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ÖZ
Bu çalışmanın amacı, bağımsız denetçi raporlarında sunulan KDK’nın
(KDK alt başlığı, sayısı, öncelik sırası, finansal tablo sunum türü vb.) sektöre
ve denetim firmalarına göre frekans analizini yaparak mevcut durumu ortaya
koymaktır. Bu amaçla, Borsa İstanbul (BİST)’te faaliyet gösteren 515 şirketin
2017 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporlarındaki KDK incelenmiştir.
En çok sunulan ilk dört sıradaki KDK sırasıyla, hasılat, ticari alacaklar,
maddi duran varlıklar ve stoklar olarak tespit edilmiştir. Hasılat konusu,
tüm KDK sıralarında yer alan tek konu olarak ortaya çıkmıştır. BİST’de
en çok şirketin olduğu imalat ve mali kuruluşlar sektörlerinde, KDK sayısı
ortalamalarının sırasıyla 2 ve 1 olduğu tespit edilmiştir. Konsolide finansal
tablolarda ise KDK sayısı 2’den fazladır. Bağımsız denetçi raporlarında
bilgi teknolojileri denetimi, cari dönem vergi, faaliyet ve finansal kiralama
konularının 1 ve 2. sırada yer verilmemektedir.
KDK sayısı denetim firmaları açısından incelendiğinde 4 büyük denetim
firmasının diğer denetim firmalarına göre daha az KDK bildirdiği ortaya
çıkmıştır. Belirlenen her bir KDK alt başlığına ilişkin sunum sayısının (%)
ve KDK alt başlığının sunumunda öncelik sırasının sektöre göre farklılaştığı
tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bağımsız Denetim Standartları, Bağımsız Denetçi
Raporları, Kilit Denetim Konuları.
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ABSTRACT
The purpose of the study is to reveal the current situation of KAM presented
in independent auditor’s reports (the subheading of KAM, number of KAM,
report order of KAM, presentation type of financial statements) according to
the sector and audit firms by frequency analysis. For the purpose, the KAM
were examined in the independent auditor’s reports of the 2017 reporting
period of 515 companies quoted in Borsa Istanbul (BIST).
The most common KAM are determined as revenue, trade receivables,
tangible assets and inventories respectively. Revenue has emerged as the only
issue that takes place in all presentation order of KAM. In the manufacturing
and financial institutions sectors where the most companies are quoted in
BIST, the average number of KAM has been determined 2 and 1, respectively.
In the consolidated financial statements, more than 2 KAM are reported. In
the independent auditor’s reports, information technology audit, current tax,
operating and financial leasing issues are not included in the 1st and 2nd place.
When the number of KAM reported analyzed according to the audit firms it
is revealed that, Big 4 audit firms reported less KAM than other audit firms. It
has been determined that the number of presentations related to the subheading
of each defined KAM (%) and the order of priority in the presentation of the
KAM subheading differ according to the sector.
Keywords: Auditing Standards, Independent Auditor Reports, Key Audit
Matters
1. GİRİŞ
1,
Bağımsız denetim sürecinin çıktısı olan bağımsız denetçi raporları27
bağımsız denetimi yapılan şirket ile paydaşlar arasında iletişim kanalı
görevini yerine getirmesi açısından önemlidir. Raporlarda sunulan bilgiler,
1940 yılından bu yana önemli ölçüde değişmemiş; raporların temel amacı,
denetlenen şirketlerin tabi oldukları standartlara uygun finansal raporlar sunup
(geçti) sunmadıkları (kaldı) konusunda paydaşlara bilgi sunmak olmuştur
(Doğan, 2018, s.66).
Yaşanan finansal krizler ve şirket iflasları ile sonuçlanan muhasebe
skandalları sonrası, iflas eden şirketlerin çoğunun raporlarında olumlu görüş
verilmiş olması nedeniyle, bağımsız denetime ve bağımsız denetçilere228 olan
127 Çalışmanın geri kalan kısmında bağımsız denetçi raporu yerine sadece denetçi raporu ifadesi kullanılacaktır.
228 Çalışmanın geri kalan kısmında bağımsız denetçi yerine sadece denetçi ifadesi kullanılacaktır.
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güven sarsılmıştır (Asare& Wright, 2012, s.194; Doogar, Rowe&Sivadasan,
2015, s.361; Sikka, 2009, s.869 ; Ruhnke&Schmidt, 2014,ss.572-573; Yanık
&Karataş, 2017,s.2).
Denetim sürecinin risk odaklı olması nedeniyle, denetim görüşü, denetçinin
mesleki muhakemesini doğası gereği içinde barındırmaktadır (Maroun&
Atkins,2014,ss.252-254; PwC,2015,s.4). Denetçiler, planlama aşamasından
başlayarak şirketin yüz yüze olduğu riskleri belirlemekte ve bu risklerin
finansal tablolara ve denetim sürecine nasıl yansıyacağını tespit etmektedirler.
Bu durum, denetim sürecinin denetlenen müşteri şirketin kendine özgü
risklerine göre şekillenmesine neden olmaktadır. Böylece denetçiler, şirketle
ilgili birçok bilgiyi elde etmektedirler. Denetçiler, şirketlerin iç işleri ile ilgili
hassas bilgilerin sahibi olmakta ve diğer paydaşlara nazaran şirketi daha farklı
bir çerçeveden görebilme fırsatı elde etmektedirler (Long vd, 2013, C.12).
Kullanıcılar, geçti/kaldı modeline (pass/fail model) göre sunulan standart
raporlar değil, denetçilerin denetim sürecinde halihazırda elde ettikleri ve
karar alma sürecinde faydalı olacak bilgilerin de raporlarda açıklanmasını
ve raporların denetlenen şirkete özgü bilgiler içerir hale gelmesini talep
etmişlerdir (Lennox,Schmidth&Thompson, 2016, s.1 ; Ruhnke & Schmidt,
2014, ss.572-573).
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB), 2011
yılında, denetime duyulan güveni tazelemek ve raporların iletişim değeri ve
anlaşılabilirliğinin artırılması amacıyla IAASB Denetçi Raporu Projesi’ni
başlatmıştır (Yanık & Karataş, 2017,s.5). Çalışmalar sonucu IAASB tarafından
2015 yılında birçok standartta köklü değişiklikler yapılmış ve yeni standartlar
eklenmiştir. Bağımsız denetim standartlarında yapılan değişiklikler, denetimin
kapsamını değiştirmemekle birlikte (Yanık & Karataş 2017, s.5; Kostova,
2016, s.114) raporun sunulmasında önemli değişiklikler getirmiştir. Özellikle,
yeni bir standart olan (International Standard of Auditing-ISA) ISA 701 “Kilit
Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi” standardı,
raporların standart bir yapıya sahip olmaktan uzaklaştıracak ve denetlenen
şirketlerin raporlarının şirket bazında farklılaşmasını sağlayacak değişiklikler
getirmesi nedeniyle önemlidir. Kilit denetim konuları başlığı altında yer alan
açıklamalar ile denetçilerin denetim yaptıkları şirket ile ilgili çok önemli
gördükleri riskli alanları raporda sunabilmeleri için bir zemin yaratılmıştır.
Raporun bu kısmında, denetçinin kilit denetim konusu olarak açıkladığı
denetim alanlarını neden önemli gördüğü ve bu denetim alanları için ne gibi
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denetim prosedürleri uyguladığı açıklanmaktadır. Türkiye’de Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan BDS
(Bağımsız Denetim Standardı) 701, Türkiye uygulamasına ilişkin paragrafları
içermekle beraber, ISA 701’in Türkçe çevirisidir (BDS 701,prgf.1). BDS
701 denetçi raporunda, kullanıcıları denetimin sonucu hakkında (denetim
görüşü) bilgilendirme yükümlülüğüne ek olarak, denetim sürecinin işleyişi
hakkında da ayrıntılı bilgi vermesini gerektiren bir düzenlemedir. Bu sayede,
denetim süreci ile ilgili finansal olmayan bilgiler de sunulmuş olmaktadır.
Kilit Denetim Konuları (KDK)’na ilişkin açıklamaların, denetlenen şirketi ve
şirkette gerçekleşen denetim sürecini daha iyi anlamaya çalışan paydaşlara
fayda sağlaması beklenmektedir. (Çopur Vardar, 2018, s.213).
KDK ile ilgili; denetçinin sorumlulukları (Backof vd. 2014, Braselvd,
2016, Brown vd, 2015; Kachelmeier 2014; Dogan&Arefaine, 2017),
sermaye piyasalarının reaksiyonu (Lennox vd, 2016) ve KDK’nın bireysel
yatırımcıların karar alma ve değerlendirmeleri üzerinde etkileri (Christensen
vd., 2014; Köhler vd., 2016) konularında akademik çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmada ise, Türkiye’de ilk kez 31 Aralık 2017 tarihinde biten döneme
ait finansal tabloların denetçi raporlarında yer alan KDK bölümünde hangi
alt başlıkların sunulduğu belirlenmiştir. Çalışmanın problemi, Türkiye’deki
bağımsız denetçi raporlarında yer alan KDK’nın, denetim firmasının denetim
ağı durumu, denetçi raporundaki görüşün türü, finansal tablo sunum türü ve
şirketin faaliyet gösterdiği sektöre göre, KDK’nın alt başlıkları, sayısı ve sırası
açısından değişip değişmediğine ilişkin bir durum tespiti yapmaktır.
2. KİLİT DENETİM KONULARININ SEÇİMİ VE SUNULMASI
Kilit denetim konuları (KDK), cari döneme ait finansal tabloların denetiminde,
denetçinin mesleki muhakemesine göre en çok önem arz eden konulardır. Raporda
sunulacak kilit denetim konuları, üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen
konular arasından seçilmekte ve sunulmaktadır (BDS 701, prg 8).
Denetçi KDK’yı seçerken; önemli yanlışlık risklerinin yüksek ve ciddi
riskli olduğu alanları, yönetimin önemli yargılarını içeren yüksek tahmin
belirsizliğine sahip alanları ve dönem içinde gerçekleşen önemli olay ve
işlemlerin denetime olan etkilerini göz önünde bulundurmalıdır (BDS 701,
prg.9). Başka bir ifade ile bu alanlar, denetçi açısından zor ve karmaşık
muhakeme gerektirmektedir (PwC,2015,s.4). Denetçi, görüş oluşturulurken
KDK’yı da ele almakta ancak açıklanan KDK, bu konularla ilgili ayrı bir
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görüş sunulduğu anlamına gelmemektedir. Böyle bir algının oluşmaması için
bu konuların cari döneme ait finansal tabloların denetiminde en çok önem arz
eden konular olduğu açıklandıktan sonra (BDS 701, prgf.11), raporun “Kilit
Denetim Konuları” başlıklı bölümünde, her bir KDK’nın uygun bir alt başlık
halinde açıklanması gerekir. Ayrıca konunun neden denetimde en önemli konu
olarak belirlendiğinin, konunun denetimde nasıl ele alındığının, dipnotlara
referans verilerek konunun finansal tablolarda nerede açıklandığının ve
bu konuda denetim prosedürlerinin neler olduğunun, denetçi tarafından
açıklanması gerekmektedir (KPMG,2015, s.4).
KDK, denetçinin denetim sürecinde belirlediği önemli yanlışlık risklerinin
olduğu konuları içerebilir, yalnız tüm önemli yanlışlık riskleri mutlaka
kilit denetim konuları arasında yer almalıdır diye bir kural yoktur. Buna ek
olarak, önemli yanlışlık riski bulunmayan bir konu da yukarıda belirtilen
şartlar altında değerlendirildiğinde kilit denetim konusu olarak belirlenebilir
(Deloitte, 2017,s.2).
İşletmenin büyüklüğü ve karmaşıklığı, faaliyetlerinin ve çevresinin niteliği
ve denetimin durum ve gerçekleri raporda yer alacak kilit denetim konularının
sayısını etkileyecek faktörlerdir (BDS 701, prgf. A30). Denetçinin, kilit
denetim konusunu belirleyememesi çok istisnai bir durumdur. Borsada işlem
gören bir şirketin çok sınırlı düzeyde faaliyette bulunması gibi belirli istisnai
durumlarda, denetçi denetimde, azami düzeyde dikkat etmesini gerektiren bir
konu tespit etmemiş olabilir ve kilit denetim konusunun bulunmadığına karar
verebilir (BDS 701, prgf. A59).
İşletmenin sürekliliği konusunda şüpheye düşülmesine neden olan ve
açıklama yapılmasını gerektiren konular ve bunlara ilişkin belirsizlikler
(BDS 570) ile olumlu görüş dışında başka bir görüş verilmesine neden olan
konular (BDS 705) ayrı bir kısımda sunulmalıdır. Bu iki konu, her ne kadar
nitelikleri itibariyle kilit denetim konusu kapsamına girseler de sunumları
KDK paragrafında yapılmamaktadır (BDS 701, prgf. 15).
3. LİTERATÜR TARAMASI
KDK’nın analizi ile ilgili yapılan çalışmalar henüz çok değildir. Var olan
çalışmaların ise, daha çok denetim şirketleri tarafından yapıldığı gözlemlenmiştir.
Akademik çalışmalar, KDK’nın sunulmasındaki faydaya odaklanmaktadır.
KDK’nın bildirilmesinin, beklenti, bilgi ve iletişim açığını azaltma noktasında
faydasının olup olmadığını araştıran çalışmalar dikkat çekmektedir. Djaduerpour
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ve Larsson (2014) ile Nwoobia, Onuoha ve Theophilus (2016) tarafından
yapılan çalışmalarda, birçok denetçinin BDS 701 ile getirilen değişikliklerin
denetim sürecine ilişkin daha çok bilgi ve yargı bildirilmesi ile, beklenti açığının
azalacağını ifade edilmiştir. Dogan ve Arefaine (2017), denetçiler üzerine yaptığı
çalışmada, denetçilerin KDK’nın açıklanmasının denetim süreci ile ilgili daha
fazla bilgi sunacağı için bilgi açığının önemli derecede azalacağı ancak beklenti
açığı üzerinde aynı derecede etkili olmayacağı görüşüne sahip oldukları sonucuna
ulaşmıştır. Bu durumun sebebini ise denetçilerin sır saklama yükümlülüğü ile
sınırlandırılmış olmasına bağlamışlardır. Nelson (2014); Dogan ve Arefaine
(2017) tarafından yapılan çalışmalarda da, KDK sunulması denetçileri, sır
saklama ilkesi ile bağlantılı olarak dava edilme riskine, ayrıca istenmeyen
bilgilerin açıklanması nedeniyle müşteri kaybetme riskine karşı daha duyarlı hale
getireceği ifade edilmiştir.
KDK’nın kullanıcıların kararları üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalarda
farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Lungren ve Oldberg, (2016) İsveç’te genç ve
profesyonel olmayan yatırımcılar ile yaptığı çalışmada, BDS 701’in iletişim
ve bilgi açığını azaltıp azaltmadığını araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda,
yeni denetçi raporlarının yapısı ve kilit denetim konularının, bu yatırımcıların
bakış açısıyla olumlu algılandığı ve raporların kullanımını arttıracağı
sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Czerney vd, (2014), Sirois, Bédard ve
Bera, (2017) tarafından yapılan çalışmalarda, raporlarda yer alan açıklama
paragraflarının yatırımcılar tarafından dikkate alındığını göstermektedir. Diğer
taraftan Gutierrez, (2015) Birleşik Krallık’ta yaptığı çalışmada, daha fazla
bilgi sunulan denetçi raporlarının piyasa ve potansiyel yatırımcılar üzerinde
bir etkisi olmadığını tespit etmiştir. Chen vd, (2013); Church vd, (2008);Sirois
vd, (2016) ise, raporlarda sunulan fazla bilginin, denetçi raporlarını kullanıcılar
için boğucu ve karmaşık hale getirerek, ihtiyaca uygun bilginin bulunmasını
ve denetimin amacına hizmet etmesini zorlaştıracağını ifade etmişlerdir.
Bu çalışmanın amacıyla benzer amaçlara sahip olan çalışmalar ise
genellikle denetim şirketleri tarafından yapılmıştır. Çalışmaların örneklem ve
bulguları Tablo 1’deki gibidir.
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Tablo 1: KDK’yı İnceleyen Çalışmalar
Yazar(lar), Tarih

Örneklem

Bulgular

EY, 2016

Birleşik Krallık’ta

KDK olarak açıklanan konuların genellikle,
- varlıklarda değer düşüklüğü,
- vergi,
- şerefiye değer düşüklüğü,
- yönetimin kontrole engel olması ve,
- hasılatın muhasebeleştirilmesinde hileler konularında olduğu tespit edilmiştir.

150’den fazla denetçi
raporu.

Mazars, 2016

Birleşik Krallık’ta
FTSE 100 endeksinde
yer alan çeşitli sektörlerde şirketlerin 2014
ve 2015 yılın ait denetçi
raporları.

KDK olarak ilk dört konu,
- varlıklar (değer düşüklüğü),
- karşılıklar,
- vergiler ve
- hasılat (hile dışında) olduğu tespit edilmiştir.

KPMG, 2017

ASX 500’de

en çok bildirilen KDK,
- şerefiye ve maddi olmayan duran varlıkların net
defter değeri ve değer düşüklüğü (%43), şirketlerin %70’inde birinci sırada sunulmuştur.
- şirket birleşmeleri (%23), en çok teknoloji şirketlerinin (%54) ve ikinci sırada ortaklık (%43’ü)
raporlarında yer almıştır.
- hasılat (%23), en çok bildirim finansal hizmetler
sektöründe gerçekleşmiştir.
- vergi (%21), yarısı enerji ve doğal kaynak sektöründe yer alan işletmelerin raporlarında bildirilmiştir.

56 şirketin (21’i enerji
ve doğal kaynaklar,
12’si finansal hizmetler,
13’ü teknoloji, medya
ve telekomünikasyon,
7’si yerli ekonomi sektörü (corporate sector)
ve 3’ü altyapı, kamu ve
sağlık sektörü) 2016 yılı
denetçi raporları
XRB & FMA,
2017

Yeni Zelanda’da ilk kez
KDK bildiren 168 şirketin denetçi raporları

KDK’nın standart bir uzunluğu ve sayısı olmadığı tespit
edilmiştir
Denetim firmaları tarafından sunulan denetçi raporlarında,
- Deloitte, KPMG ve PwC’de ortalama 2 KDK,
- EY‘de ortalama 3 KDK ve
- 4 büyük denetim firması dışındakiler de ise
ortalama 2 KDK
sunulduğu ortaya çıkmıştır.
Raporlarda en çok bildirilen ilk dört KDK’lar sırasıyla;
- şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklarda
değer düşüklüğü,
- maddi duran varlıklarda değerleme,
- hasılat ve yatırım yapılan işletmeler
ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştır.

ACCA, 2018a

4 farklı kıtada yer alan
11 ülkenin 560 denetçi
raporu

Araştırmada toplam 1.321 KDK tespit edilmiş ve raporlarda en çok yer alan KDK’nın sırasıyla;
- varlıklarda değer düşüklüğü,
- hasılat (hileli raporlama hariç),
- şerefiye değer düşüklüğü ve
- vergi (ertelenmiş vergi dahil)
olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca, ülke bazında ortalama KDK sayısının 1,9 ile 4,1
arasında değiştiği, imalat sektöründe KDK ortalamasının 1,9 olarak gerçekleştiği ve banka ve finansal sektörünün riskli yapısına karşın görece düşük sayıda KDK
açıklandığı ortaya çıkmıştır. Birleşik Krallık’ta diğer
ülkelere göre KDK sayılarının yüksek olduğu, diğer
ülkelerin ise daha az KDK açıklama eğilimde olduğu
tespit edilmiştir.
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ACCA, 2018b

Malezya için 2016
yılında incelenen 190
şirket ve
Singapur için 2016
yılında incelenen 180
şirket karşılaştırması.

(Singapur’a ait veriler
ise yine ACCA tarafından (2017) yapılan
çalışmadan alınmıştır.)

Gökgöz, 2018

Borsa İstanbul’da 140
şirket

Ortalama KDK sayıları;
- Malezya’da 2,09 ve
- Singapur’da 2,30
olarak tespit edilmiştir.
İki ülke birlikte değerlendirildiğinde,
- 1 (%35) veya 2 (%36) tane KDK sayısının bildirildiği denetim raporlarının oranı %71,
- 3 tane KDK sayısının bildirildiği raporların
oranı %16,
- 4 tane KDK sayısı bildiriminin (%9),
- 5’ten fazla veya hiç KDK sayısı bildirmeyenlerin
ise toplam %4’lük
bir oranda olduğu tespit edilmiştir.
Malezya’da raporlarda en çok bildirilen ilk dört
KDK’lar sırasıyla;
- hasılat (hile hariç),
- alacaklarda değer düşüklüğü,
- şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklarda
değer düşüklüğü,
- stokların değerlemesi
olarak ortaya çıkmıştır. Singapur’da ise;
- alacaklarda değer düşüklüğü,
- stokların değerlemesi,
- hasılat (hile hariç) ve
- şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklarda
değer düşüklüğü
olarak tespit edilmiştir.
Çalışmada ortalama Kilit Denetim Konusu sayısının
1,95 olarak gerçekleştiği belirlenmiştir.
En fazla kilit denetim konusu olarak belirlenen konuların sırayla;
- hasılat,
- ticari alacaklar,
- stoklar,
- maddi duran varlıklar ve
- yatırım amaçlı gayrimenkuller
olduğu ortaya çıkmıştır.

Çalışmalarda ilk dört sırada sunulan KDK’ya ilişkin ortak alt başlıkların;
hasılat, varlıklarda değer düşüklüğü (stoklar, maddi ve maddi olmayan duran
varlıklar), şerefiye ve vergi konularında olduğu görülmektedir.
4. VERİ VE YÖNTEM
Çalışmanın amacı, BİST’e kayıtlı şirketlerin denetçi raporlarında sunulan
KDK’nın (KDK alt başlığı, alt başlık sayısı, öncelik sırası vb.) sektör, finansal
tablo sunum türü, denetçi raporu ve denetim firmalarının denetim ağına göre
dağılımları frekans analizi aracılığı ile analiz etmektir. Bu amaçla, BİST’te faaliyet
gösteren 515 şirketin 2017 hesap dönemine ait denetçi raporları incelenmiştir.
Söz konusu şirket verilerine “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (KAP)’nun web
116

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

sayfasından (KAP, 2018) ulaşılmıştır. KAP’ta 2009 yılından itibaren veriler
ilan edildiği için geçmişe dönük verilerin incelenmesinde başlangıç yıl olarak
2009 yılı esas alınmıştır. BİST’e kayıtlı olmasına rağmen 3 şirketin verisinin
olmaması, 1 şirketin test şirketi olması (gerçek işlem görmemesi), 11 şirketin
verilerine erişilememesi ve geçici işlem yasağı gibi nedenlerle toplam 15 şirket
analize dahil edilememiştir. 400 şirket KAP’ta yapılan sektör sınıflandırmasına
göre incelenmiştir. 100 şirket ise borçlanma araçları piyasasında işlem görmekte
olup ayrıca sektör açısından analize tabi tutulmamıştır. Ancak analizde 500
şirketin denetçi raporuna ait veriler kullanılmıştır.
Çalışmada benzer içerik ve başlık taşıyan KDK alt başlıkları29 Tablo 2’de
sunulduğu şekilde sınıflandırılarak toplam 32 başlıkta ele alınmıştır.
Tablo -2: Kilit Denetim Konuları
1

Hasılat

17

İlişkili Taraflar

2

Bilgi Teknolojileri Denetimi

18

İmtiyaz Sözleşmeleri

3

Borçlanma Maliyetleri

19

İnşaat Sözleşmeleri

4

Canlı Varlıklar

20

Karşılıklar Ve Koşullu Yükümlülükler

5

Cari Dönem Vergi

21

Maddi Duran Varlıklar

6

Çalışanlara Sağlanan Faydalar

22

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

7

Denetçi Değişimi

23

Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen
Yatırımlar

8

Diğer KDK

24

Satış İndirimleri

9

Ertelenmiş Vergi

25

Sigortacılık Teknik Karşılıkları

10

Faaliyet Ve Finansal Kiralama

26

Stoklar

11

Faktoring Alacakları

27

Şerefiye

12

Finansal Borçlar

28

Şirket Birleşmesi

13

Finansal Kiralama İşlemlerinden
Alacaklar

29

Ticari Alacaklar

14

Finansal Yatırımlar

30

Ticari Borçlar

15

Finansman Kredileri

31

Türev Araçlar

16

Geliştirme Maliyetleri

32

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Çalışmada denetim firmalarının stratejik işbirlikleri ve denetim ağları
Tablo 3’deki gibi ele alınmıştır.

29 Çalışmanın geri kalan kısmında KDK alt başlığı yerine sadece KDK ifadesi kullanılacaktır.
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Tablo -3: Kapsamına Göre Denetim Ağı Sınıflandırması
Denetim Ağı Sınıflandırması
4 büyük
Denetim Ağı Var
Denetim Ağı Yok

Kapsamı
PWC, KPMG, Deloitte, EY
4 büyük dışındaki uluslararası denetim firmaları ile işbirliği
Yerel firmalar

5. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmadaki 400 şirket,13 sektörde faaliyet göstermekte ve %44,3’ü
imalat, %32’si mali kuruluşlar sektöründe yer almaktadır. Şirketlerin
sadece %0,03’ü mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründedir. 500
şirketin %53’ünün finansal tablo sunum türü konsolide, %47’si ise solodur.
Şirketlerin %59,4’nün denetim faaliyetleri 4 büyük denetim firması tarafından
yürütülürken %30,9’unun faaliyetleri uluslararası işbirliğine sahip denetim
firmaları tarafından yerine getirilmektedir.
Şirketlerin %41,6’sı mevcut denetim firması ile 1 yıl, %19,5’i 2 yıl, %9,5’i
3 yıl, %12’si 4 yıl, %17,4’ü ise 5 yıl ve üzeri süreyle çalışmaktadır. Şirketlerin
%80.1’i denetim firması ile ilk defa çalışmaktadır. Çalışılan farklı denetim
firması sayısı incelendiğinde şirketlerin %40,4’ü 2 tane, %33,7’si 3 tane,
%16,2’si 1 tanedir. 4 tane ve üzeri farklı firma ile çalışanların oranı 9,7’dir.
Denetçi raporlarının (500 tane) %89,4’ünde olumlu, %9,2’sinde şartlı ve
%1,4’ünde de görüş bildirmekten kaçınma şeklinde görüş verilmiştir.
KDK sayıları incelendiğinde şirketlerin %9,8’nin denetçi raporunda KDK
olmadığı görülmüştür.%39’unda 1 tane, %28,4’ünde 2 tane, %15,4’ünde 3
tane, %3,8’inde 4 tane, %2,6’sında 5 tane ve %1’inde 6 tane KDK vardır.
Kilit denetim konularının dağılımı Grafik 1’de verilmektedir.
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Grafik - 1:Kilit Denetim Konularının Dağılımı (%)
Kilit denetim konularının oransal dağılımı incelendiğinde sırasıyla hasılat,
ticari alacaklar, maddi duran varlıklar, stoklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. En az yer bulan kilit denetim konuları
bilgi teknolojileri denetimidir.

Grafik -2: 4 Büyük Denetim Firması ve Denetim Ağına Göre KDK
Sayıları (%)
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Denetim ağına göre KDK sayıları incelendiğinde, bildirilen KDK sayısı
arttıkça 4 büyük denetim firmasının payının azaldığı ve 6 KDK bildirilen
denetçi raporlarının büyük oranının (%80), denetim ağı olmayan denetim
firmaları tarafından sunulduğu görülmektedir.
Sektöre göre şirketlerin denetim faaliyetlerini yürüten denetim firmalarının
uluslararası işbirliği olan, olmayan ve 4 büyük denetim firması olmasına göre
oransal dağılımı Grafik 3’de verilmektedir.

Grafik - 3: Sektöre Göre 4 Büyük Denetim Firması ve Denetim Ağı
Dağılımı (%)
BİST’te yer alan 13 sektörün 6’sında yer alan şirketlerin çoğunun denetim
faaliyetlerini 4 büyük denetim firması yürütmektedir. 4 büyük denetim firması
sadece tarım orman ve balıkçılık ile gayrimenkul faaliyetleri sektöründe
denetim faaliyeti yürütmemektedir. Denetim ağı olan firmaların, inşat ve
bayındırlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çoğunun; teknoloji
ve gayrimenkul faaliyetleri sektöründe yer alan işletmelerin ise yarınsının
denetim faaliyetlerini yürüttüğü görülmektedir. Stratejik işbirliği/denetim ağı
olmayan denetim firmalarının yoğunlaştığı sektör ise madencilik sektörüdür.
Denetçi raporundaki görüş türlerinin sektöre göre dağılımı Grafik 4’teki
gibidir.
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Grafik - 4: Sektöre Göre Görüş Türleri(%)
Grafik 4 incelendiğinde denetçi raporlarında şartlı görüşün en çok verildiği
sektörler sırasıyla idari ve destek hizmet faaliyetleri, eğitim, sağlık, spor
ve diğer sosyal hizmetler ve madencilik sektörleri olduğu görülmektedir.
Denetim raporlarının çoğunun (%89,4) olumlu görüş içermesinin doğal
sonucu olarak, 13 sektörün 11’inde de olumlu görüş verilme oranının %50 ve
üzerinde olduğu görülmektedir.
Denetçi raporlarında verilen görüş türlerinin 4 büyük denetim firması ve
denetim ağına göre oransal dağılımı Grafik 5’te verilmektedir.

Grafik - 5: 4 Büyük Denetim Firması ve Denetim Ağına Göre Görüş
Türleri (%)
Grafik incelendiğinde 4 büyük denetim firmasının denetçi raporlarında
daha az şartlı görüş bildirdiği ve görüş bildirmekten kaçınma görüşüne denetçi
raporlarında hiç yer vermediği dikkat çekmektedir.
KDK sayılarına göre olumlu ve şartlı görüş rapor dağılımları Grafik 6’da
verilmektedir.
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Grafik - 6:Görüş Türlerine Göre KDK Sayıları (%)
Şartlı görüş verilen denetçi raporlarında, KDK sayılarının 2 ve 5 tanede
yoğunlaştığı görülmektedir. Görüş bildirmekten kaçınma görüşü verilen
raporların %1,3’ünde (1 Adet denetçi raporu) 3 tane KDK açıklandığı tespit
edilmiştir.
Şartlı görüş verilen denetçi raporlarında KDK’nın, KDK sırasına göre
oransal dağılımı Grafik 7’de verilmektedir. Her bir KDK için oranların kalan
kısmını olumlu görüş oluşturmaktadır.

Grafik - 7: KDK’nın KDK Sırasına Göre Şartlı Görüş Denetim
Raporlarındaki Dağılımı (%)
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Grafik 7 incelendiğinde şartlı görüş denetim raporlarında 1. sıradaki
KDK’nın finansal kiralama işlemlerinden alacaklar, ilişkili taraflar, karşılıklar
ve koşullu yükümlülükler; 2. sıradaki KDK’nın bilgi teknolojileri denetimi,
maddi olmayan duran varlıklar, çalışanlara sağlanan faydalar; 3. Sıradaki
KDK’nın türev araçlar, faaliyet ve finansal kiralama olduğu görülmektedir.
Ayrıca şartlı görüş bildirilen raporların %11,54’ünde (Grafik 6) hiç KDK
belirtilmemiştir. Grafik-6’da tespit edilen, 3 tane KDK’nın bildirildiği 1 tane
görüş bildirmekten kaçınma denetçi raporunun ayrıntısına bakıldığında ise
sırasıyla hasılat, stoklar ve maddi duran varlıklar konularına yer verilmiş
olduğu görülmüştür.
Finansal tablo sunum türlerine göre KDK sayıları göre Grafik 8’de
verilmektedir.

Grafik - 8: Finansal Tablo Sunum Türüne Göre KDK Sayıları (%)
Grafik incelendiğinde, hiç KDK bildirilmeyen veya 1 tane KDK bildirilen
raporların çoğunun solo finansal tablolar olduğu görülmektedir. 2’den fazla
KDK olan raporların çoğu da konsolide finansal tablolara aittir.
KDK’nın finansal tablo sunum türlerine göre oransal dağılımı Grafik 9’da
verilmektedir.
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Grafik - 9: KDK’nın Finansal Tablo Sunum Türlerine Göre Dağılımı (%)
KDK, finansal tablo sunum türüne göre incelendiğinde, solo finansal
tablolarda finansman kredileri, faktoring alacakları, sigortacılık teknik
karşılıkları, finansal yatırımlar, cari dönem vergi, finansal kiralama
işlemlerinden alacaklar, ilişkili taraflar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller
konularında, konsolide tablolara göre daha çok KDK bildirildiği görülmektedir.
Konsolide finansal tablolarda ise diğer KDK solo finansal tablolara göre daha
çok bildirilmiştir.
Sektöre göre KDK sayılarının oransal dağılımı Grafik 10’da verilmektedir.
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Grafik -10: Sektöre Göre KDK Sayıları (%)
Sektörlerin kendi içindeki KDK sayılarının dağılımı incelendiğinde, imalat
sektöründe 2 tane KDK, mali kuruluşlar sektöründe 1 tane KDK’nın daha
fazla olduğu görülmektedir.
Tablo 4: KDK’nın Sektöre Göre Dağılımı

İmalat

Bilgi Teknolojileri Denetimi

Elektrik
Gaz
ve Su

85,71

Canlı Varlıklar

33,33

30,77

69,23

46,67

13,33

25

40

10

51,61

16,13

16,13

25

75

Faaliyet ve
Finansal Kiralama

İnşaat ve
Bayındırlık

100

Denetçi
Değişimi
Ertelenmiş
Vergi

İdari ve
Destek
Hizmet
Faaliyetleri

14,29

Çalışanlara
Sağlanan
Faydalar

Diğer KDK

Gayrimenkul
Faaliyetleri

50

Borçlanma
Maliyetleri
Cari Dönem
Vergi

Mali
Kuruluşlar

Eğitim,
Sağlık,
Spor ve
Diğer
Sosyal
Hizmetler

6,67

20

3,23
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Faktoring
Alacakları

100

Finansal
50

25

Finansal
Kiralama
İşlemlerinden
Alacaklar

Borçlar

4,55

90,91

Finansal Yatırımlar

7,14

78,57

Geliştirme
Maliyetleri

33,33

Hasılat

57,52

10,62

İlişkili Taraflar

30,77

38,46

İmtiyaz
Sözleşmeleri

7,14

5,31

İnşaat
Sözleşmeleri

9,09

27,27

Karşılıklar ve
Koşullu Yükümlülükler

41,38

31,03

Maddi Duran
Varlıklar

57,14

10,71

Maddi Olmayan Duran
Varlıklar

50,00

12,50

Özkaynak
Yöntemi ile
Değerlenen
Yatırımlar

27,27

54,55

Satış İndirimleri

40,00

0,88

7,69

33,33
9,09

10,34

54,55

3,45
3,57

1,19

1,19

1,19

37,50

100

Stoklar

57,81

21,88

Şerefiye

3,13

3,13

41,67

29,17

4,17

Şirket
Birleşmesi

56

28

4

Ticari Alacaklar

1,16

68,60

12,79

Ticari Borçlar

60

20

Türev Araçlar

28,57

57,14

Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller

20,97

58,06

MAYIS - HAZIRAN

1,77
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Sigortacılık
Teknik Karşılıkları
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Tablo 4 (Devamı): KDK’nın Sektöre Göre Dağılımı
Madencilik

Mesleki,
Bilimsel
ve Teknik
Faaliyetler

Tarım,
Orman ve
Balıkçılık

Teknoloji

Bilgi Teknolojileri Denetimi

Toptan ve
Perakende
Ticaret, Otel
ve Lokantalar

Ulaştırma,
Haberleşme ve
Depolama

50

Borçlanma
Maliyetleri
Canlı Varlıklar

66,67

Cari Dönem
Vergi
Çalışanlara
Sağlanan
Faydalar
Denetçi

13,33

Değişimi
Diğer KDK
Ertelenmiş
Vergi

3,23

15

10

3,23

6,45

Faaliyet ve
Finansal Kiralama
Faktoring
Alacakları
Finansal

15

Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Yatırımlar

4,55
7,14

Geliştirme
Maliyetleri
Hasılat

66,67
3,54

0,88

0,88

7,96

7,08

3,54

İlişkili Taraflar

15,38

İmtiyaz
Sözleşmeleri

33,33

İnşaat
Sözleşmeleri
Karşılıklar ve
Koşullu Yükümlülükler
Maddi Duran
Varlıklar

3,57

2,38

3,45

10,34

13,10

5,95
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Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
Özkaynak
Yöntemi ile
Değerlenen
Yatırımlar

9,09

Satış İndirimleri

9,09

60

Sigortacılık
Teknik Karşılıkları
Stoklar

4,69

6,25

Şerefiye

3,13
16,67

Şirket
Birleşmesi

4,00

8,00

Ticari Alacaklar

5,81

6,98

Ticari Borçlar

20,00

Türev Araçlar
Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller

4,17

7,14
1,61

1,61

9,68

Tablo 4 dikey olarak incelendiğinde, imalat ve mali kuruluşlar sektörü
KDK çeşitliliğinin en çok olduğu sektörlerdir. İmalat sektöründe sadece
2 konu (bilgi teknolojileri denetimi ve imtiyaz sözleşmeleri) KDK olarak
yer almamaktadır. İmalat sektöründe yer alan alt sektörlerin fazlalığı da bu
durumun bir sebebi olarak görülebilir. Mali kuruluşlar sektöründe ise 5 konu
(borçlanma maliyetleri, canlı varlıklar, cari dönem vergi, geliştirme maliyetleri
ve satış indirimleri) KDK olarak hiç bildirilmemiştir.
Tablo 4 yatay olarak incelendiğinde ise, bilgi teknolojileri denetimi konusu
sadece mali kuruluşlar ve toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar sektörü;
satış indirimleri ve geliştirme maliyetleri konuları sadece imalat ve teknoloji
sektörlerinde yer alırken ağırlıklı olarak da teknoloji sektöründe ele alınmıştır.
KDK olarak toplam içinde en çok sunulan hasılatın ise, sadece iki sektörde
(elektrik, gaz ve su ile inşaat ve bayındırlık) yer almadığı görülmektedir.
Denetçi raporlarında 1. sırada yer alan KDK’nın sektöre göre dağılımı
Grafik 11’de verilmektedir.
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Grafik -11:1. Sırada Verilen KDK’nın Sektöre Göre Dağılımı(%)
Grafik 11 incelendiğinde 1. sırada yer alan KDK’nın sektöre göre dağılımı
şu şekildedir:
Türev araçlar, borçlanma maliyetleri ve satış indirimlerinin tamamı, stoklar,
ertelenmiş vergi, ticari alacaklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran
varlıklar, karşılıklar ve koşullu yükümlülükler, hasılat, şerefiye, geliştirme
maliyetlerinin çoğu imalat sektöründe; faktoring alacakları ve sigortacılık
teknik karşılıkları konularının tamamı, finansal kiralama işlemlerinden
alacaklar, finansal yatırımlar, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
çoğu mali kuruluşlar sektöründe; imtiyaz sözleşmelerinin tamamının
ulaştırma, haberleşme ve depolama sektöründe yer aldığı görülmektedir.
Denetçi raporlarında 2. sırada yer alan KDK’nın sektöre göre dağılımı
Grafik 12’de verilmektedir.
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Grafik - 12: 2. Sırada Verilen KDK’nın Sektöre Göre Dağılımı (%)
2. sırada verilen KDK’nın, sektöre göre dağılımı incelendiğinde ticari
borçlar ve borçlanma maliyetlerinin tamamı, şirket birleşmesi, ticari
alacaklar, hasılat, maddi duran varlıklar, stoklar, ertelenmiş vergi ve özkaynak
yöntemiyle değerlenen yatırımların çoğu imalat sektöründe; faaliyet ve
finansal kiralama konusunun tamamı, çalışanlara sağlanan faydalar, türev
araçlar, finansal borçlar, imtiyaz sözleşmeleri ve finansal yatırımların çoğu
mali kuruluşlar sektöründe; geliştirme maliyetleri konusunun ise %75’nin
teknoloji sektöründe olduğu görülmektedir.
Denetçi raporlarında 3. sırada yer alan KDK’nınsektöre göre dağılımı
Grafik 13’de verilmektedir.
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Grafik - 13:3. Sırada Verilen KDK’nın Sektöre Göre Dağılımı (%)
Grafik 13 incelendiğinde 3. sırada ele alınan KDK’nın sektöre göre
dağılımı şöyledir:
Çalışanlara sağlanan faydalar, faaliyet ve finansal kiralama ve denetçi
değişimi konularının tamamı; hasılat, finansal borçlar konularının çoğu imalat
sektöründe; bilgi teknolojileri denetiminin tamamı, türev araçlarının çoğu mali
kuruluşlar sektöründe; ilişkili taraflar konusunun tamamı inşaat ve bayındırlık
sektöründe; geliştirme maliyetleri ve satış indirimleri konularının ise tamamı
teknoloji sektöründe ele alınmıştır.
Denetçi raporlarında 4. sırada yer alan KDK’nın sektöre göre dağılımı
Grafik 14’de verilmektedir.
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Grafik - 14: 4. Sırada Verilen KDK’nınSektöre Göre Dağılımı (%)
4. sırada yer alan KDK’nın, sektöre göre dağılımı incelendiğinde şirket
birleşmesi ve ticari alacakların tamamı, finansal borçlar, çalışanlara sağlanan
faydalar, karşılıklar ve koşullu yükümlülükler, şerefiye, maddi olmayan duran
varlıklar ve hasılat konularının çoğu imalat sektöründe; ertelenmiş vergi
ve denetçi değişiminin tamamı, çalışanlara sağlanan faydalar, karşılıklar
ve koşullu yükümlülükler konularının yarısından fazlası mali kuruluşlar
sektöründe; yatırım amaçlı gayrimenkuller konusunun tamamı inşaat ve
bayındırlık sektöründe; bilgi teknolojileri denetim konusunun tamamı
ulaştırma, haberleşme ve depolama sektöründe; borçlanma maliyetlerinin
tamamı ve maddi duran varlık konusunun yarısı elektrik, gaz ve su sektöründe
yer almaktadır. Maddi duran varlık konusunun diğer yarısı da toptan, perakende
ticaret, otel ve lokantalar sektöründe yer almaktadır.
Denetçi raporlarında 5. sırada yer alan KDK’nın sektöre göre dağılımı
Grafik 15’de verilmektedir.
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Grafik - 15:5. Sırada Verilen KDK’nın Sektöre Göre Dağılımı (%)
5. sırada verilen 5 farklı KDK, sektöre göre incelendiğinde şerefiye
konusunun tamamı elektrik, gaz ve su sektöründe; stoklar, finansal borçlar ve
hasılat konularının çoğu imalat sektöründe ele alınmıştır.

Grafik 16:6. Sırada Verilen KDK’nınSektöre Göre Dağılımı (%)
Denetçi raporlarında 6. sırada sadece 4 tane KDK olduğu görülmektedir.
Türev araçların tamamı ve hasılat konusunun yarısı imalat sektöründe;karşılıklar
ve koşullu yükümlülüklerin tamamı gayrimenkul faaliyetleri sektöründe ele
alınmaktadır.
KDK sırasına göre, KDK’da yer almayan konular Tablo 5’te verilmektedir.
Tabloda 5 ve 6. sırada olmayan KDK’ya verilmemiştir. Çünkü denetçi
raporlarında 5 ve 6. sırada yer almayan KDK alt başlıkları oldukça fazladır.
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Tablo 5: KDK’da Yer Almayan Konular
Konu
Bilgi Teknolojileri Denetimi

KDK 1


KDK 2

Borçlanma Maliyetleri


Cari Dönem Vergi



Çalışanlara Sağlanan Faydalar



Denetçi Değişimi










Faktoring Alacakları
Finansal Borçlar

KDK 4



Canlı Varlıklar

Faaliyet Ve Finansal Kiralama

KDK 3














Finansal Kiralama İşlemlerinden
Alacaklar



Finansal Yatırımlar





Geliştirme Maliyetleri



İlişkili Taraflar



İmtiyaz Sözleşmeleri





İnşaat Sözleşmeleri





Maddi Olmayan Duran Varlıklar



Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen
Yatırımlar









Sigortacılık Teknik Karşılıkları



Stoklar



Şerefiye
Ticari Borçlar
Türev Araçlar








Tablo incelendiğinde KDK sırası arttıkça alt başlık çeşitlerinin azaldığı
görülmektedir. Buna göre en fazla KDK alt başlıkları KDK 1 ve 2’de yer
almaktadır. Bu durum, ortalama KDK sayısının 1 ve 2 arasında olmasından
kaynaklanmaktadır.
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Sektörlerin kendi içindeki ilk 5 KDK tablo 6’daki gibidir.
Tablo 6: Sektörlerdeki ilk 5 KDK
İMALAT

MADENCİLİK

Konu

%

Konu

%

Hasılat

19,29

Hasılat

33,33

Ticari Alacaklar

17,51

Maddi Duran Varlıklar

25,00

Maddi Duran Varlıklar

14,24

Stoklar

25,00

Stoklar

10,98

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Ertelenmiş Vergi

4,75

MALİ KURULUŞ

8,33

İlişkili Taraflar

0

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

Konu

%

Konu

%

Hasılat

100

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

17,82

Finansal Kiralama İşlemlerinden
Alacaklar

9,90

İlişkili Taraflar

0

Stoklar

6,93

İmtiyaz Sözleşmeleri

0

Hasılat

5,94

İnşaat Sözleşmeleri

0

Finansal Yatırımlar

5,45

Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülükler

0

Ticari Alacaklar

5,45

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Konu

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
%

Konu

%

Hasılat

40,00

Canlı Varlıklar

40

Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülükler

20,00

Maddi Duran Varlıklar

40

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

20,00

Hasılat

20

Stoklar

13,33

Cari Dönem Vergi

0

Çalışanlara Sağlanan Faydalar

0

Denetçi Değişimi

6,67

ELEKTRİK GAZ VE SU
Konu

TEKNOLOJİ
%

Konu

%

Ertelenmiş Vergi

21,74

Hasılat

28,13

Denetçi Değişimi

13,04

Geliştirme Maliyetleri

18,75

Maddi Duran Varlıklar

13,04

Ticari Alacaklar

15,63

Diğer KDK

8,70

Stoklar

12,50

Finansal Borçlar

8,70

Satış İndirimleri

9,38
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GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL
VE LOKANTALAR

Konu

%

Konu

Hasılat

20

Maddi Duran Varlıklar

21,15

İnşaat Sözleşmeleri

20

Hasılat

15,38

Maddi Duran Varlıklar

20

Ticari Alacaklar

11,54

Şerefiye

20

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

11,54

Ticari Alacaklar

20

Şerefiye

İDARİ VE DESTEK HİZMET
FAALİYETLERİ

%

7,69

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Konu

%

Konu

Hasılat

40

Maddi Duran Varlıklar

23,81

İlişkili Taraflar

20

Hasılat

19,05

Maddi Duran Varlıklar

20

Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülükler

14,29

Ticari Alacaklar

20

Diğer KDK

9,52

Ertelenmiş Vergi

9,52

İlişkili Taraflar

9,52

İmtiyaz Sözleşmeleri

0

%

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
Konu

%

İnşaat Sözleşmeleri

33,33

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

27,78

Stoklar

11,11

Ticari Alacaklar
Ertelenmiş Vergi

11,11
5,56

Tablo 6 incelendiğinde, hasılat konusu imalat, eğitim, sağlık, spor ve diğer
sosyal hizmetler, gayrimenkul faaliyetleri, idari ve destek hizmet faaliyetleri,
madencilik, mesleki ve bilimsel teknik faaliyetler ve teknoloji sektörü
olmak üzere toplam 7 sektörde KDK alt başlıkları içerisinde birinci sırada
yer almaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller mali kuruluşlar; ertelenmiş
vergi elektrik, gaz ve su; inşaat sözleşmeleri inşaat ve bayındırlık; maddi
duran varlıklar toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar ve ulaştırma,
haberleşme ve depolama sektörlerinde birinci sırada yer almaktadır.
6. SONUÇ
Çalışmada BİST’te yer alan 500 şirketin, KDK sayısı, finansal tablo
sunum türü, mevcut denetim firması ile çalışma süresi, denetim ağı, görüş
türleri, şirketlerin çalıştıkları farklı denetim firmalarının sayısı ve mevcut
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denetim firmasıyla önceden çalıştıkları sürelere ait veriler 2009-2017 yılları
arasındaki denetçi raporlarından elde edilmiştir. Sektöre göre yapılan frekans
analizlerinde KAP’ta yapılan sektörel sınıflandırma esas alınarak 400 şirketin
verileri kullanılmıştır. Benzer içerik ve başlık taşıyan KDK sınıflandırılarak
32 KDK oluşturulmuştur. Ayrıca denetim firmaları; 4 büyük denetim firması,
denetim ağı var olan ve olmayan firmalar olmak üzere 3’e ayrılmıştır.
Çalışmanın bulguları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.
Genel Bulgular:
• Sektörel sınıflandırmaya göre BİST’te işlem gören şirketlerin çoğu
imalat ve mali kuruluşlar sektöründe yer almaktadır. En az şirketin yer
aldığı sektör, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörüdür.
• Şirketlerin yarısından fazlasının finansal tablo sunum türü konsolide
finansal tablodur ve yine yarısından fazlasının denetim faaliyetleri
4 büyük denetim firması tarafından yürütülmektedir. Denetim
firmalarının sadece %9,7’si yerel denetim firmasıdır.
• Mevcut denetim firması ile 5 yıl ve üzeri çalışan şirket sayısının
oranı %17,4 iken şirketlerin %80,1’i 2017 yılında denetim faaliyetini
yürüten firma ile ilk defa çalışmaktadır. 2-3 tane farklı denetim firması
ile çalışan şirketlerin oranı %74,1’dir. Denetim firmaları, denetim
çalışması yürüttükleri şirketlere, son on yıl içinde yedi yıldan fazla
hizmet verememekte, tekrar hizmet vermeleri için üç yıl geçmesi
gerekmektedir (Resmi Gazete [RG], 2012, Sayı: 28509, 26/ç). Mevcut
denetim firmasıyla 1-2 yıl süre ile çalışan şirketlerden bazıları, bağımsız
denetimde rotasyon uygulaması gereği, daha önce çalıştıkları denetim
firmalarıyla çalışmaya üç yıl ara verilmesinden kaynaklanmaktadır.
• Denetçi raporlarındaki görüş türlerinin neredeyse tamamı olumlu
görüştür. Şartlı görüş oranı %9,2 ve görüş bildirmekten kaçınma
oranı ise %1,4’tür. Denetçi raporlarında en çok 1-2 tane KDK
sayısına yer verilmiştir. BDS 701’e göre, denetçinin en az bir
kilit denetim konusu belirleyememesi çok istisnai bir durumdur.
Ancak kilit denetim konularının en fazla kaç tane olacağı hakkında
standartta bir sınırlama yer almamaktadır. Kilit denetim konularının
sayısı, işletmenin büyüklüğünden ve karmaşıklığından, faaliyetleri
ile çevresinin niteliğinden ve denetimin durum ve gerçeklerinden
etkilenebilmektedir. Ancak, kilit denetim konularının çok fazla olması
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da, bildirilen konuların denetimde en çok önem arz eden konular
olduğu düşüncesine aykırılık teşkil edebilecektir. (BDS 701, A.30).
En fazla belirtilen ilk 10 KDK, sırasıyla hasılat, ticari alacaklar,
maddi duran varlıklar, stoklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, finansal
kiralama işlemlerinden alacaklar, şerefiye, karşılıklar ve koşullu
yükümlülükler, ertelenmiş vergi ve şirket birleşmesidir. En az bilgi
teknolojileri denetimi konusudur. Birleşik Krallık’ta kilit denetim
konuları olarak açıklanan konuların genellikle, varlıklarda değer
düşüklüğü, vergi, şerefiye değer düşüklüğü, yönetimin kontrole engel
olması, hasılatın muhasebeleştirilmesinde hileler konularında olduğu
tespit edilmiştir (EY,2016,s.4;Mazars, 2016,s.8). Mazars(2016,s.8)
ertesi dönem, yine Birleşik Krallık’ta yaptığı çalışmada en çok
bildirilen ilk dört KDK’yı, varlıklar (değer düşüklüğü), karşılıklar,
vergiler ve hasılat (hile dışında) olduğunu tespit etmiştir. KPMG’nin
(2017,s.2) ASX 500’de yer alan 56 şirketin 2016 denetçi raporlarını
incelediği çalışmada ise, en çok bildirilen KDK sırasıyla, şerefiye ve
maddi olmayan duran varlıkların net defter değeri ve değer düşüklüğü,
şirket birleşmeleri, hasılat ve vergi olarak ortaya çıkmıştır. XRB &
FMA (2017) tarafından Yeni Zelanda’da yapılan çalışmada, ise
raporlarda en çok bildirilen ilk dört KDK sırasıyla, şerefiye ve maddi
olmayan duran varlıklarda değer düşüklüğü, maddi duran varlıklarda
değerleme, hasılat ve yatırım yapılan şirketler ile ilgili olduğu tespit
edilmiştir. ACCA tarafından yapılan çalışmalarda (2017, 2018b),
Malezya’da raporlarda en çok bildirilen ilk dört KDK sırasıyla,
hasılat (hile hariç), alacaklarda değer düşüklüğü, şerefiye ve maddi
olmayan duran varlıklarda değer düşüklüğü, stokların değerlemesi;
Singapur’da ise alacaklarda değer düşüklüğü, stokların değerlemesi,
hasılat (hile hariç) ve şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklarda
değer düşüklüğü olarak tespit edilmiştir. En çok bildirilen KDK’da
sıralamanın şirkete özgü koşullar dışında, şirketin faaliyet gösterdiği
piyasadan da etkilendiği söylenebilir. Yeni Zelanda’da ilk sıralarda
yer alan KDK arasında şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklarda
değer düşüklüğü, yatırım yapılan şirketler olması, bu piyasada şirket
birleşmelerinin çok olmasından kaynaklanmaktadır.
Hasılat, diğer çalışmalarda da en çok bildirilen KDK arasındadır.
Hasılat, Türkiye genelinde oran olarak ilk sırada yer alırken diğer
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çalışmalarda 3 ve daha sonraki sıralarda yer aldığı görülmektedir.
Hasılatın tüm KDK sıralarında yer alarak önemli bir konu olması,
hasılatın her sektördeki şirketlerin finansal tablolarındaki bütün
kalemlere etki eden ve ana faaliyet konusu ile ilgili önemli bir denetim
alanı olması ile açıklanabilir (KPMG, 2017, s.2).
Diğer çalışmalarda genellikle en çok bildirilen ilk dört KDK
sıralanmış ve değer düşüklüğü konusu her bir varlık kalemi için ayrıca
gösterilemeyip varlıklar için değer düşüklüğü konusu olarak tek bir
kalemde ele alınmıştır. Bu çalışmada en çok bildirilen KDK arasında
yer alan, ticari alacaklar, maddi duran varlıklar, stoklar, yatırım amaçlı
gayrimenkuller, finansal kiralama işlemlerinden alacaklar gibi KDK
daha çok bu varlıkların değer düşüklüğü ile ilgilidir. Diğer çalışmalarla
karşılaştırma yapmak için bu konular da bir başlıkta toplanması
gerekir. Söz konusu KDK bir başlıkta toplandığında, bu çalışma için
varlıklarda değer düşüklüğünden daha sonra gelen en çok bildirilen
KDK şerefiye, karşılıklar ve koşullu yükümlülükler, ertelenmiş vergi
ve şirket birleşmesi olarak ortaya çıkar. Bu sonuç diğer çalışmalarda
elde edilen sonuçlarla, bu çalışmanın sonuçlarının benzerliğini
artırmaktadır. Ancak çalışmanın amacına yönelik olarak KDK ayrıntılı
bir şekilde sınıflandırılarak ele alınmıştır.
4 Büyük Denetim Firması ve Denetim Ağı:
• 4 büyük denetim firması, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
sektörünün tamamının, ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörünün
%90’ının, eğitim, sağlık, spor ve diğer sosyal hizmetler sektörünü
%83,3’ünün, elektrik, gaz ve su sektörünün %62,5’inin, mali
kuruluşlar sektörünün %60,9’unun ve imalat sektörünün %50,8’inin
denetim faaliyetlerini yürütmektedir. Yerel denetim firmalarının %60
ile madencilik sektöründe yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. Uluslararası
işbirliği olan denetim firmaları ise tarım, orman ve balıkçılık
sektörünün tamamının ve inşaat ve bayındırlık sektörünün %77,8’inde
faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
• Satış indirimleri, sigortacılık teknik karşılıkları ve bilgi teknolojileri
denetimi konularını sadece 4 büyük denetim firması ele almıştır.
Finansal kiralama işlemlerinden alacaklar, çalışanlara sağlanan
faydalar, türev araçlar konularının hemen hemen tamamını yine 4
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büyük denetim firması ele almıştır. Canlı varlıklar konusu ise sadece
uluslararası işbirliği/denetim ağı olan denetim firmaları tarafından ele
alınmıştır.
Bildiren KDK Sayısı ile Denetim Ağı:
• 4 büyük denetim firmasının denetçi raporlarında diğer denetim
firmalarına göre daha az KDK sayısı belirttiği tespit edilmiştir.
Raporlarda KDK sayısı arttıkça 4 büyük denetim firmasının payının
azaldığı ortaya çıkmıştır. 5 ve 6 tane KDK sayısı belirten denetim
firmalarının çoğu yerel denetim firmasıdır. Bu durum, 4 büyük denetim
firmasının, standartların önerdiği gibi, çok fazla KDK açıklamayarak
en çok önem arz eden konulara odaklandığı, az ama öz KDK sayısı
ile aykırılık yaratacak durumlardan kaçındığını göstermektedir.
Raporlarında hiç KDK bildirilmeyen şirketlerin oranı %9,8’dir. Bu
oranın %1,2’si görüş bildirmekten kaçınma görüşünün olduğu denetçi
raporlarıdır. Ancak görüş bildirmekten kaçınılan 1 denetçi raporunda 3
tane KDK belirtilmiştir. BDS 705Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu
Görüş Dışında Bir Görüş VerilmesiStandardı’na göre görüş vermekten
kaçınma durumunda, mevzuat tarafından aksi öngörülmediği sürece,
denetçi raporunda KDK bölümüne yer verilmemelidir (BDS 705,
prfg.29 ; BDS 701, prgf.5).130Görüş bildirmekten kaçınılan raporlarda,
KDK bildirilmemesi gerekirken, ilgili denetçi raporunda 3 KDK’ya
yer verilmiş olması, BDS’ye aykırılık oluşturmaktadır.
ACCA’nın(2018b, ss. 15-17) Malezya ve Singapur’u karşılaştırmalı
olarak incelediği çalışmada, ortalama KDK sayıları birbirine yakın
çıkmıştır. Malezya’da 2,09 ve Singapur’da 2,3 olarak tespit edilmiştir.
İki ülke birlikte değerlendirildiğinde, 1 (%35) ve2 (%36) tane
KDK sayısının bildirildiği denetçi raporlarının oranı %71, 3 tane
KDK sayısının bildirildiği raporların oranı %16, 4 tane KDK sayısı
bildiriminin (%9), 5’ten fazla veya hiç KDK sayısı bildirmeyenlerin ise
toplam %4’lük bir oranda olduğu tespit edilmiştir. ACCA tarafından 11
ülkede yapılan bir diğer çalışmada (2018a, s.17), denetçi raporu başına
ortalama KDK sayısı 1,9 ile en düşük Nijerya’da, en yüksek ise 4,1 ile
30
1 Bunun nedeni BDS 705’te (prgf. A26), böyle bir durumun, bir bütün olarak finansal tablolar hakkında
verilen görüş açısından tutarsızlık oluşturacak olması şeklinde açıklanmıştır. Bu tutarsızlığın nedeni, görüş
vermekten kaçınmaya neden olan konu yanında, kilit denetim konusu bildirilmesinin finansal tabloların bu
konular açısından, içinde bulunulan şartlara göre daha güvenilir olduğu şeklinde anlaşılabilir olması olarak
ifade edilmiştir (BDS 705, prgf. A26).
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Birleşik Krallık’ta gerçekleştiği ve KDK sayılarının genel olarak 2 ile
3 arasında yer aldığı tespit edilmiştir. Birleşik Krallıkta KDK sayısın
çok olması, 2013 yılında Finansal Raporlama Konseyi (FRC)’nin
uygulamaları ile ilişkili olmakla beraber takip eden yıllarda KDK
sayılarında azalma olmuş, standardın uygulandığı ikinci yıl ortalama
3,9 KDK sayısına düşmüştür (ACCA,2018a,17;ACCA,2018b,s.17).
XRB & FMA (2017) tarafından yapılan çalışmada Yeni Zelanda’da
yapılan çalışmada da 4 büyük denetim firmalarından, Deloitte,
KPMG, PwC tarafından sunulan denetçi raporlarında ortalama 2,
EY tarafından sunulanlarda ise ortalama 3 KDK bildirildiği tespit
edilmiştir. Düzenleyicilerin denetimde en çok önem arz eden konulara
odaklanılmasına teşvik etmesi, fazla KDK sayısının en çok önemli
olaylara odaklanılması noktasında aykırılık teşkil edeceği uyarısı ile
ilgilidir (ACCA,2018a, s. 17). Bu çalışmada da, diğer çalışmalarda
tespit edilen ortalamalara yakın sayıda KDK bildiren denetim firmaları
daha çok 4 büyük denetim firmasıdır.
Denetçi Raporu Görüş Türleri ve Sektörler:
• Sektörlerin rapor görüş türlerinin çoğu olumlu görüştür. Şartlı görüşün
diğer görüş türlerinden daha fazla olduğu sektör idari ve destek hizmet
faaliyetleri sektörüdür.
• Öte yandan şartlı görüşü en az veren denetim firmaları 4 büyük denetim
firması iken 4 büyük denetim firmasının hiçbir denetçi raporunda görüş
bildirmekten kaçınma görüşünü bildirmemesi dikkat çekicidir.
• Şartlı görüş verilen denetçi raporlarında ise KDK sayılarının 2-5 tane
arasında yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. Şartlı görüş verilen denetçi
raporlarında yer almayan KDK, maddi olmayan duran varlıklar, inşaat
sözleşmeleri, sigortacılık teknik karşılıkları, özkaynak yöntemi ile
değerlenen yatırımlar, ertelenmiş vergi, finansman kredileri, finansal
yatırımlar, canlı varlıklar, borçlanma maliyetleri, geliştirme maliyetleri,
imtiyaz sözleşmeleri ve ticari borçlardır.
Finansal Tablo Sunum Türleri ve KDK Sayıları:
• Hiç KDK bildirilmeyen ve sadece 1 KDK bildirilen raporların çoğu
solo finansal tablolar iken, 2 ve daha fazla KDK yer alan raporların
çoğu konsolide finansal tablolardır.Bu durum, konsolide finansal
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tablolarda daha fazla faaliyet konusu olmasından kaynaklanabilir.
Solo finansal tablolarda KDK, finansal yatırımlar, finansal kiralama
işlemlerinden alacaklar gibi finansal konularda yoğunlaşırken diğer
konuların yarısından fazlası konsolide tablolarda yer almaktadır.
Sektör ve KDK sırası,
• İmalat sektöründe KDK sayılarının dağılımında ağırlıklı olarak 2, mali
kuruluşlarda 1 tane KDK belirtildiği ortaya çıkmıştır.
• 1.sıradaki KDK konuları sektör bazında incelendiğinde, hasılat, ticari
alacaklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, şirket
birleşmesi, şerefiye, denetçi değişimi, stoklar, ertelenmiş vergi, ve
karşılıklar ve koşullu yükümlülükler konularının çoğu, türev araçları,
satış indirimleri ve borçlanma maliyetleri tamamı imalat sektöründe
ele alınmıştır. Şirket birleşmesi, finansal kiralama işlemlerinden
alacaklar, diğer KDK, özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar,
finansal yatırımlar, yatırım amaçlı gayrimenkuller konularının çoğu
ve faktoring alacakları ve sigortacılık teknik karşılıkları konularının
tamamı mali kuruluşlar sektöründe 1. sırada yer almaktadır. 1. sırada
yer alan imtiyaz sözleşmelerinin tamamı ulaştırma, haberleşme ve
depolama sektöründe yer alırken; geliştirme maliyetlerinin yarısı
teknoloji sektöründedir.
• 2. sırada belirtilen KDK’da, hasılat, ticari alacaklar, maddi duran
varlıklar, şirket birleşmesi, özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar,
stoklar ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin çoğu ve ticari borçlar
ve borçlanma maliyetlerinin tamamı imalat sektöründe; çalışanlara
sağlanan faydalar, finansal borçlar, türev araçlar, ilişkili tarafların çoğu
ve faaliyet ve finansal kiralama konusunun tamamı mali kuruluşlarda
sektöründe; geliştirme maliyetlerinin yarısından fazlası teknoloji
sektöründe; maddi olmayan duran varlıkların tamamı eğitim, sağlık,
spor ve diğer sosyal hizmetler sektöründe yer almaktadır.
• 3. sırada verilen KDK’da, hasılat, ticari alacaklar, maddi duran varlıklar,
stoklar, ertelenmiş vergi, finansal borçların çoğu ve çalışanlara sağlanan
faydalar, faaliyet ve finansal kiralama ve denetçi değişiminin tamamı
imalat sektöründe; şirket birleşmesi, şerefiye, türev araçlar, karşılıklar
ve koşullu yükümlülüklerin çoğu ve bilgi teknolojilerinin denetimi
konusunun tamamı mali işler sektöründe; geliştirme maliyetlerinin
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tamamı teknoloji sektöründe; ilişkili taraflar konusunun tamamı inşaat
ve bayındırlık sektöründe yer almaktadır.
4. sırada verilen KDK’da, hasılat, şerefiye, maddi olmayan duran
varlıklar, karşılıklar ve koşullu yükümlülükler, finansal borçlar,
çalışanlar sağlanan faydaların çoğu ve ticari alacakların tamamı imalat
sektöründe; ertelenmiş vergi ve denetçi değişiminin tamamı mali
işler sektöründe; bilgi teknolojileri denetiminin tamamı ulaştırma,
haberleşme ve depolama sektöründe; yatırım amaçlı gayrimenkullerin
tamamı inşaat ve bayındırlık sektöründedir.
5. sırada KDK sadece 6 sektörde yer almaktadır. Bunlar konularına
göre; finansal borçlar, stoklar ve hasılat imalat sektörü, şerefiye ve
diğer KDK elektrik, gaz ve su sektörü, finansal borçlar ve diğer KDK
toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar sektörü, hasılat mali
işler ve gayrimenkul faaliyetleri sektörü, stoklar inşaat sektörüdür.
6. sıradaki KDK ise; 4 sektörde yer almaktadır. Bunlar; imalat sektörü
hasılat ve türev araçlar; ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörü
diğer KDK, mali kuruluşlar sektörü hasılat ve gayrimenkul faaliyetleri
sektörü karşılıklar ve koşullu yükümlülüklerdir.
Ayrıca çalışmada KDK’ya, KDK sırasına göre bakıldığında; ilk üç
KDK sırasında yer alan konular, hasılat, ertelenmiş vergi, karşılıklar
ve koşullu yükümlülükler, maddi duran varlıklar, satış indirimleri,
şirket birleşmesi, ticari alacaklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller,
finansal kiralama işlemlerinden alacaklar, geliştirme maliyetleri, ilişkili
taraflar, stoklar ve türev araçlardır. KDK1, KDK2, KDK3, KDK4’te
hasılat, ertelenmiş vergi, karşılıklar ve koşullu yükümlülükler, maddi
duran varlıklar, satış indirimleri, şirket birleşmesi, ticari alacaklar ve
yatırım amaçlı gayrimenkuller konularının sürekli yer aldığı; hasılatın
tüm KDK sıralarında olduğu ilgi çekmektedir. Diğer taraftan, bilgi
teknolojileri denetimi, cari dönem vergi, faaliyet ve finansal kiralama
konularına KDK 1 ve 2’de yer verilmemektedir.
Canlı varlıklar ilk beş sırada sadece tarım, orman ve balıkçılık
sektöründe, inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul, inşaat ve bayındırlık ile
mesleki, teknik ve bilimsel faaliyetler, imtiyaz sözleşmeleri ise idari
ve destek hizmet ile mesleki, teknik ve bilimsel faaliyetler sektöründe
yer almıştır. Geliştirme maliyetleri yalnızca teknoloji sektöründe ilk
beşte yer almaktadır. Tablo 4 ve Tablo 6 sektörlere göre ilk beş sırada
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sunulan KDK’nın analizi sonucunu vermektedir. Her iki tablo birlikte
incelendiğinde, KDK’nın sektöre göre farklılaştığı, faaliyet gösterilen
sektöre özgü önemli denetim alanlarının, KDK sayısı (%) ve KDK
sıralaması dağılımında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmada, Türkiye’de kilit denetim konularının sunulduğu ilk yıla ilişkin
anakütle ele alınarak analiz yapılmış ve diğer ülkelerde yapılan çalışmaların
sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Çalışma, anakütleyi temsil eden tüm birimleri
ele aldığı için, ulaşılan bulguların literatüre önemli ölçüde katkı sağlaması
beklenmektedir. Çalışmada KDK’ya ilişkin analizler sektör ve denetim
firmalarının ağları açısından ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu nedenle,
şirket yönetimlerine, sektörlere, denetçilere, denetçi raporlarını kullananlara
ve bağımsız denetim faaliyetlerini yürütülmesinde yetkili olan üst kurul
KGK’ya faydalı olması beklenmektedir. Bu çalışma KDK sayısı (%) ve KDK
sıralamasının sektöre göre farklılaştığını ortaya koymakla birlikte, KDK’nın
amacı denetçi raporlarının denetlenen şirkete göre farklılaşmasıdır. Gelecek
çalışmalarda KDK’nın içerik analizleri yapılarak, aynı alt başlık altında
sunulan KDK’ların neden denetimde en önemli konu olarak belirlendiği ve
şirket bazında fraklılaşma durumu tespit edilebilir.
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