplantı raporlarına göre hasılatın belirlenmesi UFRS’nin eksikliklerinden biri olarak kabul
edilmektedir. Raporda “hasılat finansal tablolar için temel bir kalemdir ve UMS 18 in mevcut rehberliği bu konuda tamamlanmamış, yetersiz, kendi içinde tutarsızdır. UMS 18 tan yararlanılırken genellikle US GAAP’a da bakılmaktadır” yorumu yer
almaktadır.
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tedir. Ancak finansal tablo dipnotlarının hasılatın belirlenmesi yöntemini açıkça ortaya koydukları ya
da bunun yerine dipnotların politika değişikliklerini maskeleyen bilgiler içeriyor olması endişesi ne
yazık ki devam etmektedir (Conrod and Cumby, 2006).
BU çalışma UFRS uygulaması sonrası ülkemizdeki hasılat politikalarını araştırmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, denetim kalitesinin hasılat politikasının açıklanması üzerindeki etkisi de incelenmektedir.
Metodoloji
Veri analizi 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada 2003-2007 yılları için, İMKB’de işlem
gören finansal olmayan şirketlerin UFRS kapsamındaki tabloları incelenmiştir. Bu şirketlerle ilgili olarak hasılatın belirlenmesi politikasının belirli kriterlerle açıklanıp açıklanmadığı, politikanın kalitesi ve
denetçi kalitesi incelenmiştir. İkinci aşamada İMKB-100 endeksinde yer alan finansal olmayan şirketler üzerinde hasılatın belirlenmesi politikalarının kalitesine yönelik daha kapsamlı analizler yapılmıştır. Büyük işletmelerin daha karmaşık ve detaylı hasılat oluşturan işlemlere dolayısıyla da daha karmaşık politikalara sahip olacakları düşüncesiyle İMKB-100 şirketleri örneklem olarak alınmıştır.
Analizde, şirketlerin hasılat politikalarını değerlendirir SEC’in “ideal bir hasılat politikasında
neler bulunmalıdır?” yaklaşımından yaralanılmıştır. SEC’in bu yaklaşımı aşağıdaki gibidir (SEC 2006):
Hasılat çoğu zaman kritik bir muhasebe politikası olduğundan şirketler hasılatın kaynağı olan
işlemleri, hasılatın muhasebeleştirilmesi, göz önüne alarak hasılatla ilgili olarak verdikleri bilginin
tamlığı ve doğruluğunu ve hasılatın kalitesi ile hasılat yaratan işlemlerle ilgili belirsizlikleri gözden
geçirmelidir. Sunulan bilgiler kısa ve öz olmalı; zira çok bilgi verme daha iyi bilgi verme anlamına gelmemektedir. İşletmenin gelir yaratıcı faaliyetleriyle ilgili kısa bir açıklama, kullandıkları mutad sözleşme şartları ve uygulamaları İşletmenin Tanıtılması kısmında verilebilir. Muhasebe politikaları,
önemli varsayımlar ve tahminler ile hasılata ilişkin rakamsal bilgiler finansal tablo dipnotlarında verilmelidir. Hasılatla ilgili olarak verilmesi gereken bilgiler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Şirketin mal ve hizmet bilgilerinin ayrı ayrı verilmesi:
• Mal ve hizmet satış gelirleri ve bunlarla ilgili maliyetler gelir tablosu üzerinde ayrı ayrı verilmelidir.
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• Bölümlere göre raporlama gereği şirketin önemli mal ve hizmet gruplarına ilişkin hasılatı ayrı
ayrı verilmelidir.
• İşletmenin hasılat yaratan önemli mal veya hizmetleri açıkça tanımlanmalıdır.
• Önemli sözleşmeler veya bir grup benzer sözleşmeye ilişkin temel şartlar, ödeme şartları ve
olağanüstü durumlarla ilgili yükümlülüklere ilişkin bilgi verilmelidir.
Hasılatın finansal tablolara alınmasıyla ilgili zamanlama (örnekler)
• Teslim (FOB vb.)
• Hizmetin tamamlanması
• Hizmet başladıktan sonar zamana yayılarak
• Satış önemli bir şartın yerine gelmesine bağlanmışsa;
o Müşteri kabulüne bağlı mı?
o Test bittikten sonra mı?
• Sözleşmedeki tüm şartlar yerine geldiğinde
• Hasılata konu olan mal ya da hizmetten yaralanılmaya başlandığında tamamlanma sürecine gore
• Birden fazla teslimi gerektiren sözleşmelerde her bir kısım ayrı ayrı teslim edildikçe
Hasılatın hizmetten yaralanılmaya başlandığında tamamlanma sürecine göre, sözleşmede yer
alan koşulların her biri gerçekleştikçe veya hasılatın önemli bir işlemin verilmesiyle hakedilmiş sayılması durumunda
• Hasılat yaratan sürecin nasıl ölçüldüğü konusunda bilgi verilmelidir (maliyet-maliyet, zaman
ve malzeme, teslim birimleri, sunulan işin ayrı ayrı birimleri )
• Sözleşmeye göre tamamlandıkça ödeme yapayı gerekiren aşamalar ve bunların ortaya koyulan performansla ve hasılat yaratan olaylarla ilişkileri
• Belli bir tarafla yapılan birden fazla sözleşmenin birleştirilmesi ya da ayrılması söz konusuysa
bu konuda bilgi verilmesi
• Sözleşmenin ayrı ayrı hasıılat tahakkuk ettirmeye izin veren parçaları ve bunların birbirlerinden nasıl ayrıldığı
• Sözleşmenin toplam hasılat tutarının her parçaya nasıl atandığı
o Göreceli gerçeğe uygun değer yöntemi mi yoksa kalan yöntemi mi?
o Satıcı tarafından belirlenen gerçeğe uygun değere göre mi yoksa diğer yöntemlere göre mi ?
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Önemli varsayım, tahmin ve belirsizliklerin açıklanması
• Müşteriye iade hakkı verilmesi ya da müşterinin kabulü şartı, garantiler, fiyat koruma anlaşmaları vb. şarta bağlı konular hakkında bilgi verilmesi
• Şarta bağlı olaylarla ilgili izlenen muhasebeleştirme yöntemlerine ilişkin bilgi
• Önemli varsayımların, önemli değişikliklerin ve muhtemel belirsizliklerin tanımlanması
Bulgular
Çalışmanın ilk aşamasında elde edinilen bulgulara Tablo 1’de yer verilmektedir. Görüldüğü üzere
hasılat belirleme politikasını açıklayan şirket sayısı zamanla artış göstermektedir. Bu durum UFRS konusunda deneyim kazanılması ile paralel olarak gelişim göstermektedir. Ancak politika açıklamasını aynen
UFRS’den alan şirket sayısının da arttığı görülmektedir. Bu durum politika açıklayan şirketlerin açıklamalarını UFRS ruhuna uygun yapmadığının göstergesidir.
Tablo 1’de yer alan son sütun UFRS’den aynen madde alıntısı yapan şirketlerin yüzde kaçının 4
büyük denetim firması tarafından denetlendiğini göstermektedir. Sonuçlar zaman içinde gelişme gösteriyor olsa da denetim kalitesinin hasılatın belirlenmesi açıklamalarına yansımaması dikkat çekicidir. Bu
durum bizi hasılatın belirlenmesi politikalarının denetçiler tarafından değil de işletmeler tarafından belirlendiği sonucuna inandırmaktadır.
Yıllar

2003
2004
2005
2006
2007

Hasılatın Belirlenmesi
Politikası Açıklayan
Şirketler ve Yüzdeleri
72 (24%)
76 (26%)
239 (82%)
245 (84%)
243 (84%)

Politikalarını Aynen
UMS-18 den Alan
Şirketler ve Yüzdeleri
43 (60%)
51 (67%)
178 (74%)
189 (77%)
197 (81%)

Politikalarını Aynen UMS-18 den
Alan ve 4 Büyük Denetçi Müşterisi
Şirketler ve Yüzdeleri
41(95%)
48 (94%)
89 (50%)
95 (50%)
104 (53%)

Tablo 1: Birinci aşama sonucu oluşan veriler
Çalışmanın ikinci aşamasında 2008 yıl sonu itibariyle IMKB 100 içerisinde yer alan finansal olmayan
şirketlerin hasılat politikaları 2003-2008 dönemi için daha detaylı bir şekilde incelenmiştir. Örneklem
Tablo 2’de görüldüğü gibi 297 gözlemden oluşmaktadır. Bu şirketler ilgili dönemde UFRS raporlaması
yapan şirketlerdir. 2003 ve 2004’teki gözlemler gönüllü olarak, daha sonraki dönemlerde yer alan şir-
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ketler ise zorunlu olarak UFRS uyguyana şirketlerdir. Finansal firmalar (banka, sigorta vb.) farklı
yapıları ve farkjlı düzenlemelere tabi olduklarından analize dahil edilmemişlerdir.
Yıllar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Toplam

Şirket Sayısı
24
26
59
63
63
62
297

Tablo 2: ISE 100’de UFRS raporlaması yapan ve finansal olmayan şirketler
Çalışmada öncelikle şirketlerin hasılat politikaları, bu politikalarda şirketlerin mal ve/veya hizmetlere ilişkin hasılat politikalarını açık bir şekilde sunup sunmadıkları bakımından incelenmiştir.
Buna göre hasılat politikaları 4 gruba ayrılmıştır. Bunlar:
•Kriter Yok: şirketler hasılat politikası vermişler ancak teslim, müşteri kabulü gibi kriterler tayin
etmemişlerdir.
•Kısmi Bilgi: şirketler bir hasılat politikası vermişler ancak kriterleri bütün mal veya hizmetleri
için tayin etmemişler.
•Tam Bilgi: şirketler bir hasılat politikası vermişler ve bu bilgi mal veya hizmet satışlarının teslim, müşteri kabulü vb. kriterleri de içermektedir.
•Açık Bilgi Verilmemiş: şirketin hasılat politikası birden fazla (çelişen) kriterler içermekte, örneğin “teslim veya müşteri kabulü” aynı gruptaki mal veya hizmetler için bir arada verilmiştir.
Tablo 3’te görüldüğü gibi 297 gözlemin 156’sında (%52) şirketler tam bilgi verirken, 297 gözlemin 108’inde (% 36) kriter vermemişlerdir.
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Yıllar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL

Kriter Yok
10
12
18
20
23
25
108

Kısmi Bilgi
4
7
6
6
23

Tam Bilgi
12
12
35
34
33
30
156

Açık Bilgi Verilmemiş
2
2
2
2
1
1
10

Toplam
24
26
59
63
63
62
297

Tablo 3: Şirketlerin hasılat politikaları (mal ve hizmetler)
Denetçilerin muhasebe politikalarının açıklanmasında önemli bir rolleri olduğundan bir sonraki
analizde denetim kalitesinin politika açıklanmasındaki etkisine bakılmıştır.Denetim kalitesi literatüre
uygun olarak denetçinin dört büyük denetim şirketinden birisi olup olmadığıyla ölçülmüştür. Tablo 4
ve Tablo 5, Tablo 3’teki bulguları denetçiye göre sınıflandırmaktadır.

Yıllar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total

Kriter Yok
7
7
7
9
30

4 Büyük Olmayan
Kısmi Bilgi
Tam Bilgi Açık Bilgi Verilmemiş
2
12
1
2
15
1
3
13
1
3
9
1
10
49
4

Toplam
22
25
24
22
93

Tablo 4: Dört büyük denetim şirketi tarafından denetlenmeyen şirketlerin hasılat
politikaları
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Yıllar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Toplam

Kriter Yok
10
12
11
13
16
16
78

Kısmi Bilgi
2
5
3
3
13

4 Büyük
Tam Bilgi
12
12
23
19
20
21
107

Açık Bilgi Verilmemiş
2
2
1
1
6

Toplam
24
26
37
38
39
40
204

Tablo 5: Dört büyük denetim şirketi tarafından denetlenen şirketlerin hasılat politikaları
Tablo 4’te 93 gözlemin 49’unda hasılat politikası konusunda tam bilgi verildiği görülmektedir. 4
büyükler tarafından denetlenmeyen bu gözlemlerle ilgili bu sonuç %53’e isabet etmektedir. Tablo 5’te 204
gözlemin 107’sinde hasılat politikası konusunda tam bilgi verildiği görülmektedir. 4 büyükler tarafından
denetlenen bu gözlemlerle ilgili bu sonuç da %53’e isabet etmektedir. Buna gore Tablo 4 ve 5 birlikte
yorumlandığında denetim kalitesinin politika sunum kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olmadığı sonucuna
varılmaktadır.
Muhasebe politikası sunumuna ilişkin literatürün önemli bir kolu, sunulan politikaların kullanılan
kelime bakımından uzunluğuyla ilgilenmektedir. Tablo 6 şirketlerin her yıl ortalama kaç kelime ile hasılat
politikası sunduklarını göstermektedir. Bu konudaki ilginç bulgu tam bilgi verenlerle kriter vermeyenler
arasındaki kelime sayısı farkının oldukça küçük olmasıdır.
Yıllar
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Kriter Yok
63
65
70
98
117
152

Kısmi Bilgi
152
137
135
160

Tam Bilgi
87
114
114
138
145
165

Açık Bilgi Verilmemiş
64
64
60
60
56
56

Tablo 6: Hasılat politikasında kullanılan ortalama kelime sayısı
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Sorulması gereken bir diğer soru da şirketlerin yıllar itibariyle hasılat politikalarını değiştirip değiştirmedikleri ve varsa bu değişikliklerin denetçi değişikliği ile ilgisinin olup olmadığıdır.2004-2007 yılları
arasında politika değiştirmeyen firmaların sayısı politika değiştiren firmalardan fazla iken 2008 yılında
bunun tersi olmuştur.
Bununla birlikte, Tablo 8’de denetçi değişiminin politika değişimi üzerinde etkisinin olmadığı şeklinde görülmektedir.
Yıllar Politika Değişmemiş Politika değişmiş Toplam
2004
19
5
24
2005
15
11
26
2006
41
18
59
2007
36
27
63
2008
23
38
61
Toplam
134
99
233
Tablo 7: Yıllar itibariyle hasılat politikası değişiklikleri
Politika Değişmemiş
Politika değişmiş

Denetçi Değişmemiş Denetçi Değişmiş
127
7
85
14

Tablo 8: Denetçi değişikliği ile politika değişikliği arasındaki ilişki
Sonuç
Sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde, hem büyük örneklemde (ilk aşama) hem de büyük şirketler
örnekleminde (ikinci aşama) tam bilgi vermeyen şirketlerin sayısında yıllar itibariyle artış söz konusudur.
Büyük şirketlerde, tam bilgi veren şirket sayısı UFRS kullanımının zorunlu tutulduğu 2005 yılından itibaren artış göstermekte ancak ileriki yıllarda aynı kalmaktadır. İlginç bir bulgu olarak, 4 büyükler tarafından denetlenen veya 4 büyüklerden birisi tarafından denetlenmeyen şirketlerin hasılat politikalarında tam
bilgi verme oranları eşittir. Buna göre hasılat politikasının kalitesi denetim 4 büyük tarafından denetlenmek ya da denetlenmemek şeklinde ölçülen denetim kalitesiye ilgili değildir. Bununla birlikte hasılat politikalarının yıllar itibariyle daha uzun hale gelmiş olmasına karşın, politika kalitesi ile uzunluk arasında ilişki kurulamamıştır. Hasılat politikası değişiklikleri ele alındığında, değişiklikler yıllar itibariyle artmakta
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ancak politika değişikliğinin denetçi değişikliği ile ilgisinin olup olmadığı veri nedeniyle doğru yorumlanamamaktadır.
Çalışmanın sonuçları şirketlerin muhasebe politikalarını oluşturmak için daha fazla rehberliğe ve
gözetime ihtiyaçları olduğunu ortaya koymakta, öte yandan denetçileri de muhasebe politikası denetimlerinde daha özenli davranmaya çağırmaktadır.
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