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ÖNSÖZ 

 

Bu kitap, Muhasebe Enstitüsü olarak tarihimizden gelen güç ve birikimle, 
muhasebe alanında yenilikçi ve öncü çalışmaları canlandırma amacıyla yeni 
yayınlar yapma çabamızın bir ürünüdür. Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı öğretim üyelerinin son üç yıl içinde 
ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum ve konferanslarda sunmuş 

oldukları, bir kısmı ilk kez burada yayınlanan bildirileri ve sadece bu kitap için 
yazılmış makaleleri bir araya getirerek "Seçmeler 2015" adı ile yayımlıyoruz. Bu 
kitabın gelecek yıllarda içeriğini geliştirerek yayımlamayı planladığımız çalışmalar 
için temel teşkil etmesini umuyoruz. 
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Muhasebe Enstitüsü Dergisi isimli yayını ile muhasebede bilimsel görüş zenginliği 
yaymaya yönelik önemli çabalar vermiştir. Farklı yazarların katkıları belki de 
gelecekte bu derginin yeniden hayata geçirilmesinin bir adımı olabilir. 
 
Kitapta 24 yazarın, bir kısmı ortak çalışma olan 13 eseri yer almaktadır. Bunların 
yedisi Türkçe, beşi İngilizce, bir adedi ise Azerice'dir. 
 

Öncelikle eserlerini buraya dahil etme izni veren veya doğrudan bu kitap için 
eser ortaya koyan yazarlarımıza teşekkür borcumuz vardır. Keza kitabın yayını 
için destek veren Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr.Tülay Aner Güzeldere'ye ve tüm yöneticilerine, keza idari yönden 

destek olan Muhasebe Enstitüsü Müdür Yardımcıları Yrd.Doç.Dr. Özgür Esen ve 
Yrd.Doç.Dr. Turgay Sakin'e, Muhasebe Enstitüsü Sekreteri Mehmet Yılmaztaş'a 
ve sekreterimiz Özlem Ulupınar'a teşekkür ederiz.  
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A Takeover Case from Turkey’s Privatization Affords of the State 

Owned Enterprises: Two-Step Leveraged Buyout Transaction+ 

 

Recep Pekdemir* 

Ayça Zeynep Süer** 

Melis Ercan*** 

 

ABSTRACT: This study aims to develop a real business life case on the two-step 

leveraged buyout transaction. Also, it is to share the case with the audience that 

might be globally related since the financial system has been global. And, 

consequently the language of financial reporting has been becoming uniquely 

global, too. In emerging economies, leveraged buyout transactions might be 

interesting for some stakeholders. In Turkey, one of the big corporate 

restructuring projects was to sell the majority shares of the Petrol Ofisi (The PO) 

that has been the leading oil distribution company. The PO privatization project 

and its consequences were gathered to develop the case. Since the PO was not 

only state-owned company during the privatization process, 7 % of the shares of 

the PO were publicly held in the Istanbul Stock Exchange (ISE). In the first step, 

a shell company acquired the PO, in the second step; the shell company and the 

PO (subsidiary company) were merged in the shell company. After the merging 

process, the name of the company stated as the PO again since it has had a 

good reputation in the local market.  The company’s story which is discussed in 

this study certainly does not resemble a typical privatization or a common 

merging transaction. 

 

Key words: takeover, leveraged buyout, privatization, financial reporting. 

 

1. Introduction 

In an LBO transaction, a company is acquired by a specialized investor company 

using a relatively small portion of equity and a relatively large portion of outside 

debt financing. The leveraged buyout investor companies today refer to 

themselves (and are generally referred to) as private equity firms. In a typical 

leveraged buyout transaction, the private equity firm buys majority control of an 

existing or mature firm (Kaplan, 2008). LBOs are typically characterized by debt 

                                                 
+ Muhasebe Enstitüsü Notu: Bu bildiri, 9-12 Kasım 2012’de Kyoto’da düzenlenen The 13th 

Annual Conference Asian Academic Accounting Association Konferansında “A Takeover 
Case In Turkey; Two-Step Leveraged Buyout” adıyla sunulmuştur. 
 
* Prof. Dr. Recep Pekdemir, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
** Yrd. Doç. Dr. Ayça Zeynep Süer, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe 

Anabilim Dalı 
*** Dr. Melis Ercan, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma Anabilim 

Dalı 
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to total capital ratios 85 %, significant equity ownership by management, and 

(in the case of public company LBOs) premiums to public shareholders 

exceeding 40 % (Kaplan, 1991). 

 

LBOs come in many different forms, ranging from management buyouts of small 

and privately held companies to hostile takeovers of large and publicly held 

companies by buyout firms and corporate raiders. Such LBOs are typically 

accomplished as two-step transactions consisting of a front-end tender offer and 

a back-end merger between the target company and the raider’s acquisition 

subsidiary, a special purpose vehicle founded for the purpose of purchasing the 

target shares and issuing the debt. The back-end merger is commonly called 

“freezeout,” “squeezeout,” or “cashout” merger. The fact that the acquisition 

subsidiary is highly indebted dampens the increase in net worth that would 

otherwise result from the implementation of the raider’s business plan, and 

thus–in a fashion similar to the Grossman-Hart dilution mechanism–the 

incentives for target shareholders to become minority shareholders in the raider-

controlled firm. A typical LBO transaction may look as follows: To provide a 

vehicle with limited liability, the raider organizes a new, assetless company–

often called “shell company” or “acquisition subsidiary”. The acquisition 

subsidiary obtains a loan commitment from one or more lenders by pledging the 

assets and cash flows of the target firm as security for its debt. To provide the 

lender(s) with a legal recourse to the pledged assets, the loan agreement 

stipulates that the acquisition subsidiary be subsequently merged with the target 

firm (Müller and Panunzi, 2004). 

 

In the market for corporate control, leveraged buyouts have become 

increasingly popular in the world. Many observers, speculating about the causes 

of this recent trend, have expressed concern about the potential problems 

arising from such activity. Implicit in many casual discussions is the assumption 

that leveraged buyouts are merely some type of cosmetic surgery (Garfinkel, 

1989). 

 

When a public company is subject to an LBO, it is said to be going private in a 

public-to-private transaction, because the equity of the firm has been purchased 

by a small group of investors and is no longer publicly traded. Academic 

research generally suggests that recent private equity sponsored LBOs have had 

a positive impact on the financial performance of the acquired firms. However, it 

is difficult to determine whether this association resulted from actions taken by 

the private equity firms or other factors. Moreover, only time will tell how well 

the highly leveraged transactions of recent years will perform during the 

turbulence of the global slowdown that began in 2008 (DePamphilis, 2008). 
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The purpose of this study is that the leveraged buyout (LBO) issue is brought to 

light by a real business life case. In emerging economies, this study may also be 

drawing attention for the stakeholders who deal with corporate restructuring. 

This LBO case was the first one realized as one of Turkey’s privatization affords 

of the state owned enterprises even it was a publicly listed entity in the Istanbul 

Stock Exchange. In this study, rather than economic or market aspects, only 

importance of financial reporting regarding the LBO transaction is emphasized 

for financial statement users.  

 

The remainder of this study has been organized as follows: In section 2, 

research methodology of the study is described. In section 3, the literature 

review of subjects covered in the study is provided.   In sections 4 and 5, 

privatization and privatization process in Turkey are described. Section 6 

presents the case Petrol Ofisi A.Ş. (Inc), and section 7 concludes. 

 

2. Research Methodology 

This is a descriptive study that includes a case developed about two-step LBO 

transaction from Turkey.  The case study can be used as a qualitative research 

since it is based upon a business transaction. The PO privatization project and its 

consequences were gathered to develop this paper. Only part of the financial 

reporting aspects was taken out. For the case study, the financial statements 

and their disclosures of the PO published both before and after privatization 

process were gathered. Also other information such as published news and 

announcements of the authorities on the subject was scanned where possible. 

Then all the information was examined. 

 

3. Literature Review 

Many of the benefits in going-private and leveraged buyout transactions seem to 

be due to the control function of debt. These transactions are creating a new 

organizational form that competes successfully with the open corporate form 

because of advantages in controlling the agency costs of free cash flow. 

Desirable leveraged buyout candidates are frequently firms or divisions of larger 

firms that have stable business histories, low growth prospects and high 

potential for generating cash flows are likely to be high. (Jensen, 1988) 

 

An understanding of LBO firms is important both because of the scale of their 

operations and in light of their role as a disciplinary force in public markets 

(Ivashina and Kovner, 2010). The realization that LBOs can generate such 

enormous wealth for corporate insiders has made them a major part of the 

current business climate. In addition to the increased productivity and efficiency 

that is said to result when owners run their own businesses, advocates advance 

a number of other macroeconomic reasons to justify insider buyouts. 
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There are substantial tax benefits available to the restructured company. The 

large interest payments made on the debt are, of course, tax deductible and the 

tax laws may also allow more generous write-offs for depreciation. Despite these 

asserted benefits, critics both scholarly and popular continue to assail the LBO 

as an abuse of management’s inside position and a gross violation of their 

fiduciary duty to shareholders (Morrissey, 1988). 

 

The growing incidence of LBO activity in the market for corporate control has 

sparked many to question the social value of this activity. Many expressed 

concerns are predicated implicitly on the notion that the changes in the firm’s 

financial structure associated with the LBO transaction have no positive real 

effects on that firm’s output. Finance theory, however, suggests that LBOs can 

be productive. The gains derive from two key features of LBOs in recent years-

namely, going private and highly leveraged financing. These related features 

permit a reorganization of the firm to alter its incentive structure and produce an 

increase in its earnings potential (Garfinkel, 1989). 

 

According to one theory LBOs create real wealth gains and improvements in 

operating performance, perhaps because of a more efficient ownership structure 

and allocation of residual claims under private ownership. In contrast, some 

have argued that leveraged buyouts mainly effect wealth transfers (e.g., 

transfers from bondholders or tax authorities to shareholders, or transfers from 

selling stockholders to manager-insiders) rather than create wealth (Muscarella 

and Vetsuypens, 1990). 

 

There are advantages of highly leveraged financing. One widely mentioned 

source of gain from extensive leveraging is based on the incentive structure of 

the tax system. Because interest payments on debt are tax deductible, debt 

financing is relatively more attractive than other methods of finance (Garfinkel, 

1989). 

 

LBOs are ways to redistribute wealth from target shareholders to the raider. In 

doing so, however, they also create wealth as the appropriation of takeover 

gains is a necessary condition for the raider to undertake the acquisition in the 

first place. Other arguments for LBOs, by contrast, such as taxes or managerial 

incentives, are primarily concerned with the creation of wealth. Besides, to 

improve managerial incentives, it is not crucial that the takeover itself is 

leveraged; increasing leverage shortly after the deal has closed would be 

sufficient. For our argument, by contrast, it is crucial that the transaction itself is 

leveraged (Müller and Panunzi, 2004). 

 

Many of the benefits in going private and leveraged buyout transactions seem to 

be due to the control function of debt. These transactions are creating a new 
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organizational form that competes successfully with the open corporate form 

because of advantages in controlling the agency costs of free cash flow. 

Desirable LBO candidates are frequently firms or divisions of larger firms that 

have stable business histories and substantial free cash flow situations where 

agency costs of free cash flow are likely to be high. The LBO transactions are 

frequently financed with high debt; 10 to 1 ratios of debt to equity are not 

uncommon. Moreover, the use of strip financing and the allocation of equity in 

the deals reveal sensitivity to incentives, conflicts of interest, and bankruptcy 

costs. Strip financing, the practice in which risky nonequity securities are held in 

apprpximately equal proportions, limits the conflict of interest among such 

securities’ holders and therefore limits bankruptcy costs (Jensen, 1986). 

 

Opler and Titman (1993) interpret the free cash flow theory (Jensen’s theory, 

1986) to imply that only those high cash flow firms with poor management 

quality are good LBO candidates.  

 

The fact that financial distress costs deter LBOs suggests that debt financing is 

crucial for realizing the gains from going private. If this were not the case, firms 

with high potential financial distress costs could still go private, using less debt 

and more equity than the typical LBO firm. A large percentage of LBO firms use 

more debt than is needed to eliminate taxes so that this crucial role for debt is 

unlikely to be taxes. The role for debt relates to the incentive problems 

associated with free cash flow (Opler and Titman, 1993). 

 

Going-private transactions, or LBOs, are important methods of corporate 

restructuring. In a typical going-private transaction, incumbent management 

acquires all outstanding publicly-traded shares of a corporation and merges the 

assets of the firm with a newly organized, privately shell corporation that it 

controls. Outside equity participants or buyout specialists often share equity 

ownership in the new private entity with management and help arrange 

financing for the buyout with lending institutions (Muscarella and Vetsuypens, 

1990). In the study of Guo et.al., they stated that returns to either pre- or post-

buyout capital are positive and significant for all outcome groups except deals 

ending in a distressed restructuring (Guo, Hotchkiss, and Song, 2011). 

 

4. Privatization Revisited  

Privatization is the transfer of ownership of property or businesses from a 

government to a privately owned entity or the process of transferring ownership 

of a business, enterprise, agency, public service or property from the public 

sector (the state or government) to the private sector (businesses that operate 

for a private profit) organizations. The privatization as a term is also used in a 

quite different sense, to mean government out-sourcing of services to private 

firms, e.g. functions like revenue collection, law enforcement, etc. The term 

http://en.wikipedia.org/wiki/Business
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector
http://en.wikipedia.org/wiki/Private_sector
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"privatization" also has been used to describe two unrelated transactions. The 

first is a buyout, by the majority owner, of all shares of a public corporation or 

holding company's stock, privatizing a publicly traded stock, and often described 

as private equity. The second is a demutualization of a mutual organization to 

form a joint stock company. 

 

Privatization is the strategy or the process which transfers totally or partially, an 

asset or enterprise which is owned or controlled, either directly or indirectly, by 

the state to private organizations. Also, privatization is a process of 

“environment” that makes people economic and political participants by creating 

opportunities for ownership and a sense of involvement in the society at large. 

Privatization programs are complex and all the key aspects (social, economic, 

political, etc) should be taken into account in the design of the program and 

components (Selvi and Yilmaz, 2009). Private companies are subject to less 

stringent rules and reporting requirements (Cheng, 2013).  

 

Managers are expected to act on behalf of the shareholders and work to 

maximize shareholder wealth. Management has the fiduciary obligation to obtain 

the highest price for shareholders in a going private transaction (Cheng, 2013). 

 

5. Privatization in Turkey 

The privatization program in Turkey was initiated in 1983. In 1984, the first 

related regulation (Law No: 2983) and in 1986 (Law No: 3291) was enacted. 

Within the perspective of the provisions of Law No : 3291, the Council of 

Ministers was authorized to give decision on the transfer of SOE's (State Owned 

Enterprises) to the PPA (Public Participation Administration) and the High 

Planning Council was authorized to decide the transfer of partially state owned 

companies and subsidiaries to the PPA for privatization. In 1992, with the 

Statutory Decree No: 473, PPHC (Public Participation High Council) was 

authorized to approve privatization transactions (Republic of Turkey Prime 

Ministry Private Administration, Legal Framework, 4 June 2012). 

 

Upon formation of a political and social consensus on the needs for privatization, 

the new privatization law has been enacted on 27 November 1994 with the new 

Law No: 4046. This new Law contains the provisions related to (Republic of 

Turkey Prime Ministry Private Administration, Legal Framework, 4 June 2012); 

 

 The establishment of the "PHC (Privatization High Council)" and the "PA 

Privatization Administration" and the determination of their duties, 

responsibilities, and rights, 

 The establishment of the "Privatization Fund" and the determination of 

the resources and utilization fields of such fund, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_company
http://en.wikipedia.org/wiki/Holding_company
http://en.wikipedia.org/wiki/Private_equity
http://en.wikipedia.org/wiki/Demutualization
http://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_stock_company
http://www.oib.gov.tr/baskanlik/yasa_eng.htm
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 The supply of financial and social rights to the personnel contracted at 

organizations included under the scope of privatization that might 

become unemployed as a result of privatization, 

 The personal and social rights of the public employees working for the 

organizations included within the scope of privatization, 

 Paying "Redundancy Compensation" in addition to other indemnities 

foreseen in the collective bargaining agreements and/or in the existing 

laws in relation with potential employment reductions that may occur, 

 Not using the proceeds of privatization for general budget expenditures 

and/or investments, 

 Preventing the negative effects resulting from a monopolistic structure 

that may occur 

 Procuring of a shareholders' group capable of undertaking the 

responsibility and authority of management, as well as the expansion of 

the ownership, 

 Creating privileged State shares for strategic fields, 

 Not allowing for transfers to public institutions, organizations and to the 

local administrations during privatization, unless the necessitated by the 

sake of national security and/or the best interest of the public. 

 

The main philosophy of privatization in Turkey is to confine the role of the state 

in the economy in the areas like health, basic education, social security, national 

defense, large scale infrastructure investments; provide legal and structural 

environment for free enterprise to operate and thus to increase the productivity 

and the value added to the economy by ensuring more efficient organization and 

management in the enterprises that should be commercialized to be competitive 

in the market. 

 

The major targets of the privatization program in Turkey are primarily (Republic 

of Turkey Prime Ministry Private Administration, Targets, 4 June 2012): 

 to minimize state involvement in the industrial and commercial activities 

in the economy,  

 to provide legal and structural environment for free enterprise to 

operate, 

 to decrease the financial burden of State Economic Enterprises on the 

national budget,  

 to transfer privatization revenues to the major infrastructure projects,  

 to expand and deepen the existing capital market by promoting wider 

share ownership,  

 to provide efficient allocation of resources. 
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6. The Case: Petrol Ofisi A.Ş. (Inc.) 

Petrol Ofisi (PO) was established on February 18, 1941 as a state owned 

company to import, stock, refine and distribute petroleum products.  

 

As of March 17, 1998, the state owned 93, 3 % of the shares of the PO, and rest 

of those were publicly held in the Istanbul Stock Exchange. The Privatization High 

Council had decided to privatize 51 % of the shares of the PO and to realize the 

block sale. For this purpose the situation was declared to the public at the same 

date. 

 

Until May 18, 1998, ten possible investors composed by either local or 

international joint venture ones such as: 

1. Akmaya-Orteks Joint Venture 

2. Ceylan İnşaat Taah. İthalat ve İhracat Ltd. Şti.-Milgaz Tic. ve San. A.Ş. 

Joint Venture 

3. Cıngıllı Holding A.Ş. 

4. Çukurova Holding A.Ş.-Anadolu Uluslararası Tic. ve Taşımacılık A.Ş. Joint 

Venture 

5. Doğuş Holding A.Ş.-Garanti Bankası A.Ş. Joint Venture 

6. EGS Holding A.Ş. 

7. Koç Holding A.Ş. 

8. Selahattin Beyazıt 

9. Süzer Holding A.Ş. 

10. T. İş Bankası A.Ş.-Bayındır İnş. Tur. Tic. ve San. A.Ş.-Park Holding A.Ş.-

Petrol Ürünleri Tur. ve Nak. A.Ş. Joint Venture 

 

The auction was realized on the TV live broadcast on June 29, 1998 and three 

investors and their offers for 51 % of the shares were rated as follows: 

 Akmaya/Orteks Joint Venture 1.160 Million USD, 

 Doğuş Holding/Garanti Bankası Joint Venture 1.150 Million USD,  

 İş Bankası/Park Holding A.Ş./Bayındır Holding/PÜAŞ Joint Venture 1.110 

Million USD 

 

Payment conditions were that 50 % of the price was to be paid for cash, 25 % of 

that and 10 % interest per year were to be paid in one year, and as last part 25 

% of that and 10 % interest per year were to be paid in two years. 

 

One of the stakeholders applied to the court in order to cancel this privatization 

transaction of the PO. Therefore the process was frozen temporarily until the 

courts finalize the file. 

 

The court decided to cancel this privatization process of the PO for some reasons 

on April 9, 1999. Therefore the process should be started again at the beginning.  
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Privatization High Council had re-decided to privatize 51 % of the shares of the 

PO and to realize the block sale. For this purpose the situation was declared to 

the public November 17, 1999. 

 

At this time, until January 20, four possible investors composed by joint venture 

ones such as: 

1. Doğuş Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. joint venture 

2. T.İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. joint venture 

3. T.Vakıflar Bankası T.A.O. ve Alarko Holding A.Ş. joint venture 

4. Nurol Holding A.Ş. - Cıngıllı Holding A.Ş. - Anadolu Uluslararası Ticaret ve 

Taşımacılık A.Ş. - Medya Holding A.Ş. joint venture 

Aftermath the first one as Doğuş Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. joint venture 

was disqualified or withdrawn from the process. Ultimately the prices offered by 

the potential investors were as follows:  

1. T.İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. joint venture 

1,260 Million USD (Shortly Dogan Holding or Dogan Group) 

2. T.Vakıflar Bankası T.A.O. ve Alarko Holding A.Ş. joint venture 1,250 

Million USD 

3. Nurol Holding A.Ş. - Cıngıllı Holding A.Ş. - Anadolu Uluslararası Ticaret ve 

Taşımacılık A.Ş. - Medya Holding A.Ş. joint venture 1,110 Million USD 

 

The selling process of the 51 % of the shares of the PO as block sale was realized 

on April 21, 2000 to the T.İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 

joint venture. 

The payment conditions were as follows: 

 40 % of the price to be paid for cash at the signing the contract date. 

 20 % of the price + 15 % interest per year to be paid in one year. 

 20 % of the price + 15 % interest per year to be paid in two years. 

 20 % of the price + 15 % interest per year to be paid in three years. 

 

The selling process was completed until July 21, 2000, and then the management 

was taken over to the investor as Iş-Dogan Joint Venture. So, the state shares 

over the PO had become 42,3 % since July 21, 2000. Until July 17, 2002 the state 

had sold some more shares of the PO in the stock exchange, and as of July 17, 

2002 the share holders of the PO were as follows (Table - 1): 

 

Table 1: The Shareholders of the PO 

Investors Share Capital % 

Is-Dogan 25,500 Billion TL 51,00 

The State 12,900 Billion TL 25,80 

Publicly Held 11,600 Billion TL 23,20 

Total 50,000 Billion TL 100,00 

Source: www.poas.com.tr 

http://www.poas.com.tr/
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Privatization High Council had wanted to sell 25, 8 % of the shares of the PO to 

the controlling group as Is-Dogan on July 17, 2002. The price was determined as 

market fair value as price to book value of 30 TL for each share of 1 TL nominal. 

The process had completed as of August 08, 2002. 

 

As of September 30, 2002 the investor the Is-Dogan and the investee the PO 

decided to merge, and the name of the new company became the PO again. The 

merging process was completed as of December 27, 2002.  

 

For the merging process the PO management put this information to the public: 

The public announcement of the Petrol Ofisi A.Ş. dated September 30, 2002 is 

below: 

 

Subject: This public announcement is realized due to the communiqué of 

the Capital Market Board of Turkey Serial: VIII, No: 20. 

General directorate of the Petrol Ofisi A.Ş has been authorized to pursue 

to merge with the company of Iş Doğan Petrol Yatirimlari A.Ş. (Is-Dogan 

that is the parent company of the Petrol Ofisi A.Ş.) that has been doing 

investing and trading the LPG for the automotive industry, distributing 

the LPG, and trading the crude petroleum. Is-Dogan also applied to the 

General Directorate of Petroleum Affairs of Ministry of Energy of Turkey 

to be a petroleum distributing entity. The board of directors of the PO 

believes that this merge will create synergy and some savings in the 

operations of the two entities.  

 

The merging initiative was speculated by certain interest groups and some news 

was on the subject. 

 

AKSAM (Daily News Paper, October 23, 2002): After this merge 

completes, the Petrol Ofisi A.Ş. (The PO) will pay 930 Million USD of the 

financial loan of the Iş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. (Is-Dogan) that 

financial loan was taken during the purchasing of the 51 % shares of the 

PO. 

 

After the news appeared on the AKSAM News Paper, a public announcement was 

immediately asked from the PO in order to make the public be informed. 

 

This public announcement was asked by the Management of Istanbul Stock 

Exchange from the Management of the Petrol Ofisi A.Ş. on October 23, 2002. 

 

Subject: This public announcement is realized due to the communiqué of 

the Capital Market Board of Turkey Serial: VIII, No: 20. 
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On the news of the AKSAM NEWS PAPER dated October 23, 2002, it is 

raised that the Petrol Ofisi A.Ş. will pay 930 Million USD of the financial 

loan of the Iş Doğan Petrol Yatırımları. 

As publicly announced previously, the official procedures for the merge 

of Petrol Ofisi A.Ş. and Iş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. have not 

completed yet. Therefore it is impossible to determine the amount of the 

financial loan of the merged new company. The total of that will be 

recognized after the court judgment sentences and the procedures of the 

Capital Market Board of Turkey are to be completed 

In the unaudited balance sheet of Iş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. as of 

September 30, 2002, total liabilities are 1,213 Million USD and cash and 

cash equivalents are 27 Million USD. Those liabilities include the financial 

loan needed during the purchasing of the shares of the Petrol Ofisi A.Ş. 

from the Privatization Management in August 2002, other liabilities, and 

accrued interests as of September 30, 2002. 

 

Aftermath, the merge had completed, and the PO had controlled by Dogan 

Group for about four years. 

 

On March 13, 2006, the Austrian petroleum company OMV bought 34% of the 

stake of the PO for US$1.054 billion from Dogan Group. After this stock 

exchange, the share of Doğan Group on the PO decreased from 86.7% to 

52.7%. On October 22, 2010 OMV announced that it will buy 54.17 % shares of 

the PO from the Doğan Holding for the sum of EUR 1 Billion, setting its total 

stake in the company to 95.75 %. The transaction completed on December 22, 

2010.  

 

Having become a joint stock company in 1983 and privatized in 2000, the PO 

today continues its activities with its 2,500 fuel stations, 10 fuel terminals, 2 

LPG terminals, 31 air-supply units, 1 lubricant oil plant, 1,200 employees and 

widespread marketing network. Its product range covers unleaded gasoline, 

Diesel fuel, kerosene, fuel oil, jet fuel, liquefied petroleum gas (LPG), lubricants 

and various industrial oils. 

 

The name of the company was Hür Pazarlama ve İthalat A.Ş. On July 12, 2000, 

its name was changed as Iş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. just a few days before 

to purchase date July 21, 2000, and became a joint venture of Dogan Group and 

Is Bankasi, Inc. Is-Dogan had financial loan from different financial institutions 

to fund purchasing first 51 % shares of the PO, and also second purchasing 

transaction. As of September 30, 2002, according to the unaudited balance 

sheet, Is-Dogan has financial loan of 1,213 Million USD. Contrary it had only 25, 

000 USD cash at the same date. It meant this financial loan was to be paid back 

http://en.wikipedia.org/wiki/Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/OMV
http://en.wikipedia.org/wiki/OMV
http://en.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fan_Holding
http://en.wikipedia.org/wiki/Unleaded_gasoline
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_fuel
http://en.wikipedia.org/wiki/Kerosene
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquified_petroleum_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Lubricant
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by the PO that was even investee. Because of that, from September 30 to 

December 31, the speculations had existed in the press and other media.  

 

7. Summary and Conclusion 

The case investigated in this paper is a typical LBO transaction providing a 

vehicle with limited liability, the investor organized a new, assetless company–

often called “shell company” or “acquisition subsidiary”. The acquisition 

subsidiary obtained a huge loan commitment from one or more lenders by 

pledging the assets and cash flows of the target firm as security for its debt as 

Müller and Panunzi (2004) stated. 

 

Unlike the leveraged buyout investor companies today refer to themselves (and 

are generally referred to) as private equity firms (Kaplan, 2008), the investor 

group or company in the case covered in this paper was not a private equity 

firm. The LBO transaction can be characterized by debt to total capital ratio 

more than 85 %. 

 

The case of PO developed in this paper is examined to demonstrate how global 

trends in corporate restructuring can be applied to Turkish companies. The PO 

case is an interesting experience of two-step LBO transaction. In Turkey, this is 

the first case about this subject.  

 

There was no disclosure done by the listed companies of the Istanbul Stock 

Exchange before January 1, 2003. Nor were inflationary adjustments even the 

inflation rates were about 100 % during some years in Turkey. Nor were 

consolidated financial statements. Also interim reports during the year of 2003 

were so complicated. Some of these were provided in different formats. 

Therefore for the investors’ perspectives, one can argue that financial 

statements during that period were unfairly presented.  

 

As an investor company, financial statements of the Is-Dogan were not 

accessible. Investor and other stakeholders could only access the PO’s as the 

investee company’s financial statements in quarterly basis. For the information 

users’ perspectives, it was not easy to understand the impacts of merging the 

companies even this merge was very interesting that the merge was realized in 

the investee company. In addition it was not easy to understand how the 

goodwill was recognized.  

 

In this merging transaction, the parent company disappeared and the subsidiary 

company took all the assets and liabilities of the parent company. The 

shareholders of the parent company became the shareholders of the subsidiary 

company.  
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For investors’ perspectives, one can raise the question that how the financial 

information provided useful was in the processes? 

 

The answer for the question mentioned will be negative it is because: 

 the formats of the financial statements varied that meant inconsistency 

 impacts of inflationary adjustments also did cause for inconsistency 

 impacts of consolidation for merging transaction and for subsequent 

financial reporting were other causes for inconsistency 

 lack of disclosures existed until March 31, 2003 

 other reasons might be identified. 

 

The users of financial information can learn certain lessons from this LBO 

transaction. The importance of this case is on the requirements of financial 

reporting in regarding whether complied with. 

 

In this study, we intended to raise issues of the financial reporting aspect of an 

LBO transaction. According to IASB’s Conceptual Framework, the objective of 

financial reporting is to provide financial information about the reporting entity 

that is useful to the users of financial reporting information in making 

investment or credit decisions. However, in this case, there is a lack of 

information and an information asymmetry for users’ perspective. The 

management and the investors are supposed to have an equal and satisfactory 

level of information about firm’s specific transactions. So, there was an 

uncertain environment for both the management side and the investors’ side.  

 

Further studies can be followed up in different aspects of the LBO transaction 

covered in this study. There might be an opportunity for a further study to 

examine how financial reporting and disclosures adapt to changes in different 

business transactions. 

 

The theory on the LBOs that “create real wealth gains and improvements in 

operating performance, perhaps because of a more efficient ownership structure 

and allocation of residual claims under private ownership” can be tested by a 

further study on the LBO covered in this paper. As Muscarella and Vetsuypens 

(1990) stated, also another further study can test whether this LBO did effect 

wealth transfers (e.g., transfers from bondholders or tax authorities to 

shareholders, or transfers from selling stockholders to manager-insiders) rather 

than create wealth. 

 

Furthermore, comparative studies can be realized where possible and available 

LBO transactions in similar and emerging economies. 
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Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kritik Faktörlerinin Örgütsel 

Performans Üzerine Etkileri: (Tahran Menkul Kıymet Borsasında 

Üretim Yapan Şirketler)+ 
  

Peiman Sadeghı* 

M. Sema Ülker** 

Çağla Demir*** 
 

Özet 

Şiddetli rekabet şartları, işletmelerde müşteri tatminini sağlayan temel unsur 

olarak kalite iyileştirmeyi ön plana çıkarmıştır. İşletmeler müşteri ihtiyaçlarını 

karşılama amacıyla Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarını benimsemeye 

başlamışlardır. Bu çalışmada üretim işletmelerinin TKY’ne ilişkin kritik faktörleri 

ne ölçüde taşıdıkları ve TKY’ne ilişkin başarı faktörleri ile örgütsel performans 

arasında nasıl bir ilişkinin olduğu araştırılmıştır.  

 

Çalışmanın örneklemi, 2014 yılı itibariyle Tahran Menkul Kıymet Borsasında 

üretim yapan firmaları oluşturmaktadır. Araştırma verileri bir anket çalışmasıyla 

ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir. Ankete verilen tüm yanıtları, SPSS paket 

programı ile Regresyon analizi uygulanmıştır.  

 

Örneğimizde yer alan işletmelerin TKY’ne ilişkin faktörleriyle örgütsel performans 

arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğu yönündedir. Müşteri tatmini ve liderlik 

kriterinin performans üzerine olan etkisi diğer kriterlere oranla daha fazladır. 

Performanslarını yükseltmek isteyen üretim işletmeler araştırmanın 

sonuçlarından yararlanabilirler.  

 

Anahtar Sözcükler: Toplam Kalite Yönetimi – Kritik Faktörler – Örgütsel 

Performans  

 

Abstract:  

Nowadays, terms of fierce competition force companies to provide customers 

satisfaction as the main element in quality improvement. Companies, aim to 

cover the requirements of customers, they have begun adopt their TQM 

implementation. In this study, level of making use of TQM’s critical factors in 

manufacturing companies and relationship between TQM’s critical factors and 

organization performance have been investigated. The data for this study 

                                                 
+ Muhasebe Enstitüsü Notu: Bu bildiri, 26-27 Ekim 2014 Tahranda düzenlenen The 
Accounting, Economics and Financial Management Konferansında sunulmuştur.  
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** Prof. Dr. M. Sema Ülker, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
*** Arş. Grv. Çağla Demir, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi 
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collected from manufacturing companies in TSE in 2014. Research data with 

questionnaire study and electronically have been realized. All responses given to 

the survey, was performed with the SPSS and Regression analysis program. 

There is a strung relation between TQM cretic factors and organizations 

performance in Companies which are in our study. Customer satisfaction and 

leadership criteria have effective impact on organization performance than other 

cretic factors. Companies which attend to increase their performance can use 

the result of this study. 

 

Keywords: Total quality management, critic factors, organization performance 

 

Giriş  

Son yıllarda ürün ve üretim teknolojilerinde, ekonomik çevrede ve teknolojik 

alanda yaşanan gelişmeler işletmeleri etkilemiş ve rekabeti en üst düzeye 

çıkarmıştır. Bu da, işletmelerin maliyet bilgisine olan ihtiyaçlarını artırmıştır. 

Çünkü işletme yöneticilerinin yatırım kararı almalarına ilişkin ihtiyaç duydukları 

bilgilerin başında maliyet bilgileri gelmektedir. Maliyet bilgisine duyulan 

gereksinimin artmasıyla, yeni maliyetleme yaklaşımları ortaya atılmıştır ki, 

toplam kalite yöntemi bunlardandır. 

 

Toplam kalite yönetimi, mamul üretimini ‘sıfır hata’ ile gerçekleştirme çabası 

içindedir.  Çünkü  mamul  ve  hizmet   üretiminde  kaliteyi  ihmal  etmek, 

kalitesiz  ürün ve hizmet üretiminden kaynaklanan maliyetlerin büyüyen  

boyutunu dikkate  almamak anlamına gelmektedir(Yumuk, G.,İnan,İ.H., 2005).  

 

Toplam kalite yönetimi, üretim ya da hizmet kuruluşlarının var olmalarını ve 

kalitenin sürekli geliştirilmesini sağlayan, kârlılık ve rekabet gücü unsurlarını 

artırabilen çağdaş yönetim felsefesidir. İşletmenin sürekliliği açısından önemli 

olan faktörlerden birisi de kalitedir. Günümüzde işletmeler; pazara girebilmek, 

süreklilik kazanabilmek ve pazar paylarını arttırabilmek amacıyla kalite 

toleranslarını günden güne daraltmakta, sıfır kusurlu üretimi hedeflemektedir. 

Kalite yönetimiyle (Aynur, 2010); 

- İsrafın önlenmesi, 

- Kalitenin arttırılması, 

- İşlem zamanının kısaltılması, 

- Maliyetlerin düşürülmesi, 

- Moral ve verimliliğinin arttırılması, 

- Sürekli iyileşme ve gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.          

 

Sonuç olarak; toplam kalite yönetimi, müşteri beklentilerini esas alarak, kaliteyi 

işletmenin bütününe yayan ve çalışanların sürekli gelişimini sağlayan bir 

sistemdir. 
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I. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kavramı ve Önemi 

TKY önemli bir yönetim tarzı olarak sürekli kalitenin iyileşmesine odaklanmakta 

ve yurt içi ve yurt dışı müşterilerin isteklerini yerine getirmeye çalışmaktadır 

(Zomorrodiyan, 2010 ).   

 

Toplam Kalite; örgüt fonksiyonları ve sonuçları yerine, süreçler üzerinde 

odaklaşan ve tüm çalışanların niteliklerinin artırılması ile yönetim kararlarını 

sağlıklı bilgi ve veri toplanması analizine dayandıran, örgütün, beşeri faktörler 

dâhil bütün kaynaklarını bir bütünlük içinde ele alan bir yaklaşımdır (Ultima, 

1993). 

 

TKY, ürün oluşturma süreçlerinde olduğu kadar yönetimin her seviyesinde de, 

herkesin kalitenin stratejik öneminin farkında olduğu bir örgüt kültürü meydana 

getirerek, iç ve dış müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamayı amaçlayan bir 

felsefedir (Zairi ve Youssef, 1995). 

 

Süreçlerin iyileştirilmesi ve herkesin katılımı anlayışının uzantısı olarak, TKY’de 

klasik organizasyon şemalarındaki gibi dikey değil yatay bir yapılanma söz 

konusudur. Bütün çalışanların katılımı düşüncesi çerçevesinde ürün veya 

hizmetin kalitesinden, en üst yöneticiden en alt düzeydeki görevliye kadar 

herkes sorumludur. Kalitenin her aşamanın sorumluluğunda olduğu bu anlayış ve 

Kalite Kontrol Çemberleri (KKÇ) uygulamaları ile kuruluş içi dikey ve yatay 

iletişim daha hızlı gerçekleşmekte, zaman kaybı minimum düzeye inmekte, ürün 

veya hizmet müşteriye en kısa zamanda ve en kaliteli düzeyde 

sunulabilmektedir. Bu çevrim ile sistem aynı zamanda kararlı hale getirilmekte 

fakat her defasında yapılan kontrol ve yeni düzenlemelerle sürekli iyileştirme 

sağlanmaktadır. Müşteri istekleri ile ürün performansı arasındaki farklılık da 

dinamik ve esnek bir yapıya sahip olan bu çevrim sayesinde kapatılır ve ürün, 

değişen müşteri isteklerine uyarlanır. 

 

TKY, bir örgütün rekabette ayakta kalabilmesi için müşterilerini tatmin etmesi 

gerektiğini öne sürer. Örgütlerin, günümüzün son derece rekabetçi şartlarında 

ayakta kalabilmesi için hayati faktör, müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını bilmek ve 

bu ihtiyaçları olabilen en düşük maliyetle karşılamaktır. Amerika’da General 

Sistem Şirketinin 1991 de yaptığı bir araştırmanın sonuçları aşağıdaki gibidir 

(Quazi and Padibjo, 1997). 

- TKY uygulamaları düşük kalitenin maliyetlerini azaltır. 

- Kalite iyileştirme işletmeyi kâr artışına götürür. 

- Hem kalite iyileştirme hem de kâr artışı, işletmenin pazar payının büyümesini 

sağlar. 
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II.  TKY Kritik Faktörler 

Şirketlerde büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY, ancak tüm 

ilkeleriyle benimsenip, uygulanırsa başarılı olmaktadır. 

 

TKY’nin kritik faktörlerini belirlemek için yapılan belki de ilk ciddi çalışma Saraph 

tarafından gerçekleştirilmiş, yüzbir kalite yöneticisinden elde edilen bulgular 

sonucunda, en yüksek ve en düşük değerlere sahip onla kritik faktör ortaya 

koyulmuştur. Bu kritik faktörlerden bir kısmı; işi gözden geçirme, inceleme veya 

kontrol etmenin önemi, kalite departmanının özerkliği, eğitilmiş çalışanlara 

bölüm yöneticilerinin taahhütleri, üst yönetimin, uzun süreli kalite iyileştirme 

sürecine destek eğilimi, ürün/hizmet özellikleri ve prosedürlerinin açıklığı ve 

süreci gözden geçirme, inceleme ve kontrol etme düzeyi gibi faktörlerdir 

(Saraph, 1989). 

 

MBNQA, (Malcolm Baldrige National Quality Award) Amerikan ticari 

organizasyonlarının kalite ve kalitenin öneminin farkına varmaları için, 1987 de 

Amerikan Kongresi’nde öngörülmüştür. 28 Kritik faktör içeren 7 anahtar 

konudan ibarettir. Bu anahtar konular; liderlik, bilgi ve analiz, stratejik kalite 

planlama, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, kalite sürecinin 

yönetimi, kalite ve faaliyet sonuçları ve müşteri odaklılık ile müşteri tatminidir 

(Zairi and Youssef, 1995). 

 

EQA*, 1991 de EFQM†, tarafından geliştirilmiştir. Şirketlerin bütün 

operasyonlarında kalite paylaşımına ihtiyaç duymalarının, aynı zamanda bilgi 

seviyesini artırma ve TKY’nin yararlarının farkına varmalarının sonucunda ortaya 

çıkmıştır ki; dokuz kategoride ifade edilebilir. Liderlik, müşteri tatmini, insan 

tatmini, toplum üzerinde etki, politika ve strateji, insan yönetimi, kaynaklar, 

süreçler ve iş sonuçları (Zairi and Youssef, 1995). 

 

1951 yılında Japonya’da geliştirilmiş en eski değer belirleme oluşumu olan 

Deming Ödülü uygulamalarında, şirket politikası ve planlama, organizasyon ve 

yönetimi, kalite-eğitim döngüsü, kalite üzerinde bilginin yararlılığı, analiz, 

standardizasyon, kontrol, kalite güvencesi, etki ve geleceğe ait planlardan 

oluşan on kriter kullanılmaktadır (Zairi and Youssef, 1995). 

 

IQRS‡ , DNV§ ve EFQM üyesidir, 130 ülkede hizmet verir ve 18 kritik faktör 

belirlemiştir (Zairi ve Youssef, 1995). Bu kritik faktörler; liderlik-yönetim, 

iletişim, kalite sistem dokümantasyonu, insan kaynakları, destek fonksiyonları, 

                                                 
* The European Quality Award 

† The European Foundation for Quality Management 
‡ International Quality Rating System 
§ Det Norske Veritas 
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pazarlama - satış, geliştirme - tasarım, satın alma ve alt sözleşme yapma, 

üretim süreç kontrolü, dağıtım ve toptan satış, satış sonrası hizmet, kaliteyi 

teftiş ve test etme, kalite sonuçları, doküman kontrol ve kalite kayıtları, doğru 

hareket, sürekli iyileştirme ve müşteri tatminidir. 

 

Biz çalışmamızda; Deming ve Avrupa Kalite Ödülü kriterlerini göz önünde 

bulundurarak ve Iran ’da işletmelerin çalıştığı pazar koşullarını göz önüne alarak,  

kriterleri uyumlu bir biçimde, liderlik, bilgi ve analiz, stratejik planlama, insan 

kaynakları yönetimi, süreç kalitesinin yönetimi, müşteri tatmini, kalite ve garanti 

gibi 7 kriteri esas aldık. 

 

III.  Performans 

Performans ölçümü yönetim süreçlerinin bir parçasıdır. İşletme performansını 

belirlemenin en uygun yöntemi objektif ölçümdür. Bununla birlikte performansı 

ölçmek ve gerçek performans verilerini elde etmek pek mümkün değildir.  

Çalışmamızda performansa ilişkin değerlendirmeler yapılırken subjektif ölçüm 

metodu kullanılarak yöneticilerin bazı performans kriterlerini, son birkaç yılı göz 

önünde bulundurarak, endüstrideki önemli rakiplere göre kıyaslamaları 

istenmiştir. Literatürdeki görüşler doğrultusunda çalışmamızda performansa 

ilişkin maddeler; kâr, kâr artışı, yurt içi satışlarda artış, yurt dışı satışlarda artış, 

rekabet gücü ve yeni ürün ortaya çıkarma başarısı şeklinde 6 maddeden 

oluşmaktadır.  

 

IV.  Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı, TKY kritik faktörlerinin üretim işletmelerindeki 

örgütsel performans üzerine olan etkilerini incelemektir. Araştırmada cevap 

alınacak temel sorular şöyledir: 

- Üretim işletmeleri TKY kriterlerini ne ölçüde taşımaktadırlar? 

- TKY kriterleri ile performans arasında nasıl bir ilişki vardır? 

 

V.  Araştırmanın Kapsam ve Yöntemi 

Çalışmanın verileri, Tahran Menkul Kıymet Borsası esas alınarak, 2014 yılında 

üretim yapan firmalardan toplanmıştır.  Araştırmaya ilişkin veriler anket formu 

yöntemiyle toplanmıştır. TKY’nin 7 kriterine ilişkin toplam 42 ifade 5’li Likert 

ölçeği (1. Kesinlikle Katılmıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum) çerçevesinde 

düzenlenmiştir. 

 

Çalışmamızda performansa ilişkin değerlendirmeler yapılırken sübjektif ölçüm 

metodu kullanılarak, bazı performans kriterlerini, son birkaç yılın neticeleri göz 

önünde bulundurarak, endüstrideki önemli rakiplere göre kıyaslamaları 

istenmiştir.  
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Çalışmamızda performansa ilişkin maddeler; cari kârın tutarı, son yıllarda kârın 

artışı, rekabet gücü, yurt içi satışlarda artış, yurt dışına ihracat ve yeni ürün 

ortaya çıkarma başarısı şeklinde 6 maddeden oluşmaktadır. 

 

Toplam 190 anket gönderilmiş ve 105 şirketten cevap gelmiştir. Anketlerin geri 

dönüş oranı %55,2’dir. Gelen anketler SPSS paket programında 

değerlendirilmiştir. TKY’nin 7 kriterine ilişkin alpha güvenilirlik katsayıları 

şöyledir: Liderlik = 0.89, Bilgi ve analiz= 0.89, Stratejik planlama= 0.91, İnsan 

kaynakları yönetimi= 0.73, Süreç kalitesinin yönetimi= 0.90 Garanti= 0.88, 

Müşteri tatmini= 0.90. Toplam 42 ifadenin cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 

ise 0,91’dur. 

 

Performansa ilişkin 6 maddenin cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0,92’dir. 

Çalışmamızda işletmede çalışan sayısı ve örgütlerinde TKY uygulayıp 

uygulamadıkları işletmeye ilişkin özellikler olarak sorulmuştur. TKY’nin kriterleri 

bağımsız değişken olarak, işletmenin performansı bağımlı değişken olarak 

regresyon analiziyle SPSS programında değerlendirilmiştir.  

 

VI. Hipotez:  

      H0 = TKY’nin kriterleri işletmenin performans üzerine değildir. 

      H1 ≠ TKY’nin kriterleri işletmenin performans üzerine etkilidir. 

                                                                                                                                  

VII.  Bulgular: 

A. Işletmenin Özelliklerine Ilişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan şirketlerin 28 tanesi Gıda sektöründen, 52 tanesi Araba 

sektöründen ve 25 tanesi Beyaz eşya sektöründen oluşmaktadır. Araştırmaya 

katılan işletmelerin 16’sı 101-250, 42’si 251-500, 43’ü 501-1000 ve 4’ü 1001-

2500 arasında personel istihdam etmektedir. İşletmelerin 80’i (%77) TKY 

uygulamadığını ve 25’i (%23) TKY uyguladığını belirlemiştir.  

 

B. Toplam Kalite Yöntemi Kritik Faktörlerine Ilişkin Bulgular 

1. Liderlik Kriterine İlişkin Bulgular 

Liderlik kriterine ilişkin 6 ifadenin ağırlıklı ortalaması 3,97’dir. Bu ifadeler 

içerisinde “Kaliteyi yaşam yolu sayma” ifadesi en yüksek ortalamaya sahipken, 

“TKY konularında eğitim” ifadesi en düşük ortalamaya sahiptir. 
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Tablo 1: Liderlik kriterine ilişkin bulgular 

FAKTÖR 5 4 3 2 1  

X 

f % f % f % f % f %  

Vizyon ve misyon 

belirleme 

31 0.3 53 0.5 10 0.1 10 0.1 1 0.01 3.98 

Kaliteyi yaşam 

yolu sayma 

34 0.32 50 0.38 13 0.12 6 0.15 2 0.02 4.03 

Kararlarda kalite 

temel kriter 

34 0.28 48 0.46 15 0.19 6 0.06 2 0.02 4.01 

TKY konularında 

eğitim 

28 0.27 51 0.49 16 0.15 7 0.07 3 0.03 3.90 

Sürekli kalite 

ölçümü yapma 

34 0.32 40 0.38 23 0.22 6 0.06 2 0.02 3.93 

Süreç iyileştirme 

için teşvik 

34 0.32 45 0.43 19 0.18 4 0.04 3 0.03 3.98 

Genel 190 1.81 277 2.64 101 0.96 49 0.47 13 0.12 3.97 

 

2. Bilgi ve Analiz Kriterine İlişkin Bulgular 

Bilgi ve analiz kriterine ilişkin 6 ifadenin ağırlıklı ortalaması 3,93’dir. Bu ifadeler 

içerisinde “işletme içerisindeki iş süreçlerini analiz ederim” ifadesi en yüksek 

ortalamaya sahipken, “Başarı göstergeleri belirleme” ifadeleri diğer ifadelere 

oranla daha düşük ortalamaya sahiptir. 

 

Tablo 2: Bilgi ve Analiz (şirketinizde aşağıdaki faktörler ne düzeyde 

uygulanmaktadır) 

FAKTÖR 5 4 3 2 1  

X 
f % f % f % f % f % 

Paydaşlar 

hakkında 

veri toplama 

29 0.28 47 0.45 14 0.13 13 0.12 2 0.02 

3.84 

İş süreçlerini 

analiz etme 

46 0.44 36 0.34 19 0.18 2 0.02 2 0.02 
4.16 

Başarı 

göstergeleri 

belirleme 

30 0.29 45 0.43 16 0.15 6 0.06 8 0.08 

3.79 

İstatistiki 

teknikleri 

kullanma 

24 0.23 56 0.53 17 0.16 6 0.06 2 0.02 

3.90 

Geniş çaplı 

bilgi üretme 

33 0.31 41 0.39 23 0.22 5 0.05 3 0.03 
3.91 

Kaliteli bilgi 

sağlama 

36 0.34 44 0.42 18 0.17 3 0.03 4 0.04 
4.00 

Genel 198 0.32 269 0.43 107 0.20 35 0.06 21 0.03 3.93 
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3. Stratejik Planlama Kriterine İlişkin Bulgular 

Stratejik planlama kriterine ilişkin 6 ifadenin ağırlıklı ortalaması 3.86’dır. Bu 

ifadeler içerisinde “Stratejik  planı kalite değeriyle bağlantılı hale getiririz” ifadesi 

en yüksek ortalamaya sahipken, “Stratejik  planı sürekli iyileştirmeyle bağlantılı 

hale getiririz” ifadeleri diğer ifadelere oranla daha düşük ortalamaya sahiptir. 

 

Tablo 3: Stratejik Planlama (şirketinizde aşağıdaki faktörler ne düzeyde 

uygulanmaktadır) 

FAKTÖR 5 4 3 2 1  

X f % f % f % f % f % 

Stratejik plan yaparız 40 9.43 35 0.33 17 0.16 3 0.03 10 0.10 3.88 

Str. Plan konularını 

tanımlarız 

30 0.29 45 0.43 16 0.15 11 0.10 3 0.03 3.84 

Kalite amaçları 

belirleriz  

31 0.30 43 0.41 20 0.19 6 0.06 5 0.05 3.85 

Str.  Planı kalite 

değeriyle bağlantılı 

hale getiririz 

42 0.40 33 0.31 21 0.20 8 0.08 1 0.01 4.02 

 Str.  Planı Sürekli 

iyileştirmeyle bağlantılı 

hale getiririz  

32 0.30 40 0.38 11 0.10 19 0.18 3 0.03 3.75 

Str. Planı şirketin tüm 

bölümlerine yapıyoruz   

32 0.30 44 0.42 9 0.09 18 0.17 2 0.02 3.82 

Genel 207 1.84 240 0.38 94 0.15 65 0.10 24 0.04 3.86 

 

4. İnsan Kaynakları Yönetimi Kriterine İlişkin Bulgular 

İKY’ne ilişkin toplam 6 ifadenin ağırlıklı ortalaması 3,96’dır. İKY’ne ilişkin ifadeler 

içerisinde “Takım olarak çalışma” en yüksek değere sahiptir. “Çalışanların genel 

olarak tatmini” ifadeler içerisinde en düşük değere sahiptir. 

 

Tablo 4: İnsan Kaynakları (şirketinizde aşağıdaki faktörler ne düzeyde 

uygulanmaktadır) 

FAKTÖR 5 4 3 2 1 X 

 f % f % f % f % f % 

Takım olarak çalışma 43 0.41 40 0.38 9 0.09 12 0.11 1 0.01 4.07 

Amaçları çalışanlarla 

paylaşma 

37 0.35 38 0.36 14 0.13 11 0.10 5 0.05 3.87 

Kişisel gelişimi teşvik 34 0.32 45 0.43 16 0.15 6 0.06 4 0.04 3.94 

Kalite iyileştirenlere 

ödül 

36 0.34 43 0.41 15 0.14 10 0.10 1 0.01 3.98 

Sürekli iyileşmeye 

odaklanmak 

36 0.34 40 0.38 22 0.21 6 0.06 1 0.01 3.99 

Çalışanların genel 

olarak tatmini 

30 0.29 47 0.45 20 0.19 5 0.05 3 0.03 3.91 

Genel 216 0.34 253 0.40 96 0.15 50 0.08 15 0.02 3.96 
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5. Süreç Kalitesinin Yönetimi Kriterine İlişkin Bulgular 

Stratejik planlama kriterine ilişkin 6 ifadenin ağırlıklı ortalaması 3.66’dır. Bu 

kriter, 7 kriter içerisinde en düşük ağırlıklı ortalamaya sahiptir. Stratejik 

planlama kriteri içerisinde yer alan “Yılda en az bir yeni ürün sunma “ ve “Yılda 

en az bir özelliği iyileştirme ve Günlük işlerde iyileşme/düzelme “ ifadeleri 

toplam 42 ifade içerisinde en düşük ortalamaya sahip ifadelerdir. 

 

Tablo 5: Süreç Kalitesi (şirketinizde aşağıdaki faktörler ne düzeyde 

uygulanmaktadır) 

FAKTÖR 5 4 3 2 1 X 

f % f % f % f % f % 

Sürekli ürün iyileştirmesi 36 0.34 45 0.43 19 0.18 3 0.03 2 0.02 4.05 

Yılda en az bir yeni ürün 

sunma 

8 0.08 28 0.27 50 0.48 11 0.10 8 0.08 3.16 

Yılda en az bir özelliği 

iyileştirme 

15 0.14 44 0.42 31 0.30 8 0.08 7 0.07 3.50 

Üretim süreçlerini 

iyileştirme 

22 0.21 51 0.49 22 0.21 6 0.06 4 0.04 3.77 

İstatistiki süreç kontrolü 

kullanma 

36 0.34 35 0.33 25 0.24 8 0.08 1 0.01 3.92 

Günlük işlerde 

iyileşme/düzelme 

29 0.28 40 0.38 7 0.07 17 0.16 12 0.11 3.54 

Genel 146 0.23 243 0.39 154 0.24 53 0.08 34 0.05 3.66 

 

 

6. Kalite ve Faaliyet Sonuçları Kriterine İlişkin Bulgular 

Bu kritere ilişkin 6 ifadenin ağırlıklı ortalaması 3,96’dır. Bu kritere ilişkin ifadeler 

içerisinde “Teknik niteliği belgelendirme” ifadesi en yüksek ortalamaya sahipken, 

“Finansal performans belgelendirme” ifadesi en düşük ortalamaya sahiptir. Kalite 

ve faaliyet sonuçları kriterine ilişkin ifadelerin %75’inin kabul ediyorum ve 

kesinlikle kabul ediyorum seçeneğinde toplanmıştır. 
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Tablo 6: Faaliyet Sonuçları ve Garanti (şirketinizde aşağıdaki faktörler ne 

düzeyde uygulanmaktadır) 

FAKTÖR 5 4 3 2 1 X 

f % f % f % f % f % 

Teknik niteliği 

belgelendirme 

34 0.32 51 0.49 17 0.16 3 0.03 0 0.00 4.10 

Yeni prosedüre ilişkin bilgi 32 0.30 51 0.49 14 0.13 7 0.07 1 0.01 4.01 

Zamanında ve doğru 

sipariş 

29 0.28 46 0.44 21 0.20 6 0.06 3 0.03 3.88 

Finansal performans 

belgelendirme 

26 0.25 50 0.48 10 0.10 17 0.16 2 0.02 3.77 

Ürünlere Garanti 

Verilmesi 

31 0.30 46 0.44 23 0.22 5 0.05 0 0.00 3.98 

Müşterilerin Garantilerden 

Memnuniyeti 

32 0.30 48 0.46 20 0.19 4 0.04 1 0.01 4.01 

Genel 184 0.29 292 0.46 105 0.17 42 0.07 7 0.01 3.96 

 

7. Müşteri Tatmini Kriterine İlişkin Bulgular  

Müşteri tatmini kriterinde toplam 6 ifadenin ağırlıklı ortalaması 3,98’tür. Müşteri 

Tatmini toplam 7 kriter içerisinde en yüksek ortalamaya sahiptir. Müşteri 

tatminine ilişkin ifadeler içerisinde “Tatmindeki değişimleri izleme” ifadesi toplam 

42 ifade içerisinde en yüksek değere sahiptir. Bu kritere ilişkin 

değerlendirmelerin yaklaşık % 73’ü kabul ediyorum ve kesinlikle kabul ediyorum 

seçeneğinde toplanmıştır. 

Tablo 7: Müşteri Tatmini (şirketinizde aşağıdaki faktörler ne düzeyde 

uygulanmaktadır) 

FAKTÖR 5 4 3 2 1 X 

 f % f % f % f % f % 

Tatmindeki 

değişimleri izleme 

50 0.48 30 0.29 20 0.19 3 0.03 2 0.02 4.17 

Ürünlerden 

bekleneni araştırma 

35 0.33 36 0.34 27 0.26 3 0.03 4 0.04 3.90 

Ürün/hizmet tatmini 

araştırma 

31 0.30 50 0.48 16 0.15 4 0.04 4 0.04 3.95 

Müşteri şikayetlerini 

kayıt etme 

25 0.24 50 0.48 21 0.20 6 0.06 3 0.03 3.84 

Müşteri kaybının 

nedenini araş 

38 0.36 39 0.37 18 0.17 8 0.08 2 0.02 3.98 

Müşteri şikayetlerini 

kullanma 

33 0.31 48 0.46 21 0.20 1 0.01 2 0.02 4.04 

Genel 212 0.32 253 0.41 123 0.18 25 0.06 17 0.03 3.98 
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C. Performansa Ilişkin Bulgular 

Tablo 8’de örgütlerin performans değerlendirmesine ilişkin bulgular verilmiştir. 

Tablodan da izlenebileceği gibi, performansa ilişkin kriterlerden en fazla 

rakiplerine oranla rekabet gücü kabiliyetlerinde artış olduğunu belirtilirken, bu 

kriteri sırasıyla cari kârın tutarı, son yıllarda kârın artışı, yurt içi satışlarda artış, 

yeni ürün ortaya çıkarma,  yurt dışına ihracat kriterleri izlemiştir. 

 

Tablo 8: Performans (şirketinizde aşağıdaki faktörlerin artışı, rakip şirketlerle 

kıyaslandığında ne düzeydedir) 

FAKTÖR 5 4 3 2 1 X 

f % f % f % f % f % 

Cari Kârın tutarı  35 0.33 43 0.41 11 0.10 12 0.11 4 0.04 3.89 

Son yıllarda Kârın 

artışı 

27 0.26 43 0.41 25 0.24 10 0.10 3 0.03 3.86 

Rekabet gücü 40 0.38 44 0.42 16 0.15 1 0.01 4 0.04 4.10 

Yeni ürün ortaya 

çıkarma 

20 0.19 45 0.43 21 0.20 17 0.16 2 0.02 3.61 

Yurt dışına ihracat 5 0.05 20 0.19 53 0.50 24 0.23 3 0.03 3.00 

Yurt içi Satışlarda 

artış 

24 0.23 41 0.39 25 0.24 10 0.10 2 0.02 3.63 

Genel 151 0.24 236 0.37 151 0.24 74 0.12 18 0.03 3.68 

 

D. Toplam Kalite Yönetimi Kriterleriyle Performans Arasındaki İlişki 

Tablo 9’dan da izlenebileceği gibi TKY’ye ilişkin kriterlerle performans değişkeni 

arasında anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki vardır. Bu durum örgütlerin toplam 

kalite yönetimine verdikleri önemdeki artış/azalışın, performanslarını 

artırıp/azalttığı şeklinde yorumlanabilir. İlişkinin gücü bakımından olguya 

bakıldığında, TKY’nin liderlik (0,47) ve Müşteri Tatmini (0,49) ilişkin kriterleri ile 

performans arasında, diğer kriterlere oranla daha güçlü bir ilişkinin olduğu 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 9: Toplam Kalite Yönetimi Kriterleri ve Performans Arasındaki İlişki 

Faktör 1 2 3 4 5 6 7 

1-Liderlik        

2-Bilgi ve Analiz 0,47       

3-Stratejik Plan. 0,46 0,47      

4-İKY 0,43 0,44 0,48     

5-Süreç Kalite Yön. 0,43 0,45 0,45 0,39    

6-Kalite ve Garanti 0,46 0,46 0,43 0,46 0,45   

7-Müşteri Tatmini 0,46 0,46 0,43 0,45 0,46 0,45  

8-Performans 0,47 0,45 0,42 0,37 0,46 0,43 0,49 
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Değişkenler arasındaki ilişki tespit edildikten sonra, örgütlerin TKY kriterlerine 

ilişkin özelliklerinin, performansları üzerine olan etkisini ortaya koymak amacıyla 

regresyon analizinden yararlanılmıştır. Regresyon analizinde TKY’ne ilişkin 

kriterler bağımsız değişken, performans ise bağımlı değişken olarak alınmıştır. 

 

Tablo 10: TKY Kriterlerinin Performans Üzerine Etkisi 

Değişkenler Beta 

Katsayı 

 

t Değeri p 

Liderlik 0,206 3,9 .000 

Bilgi ve Analiz 0,131 1,44 .001 

Stratejik Planlama 0,154 1,8 .00, 

İnsan Kaynakları 

Yönetimi 

0,100 1,2 .000 

Süreç Kalitesi Yönetimi 0,131 1,6 .024 

Kalite ve Garanti 0,143 1,8 .017 

Müşteri Tatmini 0,190 3,2 .004 

 

Tablo 10’dan da izlenebileceği gibi regresyon eşitliğinde TKY’ne ilişkin tüm 

kriterlerin, performans değişkenini etkilediği görülmektedir. Yani “H1 ≠ TKY’nin 

kriterleri işletmenin performans üzerine etkilidir.” kabul oluyor.  Bununla birlikte 

müşteri tatmini (b = ,190 p<0,004) ve liderlik (b = ,206 p<0,000) kriterlerinin 

performans üzerine etkisi diğer kriterlere oranla daha fazladır.  

 

Sonuç: 

Çalışmamızda Toplam Kalite Yöntemin kritik faktörleri ile işletme performansı 

arasında ilişkinin var olup olmaması ve hangi faktörlerin fazla önemli olduğu, 

araştırılmıştır. TKY’nin 7 kritik faktörleri 42 ifade ile ve İşletme Performansı 6 

ifade ile ölçülmüştür. 

 

TKY’ye ilişkin kriterlerle performans değişkeni arasında anlamlı ve doğru yönlü 

bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Bu durum örgütlerin TKY’ye verdikleri önemdeki 

artış/azalışın, performanslarını artırıp/azalttığı şeklinde yorumlanabilir. İlişkinin 

gücü bakımından olguya bakıldığında, TKY’nin liderlik ve müşteri tatminine ilişkin 

kriterleriyle performans arasında, diğerlerine oranla daha güçlü bir ilişkinin 

olduğu gözlenmektedir.    

 

Örgütlerin TKY kriterlerine ilişkin özelliklerinin, performansları üzerine olan 

etkisini ortaya koymak amacıyla yapılan regresyon analizinde, TKY’ne ilişkin tüm 

kriterlerin, performans değişkenini etkilediği görülmüştür. Müşteri tatmini ve 



29 

 

liderlik kriterinin performans üzerine olan etkisi diğer kriterlere oranla daha 

fazladır. 

 

Araştırmadan elde edilen bulguların ışığı altında performanslarını artırmak 

isteyen İşletmelerin TKY’nin kriterlerine daha fazla önem vermeleri gerektiği 

söylenebilir. Çünkü TKY’ne ilişkin tüm kriterlerle işletmelerin performans 

göstergeleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Özellikle liderlik ve müşteri 

tatmini kriterleri açısından bu etkinin gücü daha fazladır. 
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Türkiye’de İşletme Eğitimi Veren Üniversitelerde Lisans ve 

Lisansüstü Programlarda İç Denetim Eğitimi+  

 

Lerzan Kavut* 
Burcu Adiloğlu** 

 
Özet 

Gerek kâr amaçlı gerekse kâr amaçsız kuruluşların yönetiminde güvenilir bilgiye 

ihtiyaç vardır. İşletme içi bilgi sisteminin güvenilirliği, iç kontrol sistemi 

bileşenlerinin tasarım ve işleyiş olarak etkinliğine bağlıdır. Etkin iç kontrol, 

sadece varlıkların ve kayıtların güvenliğini sağlamakla sınırlı kalmamakta, aynı 

zamanda verimliliğin ve etkinliğin işletme içinde gözlemlenmesine ve teşvik 

edilmesine yardımcı olmaktadır. Etkin iç kontrol uygulamalarının başarılmasında 

iç denetimin önemli bir rolü vardır. Günümüzde iç denetim, hem işletmenin 

kurumsallık derecesinin önemli bir göstergesidir hem de risk odaklı yönetimin 

gerçekleştirilmesinde önemli bir anahtarıdır.  

 

İç denetim faaliyetlerinin çağdaş işletmecilikte önemli bir yapı taşı olması ve aynı 

zamanda iç denetimi işaret eden uluslararası ve ulusal düzenlemelerin etkisiyle 

de, iç denetim mesleğine verilen önem ve talep giderek artmaktadır. Bu 

nedenlerle; çağdaş işletmeciler yetiştirmeyi amaç edinen eğitim kurumlarının 

müfredatlarında “İç Denetim” içerikli programlara ve derslere yer verilmesi 

zorunluluk haline gelmiştir.  

 

Bu çalışmada, Türkiye’de işletme eğitimi veren üniversitelerde, iç denetim 

derslerinin verilme düzeyi (lisans ve lisansüstü) ve içerikleri 2014 yılı itibariyle 

incelenecektir. Ayrıca, bu araştırma; 2012 yılında aynı amaçlarla yapmış 

olduğumuz durum tespiti çalışmasının devamı niteliğinde olup, Türkiye’de 

üniversitelerde verilen iç denetim eğitiminin yıllar itibariyle gösterdiği eğilimin 

izlemesini amaçlamaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de 

lisans ve lisansüstü düzeyde iç denetim eğitimi 2012 yılına göre artmış olmakla 

birlikte henüz yeterli düzeye ulaşamamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, iç denetim, bağımsız denetim, ders içerikleri, 

lisans ve lisansüstü eğitim 

 

 

                                                 
+ Muhasebe Enstitüsü Notu: Bu bildiri, 9 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen TİDE 

Akamemik Forumunda sunulmuştur. 
 
* Prof. Dr. Lerzan Kavut, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
** Doç. Dr. Burcu Adiloğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
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The Internal Audit Education in Undergraduate and Graduate 

Programs of Business Schools in Turkey 

 

Abstract 

In the management of both profit and non-profit organizations reliable 

information is needed. The reliability of internal information systems depends 

the design and operation of the components of the internal control system. 

Effective internal control is not limited to ensure the security of assets and 

records but also helps observing and promoting the efficiency and effectiveness 

in the company. Internal audit has a important role in achieving effective 

internal control practices. Today, internal audit is an important indicator of the 

degree of institutionalization of the businesses as well as it is an important key 

in the implementation of risk-based management.  

 

Therefore internal audit practices is an important building block in contemporary 

management and at the same time the influence of the pointing internal audit  

to  international and national regulations, the importance of the internal audit 

profession and the demand is increasing. For these reasons; in educational 

institutions, which aims to educate contemporary managers, programs including 

the "Internal Audit" issues and courses has become a necessity.  

 

In this study, in business schools at universities in Turkey, the level of internal 

auditing courses (undergraduate and graduate), and the contents will be 

examined by the year 2014. In addition, this research is a continuation of study 

as we have made with the same purpose in 2012 and aimed the monitoring the 

trend of internal audit courses  are given at universities in Turkey by the years. 

According to the findings obtained from research, by comparing the year 2012, 

internal audit courses in undergraduate and graduate levels in Turkey have 

increased but has not yet reached a sufficient level. 

 

Keywords: Turkey, internal audit, external audit, course content, 

undergraduate and graduate education  

 

1. İç Denetim Olgusu ve Önemi 

İç denetim olgusu, bir kurum içinde oluşabilecek, her türlü olumsuzluğu önlemek 

ve kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak misyonunu üstlenmiş olan, 

işletme içi bağımsız değerleme ve güvence fonksiyonu özelliği taşıyan bir 

işlevdir. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılmış olan 

tanımlamadan da (The Institute of Internal Auditors, Çevrimiçi, 

http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-

internal-auditing/)  anlaşılacağı üzere iç denetim; bir kurumun sağlıklı bir iç 

yapıya ve kontrol sistemine sahip olmasında, risk yönetimi ve kurumsal yönetim 

http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-internal-auditing/
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-internal-auditing/
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süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir rol 

üstlenmektedir. 

 

Modern iç denetim faaliyetlerinin gelişimi II. Dünya Savaşından sonra 

gerçekleşmiştir. İç denetim önceleri sadece muhasebe odaklı bir fonksiyonken, 

zamanla yönetim odaklı bir fonksiyon haline gelmiştir. (Sawyer vd.,2003:3) 

Dünya ekonomilerinde yaşanan değişimler, ekonomi ve ticaret kurallarındaki 

artan düzenlemeler, küreselleşme, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, kurumsal 

yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol olgusu gibi dışsal faktörler günümüz iç 

denetim uygulamalarının kapsam ve metodolojisinin oluşmasında etkili olmuştur 

(Özbek, 2012:7).  

 

2. İç Denetim Eğitiminin Önemi 

İşletme eğitiminde ulaşılmak istenen hedef; gerek özel sektör, gerekse kamu 

sektöründe faaliyet gösteren kurumların çeşitli bölümlerinde görev alacak olan, 

güncel kavramsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmış nitelikli işletmeciler 

yetiştirmektir (Kavut ve Adiloğlu, 2012:25). İşletmecilik faaliyetlerinde 

muhasebe, finans, pazarlama, yönetim gibi uzmanlık alanlarından biri olan 

‘’denetim’’ hem bir işlev hem de bir meslek olarak giderek artan bir öneme 

sahiptir.  

 

Çağdaş yönetim anlayışında; gerek özel gerekse kamu sektöründe, kurumsal 

sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, etkin bir risk yönetimi, faaliyetlerinin 

etkinlik ve verimliliği ve finansal bilgilerin güvenilirliğine ilişkin hedefler önem 

kazanırken,  bu hedeflere ulaşmada iç denetimin rolü de giderek artmaktadır.  

 

İş dünyasında, iç denetim faaliyetlerine ve bu faaliyetleri yürütecek olan yetkin iç 

denetçilere olan gereksinimin giderek daha çok artması günümüzde iç denetim 

mesleğini ve iç denetçileri önemli bir konuma getirmektedir. Bu durum, iç 

denetçi yetiştirilmesinde ilk basamak olarak gerekli asgari teknik bilgiyi verecek 

olan yüksek eğitim kurumlarında, “İç Denetim” eğitimini içeren programlara yer 

verilmesini zorunlu hale getirmektedir  

 

Bununla beraber, iş dünyasının beklentilerinin karşılanmasında, iç denetim 

uygulamalarında ve iç denetçilik mesleğinde kalitenin sağlanmasında; iç denetim 

eğitimlerinin içerikleri ve yeterlik derecesi de oldukça önemlidir. 

 

3. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı   

Bu araştırmanın temel amacı; Türkiye’de işletme eğitimi veren üniversitelerde, 

2014 yılı itibariyle, iç denetim derslerinin lisans ve lisansüstü düzeylerde verilme 

düzeyini, dağılımı ve özelliklerini incelemektir. Ayrıca, bu araştırma 2012 yılında 

aynı amaçlarla yapmış olduğumuz durum tespiti çalışmasının devamı niteliğinde 
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olup, Türkiye’de üniversitelerde verilen iç denetim eğitiminin yıllar itibariyle 

gösterdiği eğilimin izlenmesini amaçlamaktadır. 

 

Araştırmanın kapsamında ana kütle olarak: Türkiye’de Nisan 2014 itibariyle 

Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) bağlı olarak faaliyet gösteren 112 tane devlet 

üniversitesi, 72 tane vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 184 üniversite yer 

almaktadır. Bunlardan 112 devlet üniversitesinin 3’ünde hem İİBF İşletme 

Bölümü hem de İşletme Fakültesi bulunmaktadır. Çalışmada, Devlet 

Üniversitelerinden 10 tanesi, yeni kurulmuş olması ya da internet sayfalarına 

erişilememesi nedeniyle kapsam dışı tutulmuştur. Bu çalışmanın kapsamına 

giren üniversitelerin 96’sında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme 

Bölümü) veya İşletme Fakültesi bulunduğu tespit edilmiştir.   

 

Vakıf üniversitelerinin alanında ise; 72 vakıf üniversitesinin 13’u yeni 

kurulduğundan ya da internet sayfalarına erişilemediğinden çalışmada kapsam 

dışı tutulmuştur. Bu alanda, 59 vakıf üniversitesinin 50’sinde İİBF İşletme 

Bölümü veya İşletme Fakültesi bulunduğu tespit edilmiştir. Aşağıda Tablo 1’de 

üniversitelerin türleri (devlet/vakıf) ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. 
 

Tablo 1: Türkiye’deki üniversite dağılımı  

 

YÖK’e bağlı 

Üniversite 

Sayısı  

Araştırmada  

Ana Kütleyi 

Oluşturan Üniversite 

Sayısı 

İİBF İşletme Bölümü 

ve İşletme Fakültesi  

Sayısı  

Devlet Üniversitesi  112 102 96 

Vakıf Üniversitesi  72 59 50 

Toplam  184 161 146 

 

Bünyesinde İİBF İşletme Bölümü veya İşletme Fakültesi bulunan 96 devlet 

üniversitesinin ve 50 vakıf üniversitesinde İİBF İşletme Bölümü ve İşletme 

Fakültesi dağılımı ise Tablo 2’de özetlenmiştir.  

 

Tablo 2: İİBF İşletme Bölümü ve İşletme Fakültelerinin Üniversitelere Göre 

Dağılımı 

 

İİBF İşletme Bölümü 

Sayısı 

İşletme Fakültesi 

Sayısı Toplam 

Devlet Üniversitesi  89 7 96 

Vakıf Üniversitesi  42 8 50 

Toplam  131 15 146 
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4. Araştırma Yöntem ve Tekniği 

Araştırmanın modeli tanımlayıcı (descriptive) araştırma modelidir.  Gerekli 

veriler, içerik analizi yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. İçerik analizi, 

‘’beyanların içeriksel ve biçimsel özelliklerini sistematik ve nesnel olarak tasvir 

eden ampirik bir yöntem olarak tanımlanmaktadır’’ (Kavut, 2010:21).  

 

Bu çalışmada, Türkiye’de eğitim veren devlet ve vakıf üniversitelerinin İİBF 

İşletme Bölümü ve İşletme Fakültelerinin internet sayfalarına ulaşılarak ilgili 

eğitim kurumlarının lisans ve lisansüstü programlarında ders içerikleri incelenmiş 

ve iç denetim dersinin bu üniversitelerde verilme düzeyi ile ilgili tespitler 

yapılmıştır. 

 

5. Araştırmanın Bulgu ve Sonuçları 

 

5.1. Eğitim Programlarında İç Denetim Dersi Dağılımı 

Yapılan incelemede, 96 devlet üniversitesinin ve 50 vakıf üniversitesinin İİBF 

İşletme Bölümü ve İşletme Fakültelerinin internet sayfalarından lisans ve 

lisansüstü programlar incelenmiş ve iç denetim dersinin üniversitelerde verilme 

düzeyi ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

Tablo 3: İç denetim derslerinin üniversitelere göre dağılımı 

 

İç denetim dersi var 

 

Lisans Lisansüstü 

Devlet Üniversitesi 2 3 

Vakıf Üniversitesi 3 8 

Toplam 5 11 

 

Sonuçlar incelendiğinde 96 devlet üniversitesinin sadece iki (2)’sinin lisans ve 

3’ünün lisansüstü programlarında ve 50 vakıf üniversitesinin üç (3)’ünün lisans 

ve sekiz (8)’inin lisansüstü programlarında iç denetim dersinin yer aldığı 

görülmektedir. Toplam 146 üniversitenin sadece beş (5) lisans ve onbir (11) 

lisansüstü programında iç denetim dersinin veriliyor olması araştırmanın 

sonuçlarının dikkat çekici olduğunu göstermektedir.  

 

5.2. İç Denetim Dersi İçeriği ve Dersin Türüne İlişkin Dağılım 

Yapılan çalışmada eğitim kurumlarında yürütülmekte olan iç denetim derslerinin 

içerikleri incelendiğinde, iki (2) devlet üniversitesinde lisans düzeyinde, iki (2) 

vakıf üniversitesinde lisans düzeyinde ve iki (2) devlet üniversitesinde lisansüstü 

düzeyinde ve beş (5) vakıf üniversitesinde lisansüstü düzeyinde yapılmakta olan 

iç denetim dersinin içeriğine ulaşılmıştır. İç denetim dersinin seçmeli/zorunlu 

olma özelliği açısından türüne bakıldığında, onbir (11) tane vakıf 

üniversitesinden bir (1)’inde lisans düzeyinde zorunlu olarak, diğerlerinde ise 
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seçmeli ders olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Devlet üniversitelerinde 

okutulmakta olan iç denetim derslerinin ise biri (1)’nin (lisansüstü düzeyinde) 

zorunlu, diğerlerinin seçmeli olduğu saptanmıştır (Tablo 4).    

 

Yapılan çalışmada eğitim kurumlarında yürütülmekte olan iç denetim derslerinin 

içerikleri incelendiğinde, iki (2) devlet üniversitesinde lisans düzeyinde, 2 vakıf 

üniversitesinde lisans düzeyinde ve iki (2) devlet üniversitesinde lisansüstü 

düzeyinde ve beş (5) vakıf üniversitesinde lisansüstü düzeyinde yapılmakta olan 

iç denetim dersinin içeriğine ulaşılmıştır. İç denetim dersinin seçmeli/zorunlu 

olma özelliği açısından türüne bakıldığında, onbir (11) tane vakıf 

üniversitelerinden birinde (1) lisans düzeyinde zorunlu olarak, diğerlerinde ise 

seçmeli ders olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Devlet üniversitelerinde 

okutulmakta olan iç denetim derslerinin ise birinin (1) (lisansüstü düzeyinde) 

zorunlu, diğerlerinin ise seçmeli olduğu saptanmıştır (Tablo 4).    

 

Tablo 4: İç Denetim Ders İçeriği ve Dersin Türü 

 

İç denetim dersi 

İçeriği var  

İç denetim Dersi 

Zorunlu  

İç denetim Dersi 

seçmeli 

 

Lisans  Lisansüstü Lisans  Lisansüstü Lisans  Lisansüstü 

Devlet 

Üniversitesi 2 2 0 1 2 2 

Vakıf 

Üniversitesi 2 5 1 0 2 8 

Toplam 4 7 1 1 4 10 

 

5.3. Bağımsız Denetim Dersi Kapsamında İç Denetime Yer Verilme 

Sıklığı 

Araştırmada ders program ve içeriklerinde iç denetim derslerine çok az 

rastlanılması sebebiyle bağımsız denetim derslerinde iç denetim konusuna yer 

verilip verilmediği ayrıca incelenmiştir.  

 

Bu kapsamda öncelikle 96 devlet üniversitesinin ve 50 vakıf üniversitesinin İİBF 

İşletme Bölümü ve İşletme Fakültelerinin internet sayfasından lisans ve yüksek 

lisans programlarında  “bağımsız denetim”  dersinin yer alıp almadığı 

araştırılmış, ardından bunların içeriklerine ulaşılarak bu derste “iç denetim”in bir 

alt konu olarak ele alınıp alınmadığı araştırılmıştır.  
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Tablo 5: Bağımsız Denetim dersi ve dersin bir alt konusu olarak iç denetim  

 

Bağımsız Denetim Dersi var 

Bağımsız denetim 

dersinde iç denetim 

konu olarak anlatılıyor 

 

Lisans Lisansüstü Lisans Lisansüstü 

Devlet Üniversitesi  56 15 28 9 

Vakıf Üniversitesi  32 10 25 10 

Toplam  88 25 53 19 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, çalışma kapsamındaki 96 devlet üniversitesinin 

56’sının lisans programında 15’inin de yüksek lisans programında;  50 vakıf 

üniversitesinin 32’sinin lisans programında 10’unun da yüksek lisans 

programında “bağımsız denetim”  dersinin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu 

derslerin ayrıntılı ders içerikleri incelendiğinde ise devlet üniversitelerinin 28’inde 

lisans programında ve 9’unda yüksek lisans programında; vakıf üniversitelerinin 

ise 25’inde lisans programında ve 10’unda yüksek lisans programında yer alan 

“bağımsız denetim” dersinde, denetim ve denetçi türleri kapsamında “iç 

denetim” konusuna genel olarak yer verildiği görülmüştür.  

 

6. İç Denetim Eğitiminde Yıllara Göre Değişim (2012-2014) 

Aynı amaç ve içerik esas alınarak tarafımızdan 2012 yılında yapılan araştırma 

(Kavut ve Adiloğlu, 2012:23-35) ve Uzay (2009) tarafından yapılan çalışmanın 

sonuçları, bu çalışma (2014 yılı) ile karşılaştırıldığında; aradan geçen beş (5) 

yıllık bir zaman aralığında, lisans ve lisansüstü eğitimlerde, iç denetim dersine 

yer verilme düzeyindeki artışın çok yavaş bir seyir izlediği tespit edilmiştir.  

  

Uzay’ın (2009) çalışmasında bir (1) devlet üniversitesi ve iki (2) vakıf 

üniversitesinin yüksek lisans programlarında iç denetim dersi verildiği 

bildirilirken, bu sayı; 2012 yılında üç (3) devlet üniversitesi ve üç (3) vakıf 

üniversitesi olmak üzere toplam altı (6) üniversite yükselmiş, 2014 yılında 

ise, üç (3) devlet üniversitesi, sekiz (8) vakıf üniversitesi olmak üzere onbir 

(11) üniversiteye yükselmiştir. Ayrıca iç denetim dersleri; 2012 yılında 

dört (4) ve 2014 yılında beş (5) üniversitede olmak üzere lisans 

düzeyinde de yer almaya başlamıştır (Tablo 6). Ancak, sonuçlar 

göstermektedir ki; üniversitelerdeki iç denetim eğitimi, ekonomik düzende artan 

iç denetçi ihtiyacına paralel bir değişim göstermemektedir.  
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Tablo 6: Yıllara Göre Değişim 

Ayrı Bir İç Denetim Dersi Var 

 2012 2014 

 Lisans Lisansüstü Toplam Lisans Lisansüstü Toplam 

Devlet Üniv. 1 3 93 2 3 90 

Vakıf Üniv. 3 3 42 3 8 50 

Toplam 4 6 135 5 11 146 

 

Genel Sonuç ve Öneriler 

Çağdaş yönetim anlayışında ve bunun uygulanmasında, kurumsal sosyal 

sorumlulukların yerine getirilmesinde ve ulusal ve küresel boyutlarda kurumsal 

sürdürülebilirliğin sağlanmasında İÇ DENETİMİN VAR’lığı giderek önem 

kazanmakta ve zorunlu hale gelmektedir.  

 

Eğitim kurumları iş dünyasındaki değişimleri takip etmek ve eğitim programlarını 

değişimler ve gelişmeler doğrultusunda güncellemek yapılandırmak zorundadır. 

 

Giderek artacak olan iç denetçi talebi için; üniversiteler eğitim programlarında, 

öğrencilerin farkındalıklarını arttırmalı, eğitim programlarında yeterli düzeyde, 

temel ve uygulamalı iç denetim derslerine yer vermelidir. Lisans düzeyinde iç 

denetim dersi müfredatı; İç Denetçilik Sertifikası (CIA) sınav konularını da 

kapsayan, temel bilgiler ve uygulama örneklerini (Vaka çalışmaları) içermeli ve 

seçmeli ders statüsünde yürütülmelidir. Lisansüstü düzeyinde ise, iç denetim 

derslerine; zorunlu ders statüsünde ve özellikli konular ele alınarak teorik ve 

uygulamalı bir yaklaşımla detaylı olarak yer verilmesi gereklidir.  

 

Ülkemizdeki Yüksek Öğretim Kurumlarında 2014 yılı itibariyle lisans ve yüksek 

lisans düzeyindeki programlar incelendiğinde;  iç denetim dersi sayısının oldukça 

yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Genellikle, iç denetim olgusuna, bağımsız 

denetim ya da muhasebe denetimi ders içeriklerinde, denetim ve denetçi türü 

çerçevesinde ve genel düzeyde yer verilmekte olduğu tespit edilmiştir. Oysaki, iç 

denetçilik eğitimi; muhasebe, hukuk, risk yönetimi, kurumsal yönetim, hile 

denetimi, örgütsel davranış gibi çeşitli alanlarla ilişkili disiplinlerarası bir özellik 

taşımaktadır (Kavut ve Adiloğlu, 2012:32). Bağımsız denetim ya da muhasebe 

denetimi dersleri kapsamında yapılan iç denetim hakkındaki bilgilendirme, olması 

gereken yeterli ve kaliteli bir iç denetim eğitiminden oldukça uzaktır. Bu 

kapsamdaki bir bilgilendirme, geniş iç denetim dünyası ile mukayese edildiğinde, 

oldukça yüzeysel ve yetersiz kalmaktadır.  

 

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler Kamu sektöründe ve özel sektördeki iç denetçi 

ihtiyacını giderek arttırmaktadır  
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Akademik dünya; öncelikle, üniversite öğrencilerinin kariyer planlarında iç 

denetim mesleğine dikkatleri çekmeli ve farkındalık yaratmalı, bununla birlikte, 

iç denetim mesleği ile iş dünyası arasında akademik köprü görevi üstlenmelidir.  

 

Ayrıca, hem üniversitelerde iç denetim alanında öğretim elemanı yetişmesi, hem 

de mesleğin kalite güvencesine akademik katkı sağlamak amacıyla; iç denetim 

farkındalığının oluşumu ve yaygınlaşmasında üstün çaba gösteren TÜRKİYE İÇ 

DENETİM ENSTİTÜSÜ ve ÜNİVERSİTELER arasında işbirliğine ve gönüllü 

çalışmalara daha fazla yer verilmeli ve desteklenmelidir.      
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Kurumsal Yönetim Raporlaması: Türkiye’deki Gelişimi+    

 

Yakup Selvi* 

Melis Ercan** 

 

Özet 

“Kurumsal yönetim” olarak genel kabul görmüş olan “Corporate governance” 

kavramı işletmelerin pay sahiplerine ve diğer paydaşlarına en yüksek seviyede 

fayda yaratacak şekilde yönetilmelerini amaçlamaktadır. Son zamanlarda 

yaşanan uluslararası ekonomik krizler ile şirket iflas ve skandalları işletmelerde 

etkili bir kurumsal yönetim sisteminin kurulup geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi, uygulanması ve uygulama 

sonuçlarının da finansal ve finansal olmayan raporlarla kamuoyuyla paylaşılması 

da işletmelerin tüm paydaşlarını doğru bilgilendirmesini ve paydaşların haklarının 

da adil bir şekilde korunmasını sağlar. Bu amaçla yapılacak kurumsal yönetim 

raporlamasının temel dayanağını, işletmelerin faaliyette bulundukları ülkelerde 

iyi bir raporlama ve denetim düzeninin kurulu olması oluşturur.  

 

Ülkemizde de Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının uygulanmaya 

başlanmış olması, Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmiş olması, bu ilkeler 

doğrultusunda “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu”nun düzenleniyor 

olması ve bu raporlar esas alınarak hazırlanan “Borsa İstanbul (BIST) Kurumsal 

Yönetim Endeksi”nin (XKURY) belirleniyor olması şirketlerde adillik, şeffaflık, 

hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda kamuyu aydınlatmada 

olumlu etkilerde bulunmuştur. XKURY’ye dâhil olan şirket sayısının, bu şirketlerin 

kurumsal yönetim derecelendirme notlarının ve “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

Bölümü” notlarının en yüksek ortalamaya sahip olması ve yıllar itibarıyla de bu 

ortalamaların artıyor olması Türkiye’deki kurumsal yönetimin ve kurumsal 

yönetim raporlamasının olumlu yönde geliştiğine işaret etmektedir.  

 

Giriş 

Başarılı ve uzun süreli bir işletme olmanın temel unsuru; işletmelerin kurumsal 

yönetim anlayışı kapsamında geliştirilen kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 

yönetilmelerini sağlayıp hem pay sahiplerinin hem de menfaat sahiplerinin (diğer 

paydaşların) haklarını gözetmektir. Dolayısıyla, şeffaf, adil, hesap verebilir ve 

sorumluluk ilkelerini benimseyen işletme yönetim anlayışının oluşumunda 

                                                 
+ Muhasebe Enstitüsü Notu: Bu bildiri, 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Bursa Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından İznik’te düzenlenen 1. Kurumsal Yönetim ve 
İç Kontrol Sempozyumunda sunulmuştur. 
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hissedar yaklaşımı ve paydaş yaklaşımını esas alan teori ve modeller etkili 

olmuştur. Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümünde kurumsal yönetim kavramı ve 

kurumsal yönetim ilkeleri genel olarak açıklanmıştır. 

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi, uygulanması ve uygulama 

sonuçlarının da finansal ve finansal olmayan raporlarla kamuoyuyla paylaşılması 

da işletmelerin tüm paydaşlarını doğru bilgilendirmesini ve paydaşların haklarının 

da adil bir şekilde korunmasını sağlar. Bu amaçla yapılacak olan kurumsal 

yönetim raporlamasının temel dayanağını, işletmelerin faaliyette bulundukları 

ülkelerde iyi bir raporlama ve denetim düzeninin kurulu olması oluşturmaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde kurumsal yönetim raporlaması incelenmiş ve 

Türkiye’deki gelişmelere de çalışmanın üçüncü bölümünde yer verilmiştir. Bu 

çerçevede SPK kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, SPK kurumsal yönetim 

ilkeleri uyum derecelendirmesi ve BIST kurumsal yönetim endeksi ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 

 

1. Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri 

1.1. Kurumsal Yönetim Kavramı 

“Kurumsal yönetim” olarak genel kabul görmüş olan “Corporate governance” 

kavramı işletmelerin pay sahiplerine ve diğer paydaşlarına en yüksek seviyede 

fayda yaratacak şekilde yönetilmelerini amaçlamaktadır. Kurumsal yönetimin, 

işletme yönetimini iyileştirici standartlara duyulan ihtiyaç anlamında,  Amerika 

Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1970’li yıllarda yaşanan Watergate Skandalı ve 

sonrasındaki yolsuzluklar sonucunda oluştuğu ve yolsuzluklara karşı finansal 

denetimin güçlendirilmesini hedefleyen bir anlayış olarak ilk kez gündeme geldiği 

kabul edilmektedir. Daha sonra, 1980’li yıllarda ise İngiltere’de yönetimin 

yeterliliği tartışma konusu olmaya başlamış ve aynı dönemde yaşanan şirket 

skandallarından sonra da kurumsal yönetimin temellerini oluşturacak çalışmalar 

başlatılmıştır (Arslantaş 2012, s:2-3).  

 

Kavramsal olarak ise “kurumsal yönetim” ilk olarak İngiltere’de Adrian Cadbury 

başkanlığında “The Cadbury Report, Financial Aspects of Corporate Governance” 

adı altında 1992 yılında hazırlanan bir raporla yayımlanmıştır (Cadbury Report 

1992). Bu raporda özetle; üst düzey yönetimin sorumluluklarının ayrıştırılması, 

yönetim kurulu üyelerinin önemli bir kısmının dışarıdan üyelerden oluşması, 

denetim komitesinin en az üç icracı olmayan üyeden oluşması şeklinde önemli 

başlıklar yer almaktadır. Kurumsal yönetim kavramının işletme uygulamalarının 

çok eskiye dayanmaması nedeniyle herkes tarafından kabul edilen tek bir 

tanımlaması bulunmamaktadır (Aysan 2007, s:82). “Kurumsal Yönetim” kavramı 

1999 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 

“Kurumsal Yönetim İlkeleri” adı altında yayımlanan raporda ise aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır (OECD, Principles of Corporate Governance 2004, s:11): 
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"Kurumsal yönetim, bir şirketin yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer 

menfaat sahipleri arasındaki bir dizi ilişkiyi kapsar. Kurumsal yönetim, makro-

ekonomik politikalardan, ürün ve faktör piyasalarındaki rekabet düzeyine kadar 

firmaların faaliyetlerini biçimlendiren bir dizi unsurdan oluşan daha geniş bir 

ekonomik çerçevenin içinde yer almaktadır. Kurumsal yönetimin çerçevesi, aynı 

zamanda yasal, düzenleyici ve kurumsal faktörlere dayanır.”  

 

Enron ve Worldcom gibi büyük şirketlerin muhasebe skandalları ile gündeme 

gelmesi ve bu skandallardan başta ABD olmak üzere pek çok ülkenin 

ekonomisinin önemli derecede olumsuz etkilenmesi sonucunda gerek şirket üst 

yönetimlerinin ve gerekse denetçilerin sorumluluklarının gözden geçirilmesi 

ihtiyacı duyulmuştur. Yaşanan tüm bu olumsuzluklar 2002 yılında ABD’nde 

Sarbanes Oxley Kanunu’nun oluşmasına ve “kurumsal yönetim” kavramının 

öneminin bir kez daha ortaya çıkmasına neden olmuştur (Cohen, 

Krishnamoorthy ve Wright 2010, s:751).  

 

İşletmeler büyüdükçe şeffaflaşmak, topluma karşı hesap verebilir olmak ve 

dürüst olduklarını kanıtlamak zorunda kalmışlardır. İşletmelerin finansal 

piyasalarda “reyting” alabilmeleri için en önemli koşul kurumsal yönetim 

ilkelerine uyum sağlamaları ve bunu işletmelerinde yaşam biçimi haline 

getirmeleri ile mümkün olmaktadır (Çıtak ve Selvi 2013, s:149).  

 

Kurumsallaşmanın temel felsefesi, kurumlarda devamlılığı belli kişilerin varlığına 

bağlı olmayan bir sisteme dayandırılmasıdır. Her sistemde olduğu gibi, kurumsal 

bir yapıda da sistemin farklı unsurlarının birbiriyle ve sistemin bütünüyle 

ilişkisinin belirlenmesi ve görevlerin tanımlanması sağlıklı ve başarılı bir işleyiş 

için gereklidir (Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Aile Şirketleri Yönetim Rehberi 

2011, s:11). 

 

İşletmelerin tüm menfaat ve pay sahipleriyle etkili bir işbirliği ve iletişim 

içerisinde olması ve “birlikte yönetim-birlikte sorumluluk-birlikte varlık” anlayışını 

işletmelerinin hayat tarzı olarak benimsemeleri sonucunda; gelecekte, kurumsal 

yönetim kavramının gelişmesine ve genişleyerek toplumsal yapının tamamını 

etkilemesine hizmet edecektir (Uyar 2012, s:51).  

 

1.2. Kurumsal Yönetim İlkeleri  

Kurumsal yönetim anlayışı ve ilkelerinin oluşum aşamasında çeşitli teoriler ve 

modeller etkili ve öncü olmuştur. Bu teori ve modeller; vekâlet teorisi (agency 

theory), işlem maliyetleri teorisi (transaction costs theory), finans modeli 

(finance model), vekilharç teorisi (stevardship theory), paydaş modeli 

(stakeholder model), güven ilişkisi modeli (trusteeship model) ve stratejik 

liderlik modeli (strategic leadership model) olarak akademik yazında yer 

almaktadır (Dincer 2013, s:16-20). Kurumsal yönetim alanındaki tüm 
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modellemeler ise hissedar (pay sahibi) yaklaşımı ve paydaş (menfaat sahibi) 

yaklaşımı olmak üzere iki temel yaklaşım etrafında oluşmakta olup; hissedar 

yaklaşımının temelinde hissedarın korunması temel amaçken, paydaş 

yaklaşımında da yönetim kararlarında tüm paydaşlara olan sorumluluklarını göz 

önüne alınması temel amaçtır (Dincer 2013, s:20). Öz olarak, işletmelerin aslına 

ve özüne uygun bir biçimde yönetilmesi olan kurumsal yönetim (Deloitte 

Yayınları 2011, s:25) sadece pay sahiplerinin (shareholder) değil, özellikle 

menfaat sahiplerinin (stakeholder) de haklarını korumayı amaçlamaktadır. Diğer 

bir ifadeyle, başarılı ve uzun süreli bir işletme olmanın temelinde yatan unsur; 

işletmelerin kurumsal yönetim ilkeleri altında sadece pay sahiplerinin değil 

menfaat sahiplerinin de haklarını göz önünde bulundurarak yönetilmeleridir 

(Hemedoğlu, Evliyaoğlu ve Arslantaş 2012, s:85-86). Ayrıca, işletmelerin statik 

bir yapıya sahip olmadıkları ve sürekli değişen ve dönüşen bir dinamik yapıya 

sahip oldukları verisinden hareketle de; durumsallık teorisi esas alınarak, 

işletmenin içinde bulunduğu çevre, organizasyonel yapı, strateji, organizasyon 

büyüklüğü gibi unsurlar da dikkate alınarak kurumsal yönetim anlayışının 

uygulanması daha gerçekçi olacaktır (Dincer 2013, s:23). 

 

Kurumsal yönetim ilkeleri, menfaat sahiplerinin işletmeyle ilgili bilgilere 

güvenilir, kolay elde edilebilir, kolay kullanılabilir ve kolay anlaşılabilir şekilde 

ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır (Aysan 2007, s:86) ve bu amaçlar 

doğrultusunda OECD de kurumsal yönetim ilkelerini 1999 yılında yayımlamıştır. 

OECD’nin yayımladığı bu ilkeler Türkiye’de de destek görmüş ve 2003 yılında 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yönetim konusundaki boşluğu 

doldurmak amacıyla “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni yayımlamıştır (Kayacan 2006, 

s:34). Ayrıca, Kurumsal Yönetim anlayışı ve ilkeleri aynı zamanda yeni TTK’nun 

da alt yapısını oluşturmuştur. Kurumsal yönetim ilkeleri şeffaflık, hesap 

verebilirlik, sorumluluk ve adil olma olarak dört başlık altında toplanmakta olup; 

bu ilkeleri Tablo-1’deki gibi kısaca açıklamak (Sönmez ve Toksöy 2011, s:64-66) 

mümkündür. 
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Tablo-1: Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Açıklamaları 

İLKE AÇIKLAMA 

Şeffaflık  

(Transparency) 

İşletmelerin sadece geleceğe yönelik faaliyetleri ve karşılaşacağı riskleri değil, 

ayrıca geçmişteki bazı faaliyetlerini de yatırımcılara duyurması gerekmektedir. 

İşletmeyle ilgili gerek finansal gerekse finansal olmayan bazı bilgilerin, yani 

sır niteliğinde olmayan bilgilerin, doğru, zamanında ve anlaşılabilir şekilde 

kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. 

 Hesap Verebilirlik 

(Accountability) 

Hesap verebilirlik ilkesi işletmede yetkiyi ve otoriteyi elinde tutan ve kullanan 

kişilerin nasıl bir yol izlediklerinin, hangi yöntemlere başvurduklarının ve 

bunları nasıl kullandıklarının değerlendirilmesi amacıyla, işletmedeki yetkili 

kişilerin hareketlerini ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan performanslarını 

paydaşlara açıklama zorunluluğunu ifade etmektedir. 

 Sorumluluk 

(Responsibility) 

Bu ilke; işletme faaliyetlerinin ilgili mevzuata,  toplumsal değerlere ve etik 

değerlere uygunluğunun sağlanmasını amaçlar. İşletme yönetim kurulu ile 

tepe yönetiminin görevlerinin ve sorumluluklarının açık bir şekilde tarif 

edilmesi de bu ilkede önem kazanmaktadır. Yönetim kurulu, işletmenin 

faaliyetlerini yönetecek bir tepe yöneticisi seçmek ve gerekirse de yapılan 

performans değerlemesi sonucunda görevine son verme yetkisine sahiptir. 

Adil Olma  

(Fairness) 

Adil yönetim anlayışının getirdiği bir zorunluluk olan bu ilkede işletme 

yönetimi, faaliyetlerini yerine getirirken doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkilenen herkese eşit uzaklıkta olmalıdır. Yani işletme yönetiminin tüm 

çalışanlarına ve diğer paydaşlarına karşı adil bir politika izlemesi gereğini ifade 

etmektedir. 

 

ABD ve Avrupa ülkelerinde kurumsal yönetim ilkelerini uygulamayan işletmeler, 

borçlanmada daha yüksek faiz ödemek ve hisse senetlerinin düşük borsa 

fiyatlarına razı olmak zorunda kalmışlardır (Aysan 2007, s:22). Kurumsal 

yönetim ilkeleri amacına uygun olarak doğru bir şekilde uygulanırsa, bu ilkeler 

(The Boston Consulting Group 2005, s:3 ve 9); 

a) İşletmelerin finansal performansına,  risk yönetimlerinde daha başarılı 

olmalarına, daha verimli kararlar almalarına, paydaşları nezdinde 

itibarlarının güçlenmesine ve sürdürülebilirliklerine olumlu etkide 

bulunur. 

b) İşletmelerin daha fazla hissedar değeri yaratmasını sağlamakta ve daha 

sağlıklı bir yatırım ortamı oluşturulmasını destekleyerek sermaye 

sahiplerini teşvik eder. 

c) Ülkenin yatırım ortamının iyileştirilmesine gerek doğrudan gerekse 

dolaylı katkıda bulunur. 

d) Ülkedeki yolsuzluğun önlenmesi, kayıt dışı ekonominin azaltılması, 

ekonomik istikrarın ve rekabet eşitliğinin sağlanması gibi birçok sonucu 

beraberinde getirerek ülke seviyesinde sürdürülebilir ekonomik 

kalkınmaya destek olur. 

 

Yaratılan her faydanın bir maliyeti olacağı aşikârdır. Kurumsal yönetim ilkelerinin 

uygulamaya alınmasının işletmelere, düzenleyici kuruluşlara ve yöneticilere olası 

doğrudan ve dolaylı maliyetleri doğal olarak bulunmakta olup; aşağıdaki olası 

sorunları da beraberinde getireceği konusunda endişeler bulunmaktadır (Alp ve 

Kılıç 2014, s:237-248): 
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a) Kurumsal yönetimin ortaya çıkış gerekçeleri olan şirket skandallarını ve 

krizleri engellemede yetersiz kalması 

b) İşletmenin getiri performansına olumlu etkisinin kesin olmaması 

c) İşletmenin karar alma hızını ve esnekliğini engelleme potansiyeli 

d) Yönetim kurulunun stratejik konulara daha az ilgi göstermesi sonucunu 

doğurabilmesi 

e) İşletmelerin halka açılmalarını engellediği ve borsa kotundan çıkma 

eğilimlerinde artışa yol açma olasılığı 

f) Kurumsal yönetimde denetim sorunları ve uyum raporlarının yetersizliği 

g) İşletmelerin karar alırken bağımsız üyelere mahkûm bırakılması 

h) Kurumsal yönetimin halka açık şirketler ile kapalı şirketler arasındaki 

haksız rekabeti derinleştireceği endişesi. 

 

2. Kurumsal Yönetim Raporlaması 

Kurumsal yönetim anlayışının doğuş nedenlerinden kabul edilen uluslararası dev 

şirket skandallarının arkasında yatan gerçeklerden biri de; batan şirketlerin 

tümünün iflas öncesinde, başarı gösteren finansal raporlar yayınlamış olmaları 

ve raporlanmış bu sözde başarının da bağımsız denetimden geçmiş olmasıdır. 

Dolayısıyla, işletmelerde etkili bir kurumsal yönetim sisteminin kurulup 

geliştirilmesi, büyük ölçüde, işletmelerin içinde çalıştığı ülkelerde iyi bir 

raporlama ve denetim düzeninin kurulmuş olmasına bağlıdır (Aysan Temmuz 

2007, s:24). 

 

Kurumsal yönetim ilkeleri şirketlerin doğru zamanda doğru karar verebilme 

yeteneklerini artırmayı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için iyi bir 

kurumsal yönetim sisteminin işletmelerde oluşturulmasına ve bunun için de 

işletme gerçeklerini yansıtan güçlü bir bilgi sisteminin oluşturulmasına ihtiyaç 

vardır. Bu anlamda da işletmelerin kurumsal yönetim sistemi, işletmenin 

ilgililerine anlamlı ve gerçekçi finansal ve finansal olmayan (financial and 

nonfinancial) bilgilerin sağlanmasını güven altına alan kurallar topluluğudur 

diyebiliriz. Dolayısıyla da, kurumsal yönetim anlayışına sahip işletmeler tüm 

paydaşlarına işletmeyle ilgili bilgilerini güvenilir, güncel, kolay elde edilebilir, 

kolay kullanılabilir (ihtiyaca uygun), kolay anlaşılabilir bir biçimde ve dönemsel 

olarak sunmalıdırlar (Aysan Temmuz 2007, s:18-19). Bu amaçla da sorumluluk 

bilinciyle, şeffaf, adil ve hesap verebilir şirket bilgi sisteminin oluşturulmasına, 

sistemin çıktısı olan bilgilerin raporlanmasına ve bu raporların da bağımsız dış 

denetimden geçmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Muhasebenin temel kavramlarından olan “sosyal sorumluluk kavramı” 

doğrultusunda işletmelerin, “muhasebenin organizasyonunda, muhasebe 

uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve 

sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarını gözeterek 

ve dolayısıyla da bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranması” 
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gerekmektedir. Muhasebe bilgi sisteminin çıktısı olan mali tablolarda da finansal 

bilgilerin tam olarak açıklanmasının yanında, mali tablo kalemleri kapsamında 

yer almayan ancak karar alacak olan kişi ve kuruluşların alacakları kararları 

etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi muhasebenin 

“tam açıklama kavramı”nın bir gereğidir. Dolayısıyla, kurumsal yönetim 

ilkelerinden “şeffaflık ilkesi” doğrultusunda, işletme ile ilgili finansal ve finansal 

olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, 

yorumlanabilir, düşük maliyetle ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuoyuna 

duyurulmasında, yani raporlanması aşamasında, muhasebe önemli bir role 

sahiptir. Ayrıca, kurumsal yönetim ilkelerinden “hesap verebilirlik ilkesi”nin 

hayata geçirilebilmesi için de dönemsel olarak, paydaşlarla işletme faaliyetleri, 

performansı ve stratejileriyle ilgili bilgiler paylaşılmalı ve böylece kamuoyunun 

aydınlatılması sağlanmalıdır ki; bu konuda da muhasebe önemli bir rol 

üstlenmektedir (Pamukçu 2011; s.138-139).  

 

Ayrıca, kurumsal yönetim ilkelerinin tam olarak uygulanması sonucunda da; 

finansal raporlamada ve iş hayatında şeffaflığın, hesap verilebilirliğin, eşitliğin ve 

sorumlu davranmanın sağlanması beklenmektedir (Akdoğan ve Akdoğan 2011, 

s:30). Kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak kurumsal yönetim sistemi 

kurulmuş işletmelerde bilgi akış süreçleri daha iyi organize edilecektir. Böylece 

süreçlerden elde edilen finansal ve finansal olmayan raporlarla da işletmelerin 

tüm paydaşları doğru bilgilendirilmiş olur ki; bunun sonucu olarak hem kurum içi 

ve dışı paydaşlar arasındaki çatışmalar önlenmiş hem de azınlık haklarının 

korunması sağlanmış olur (Pamukçu 2011; s.139). 

 

3. Türkiye’de Kurumsal Yönetim Raporlaması 

3.1. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu  

OECD kurumsal yönetim ilkelerini 1999 yılında yayımladıktan sonra hem bu 

ilkeleri desteklemek hem de Avrupa Birliği uyum süreci faaliyeti olarak 

Türkiye’de de SPK ilk kez Temmuz 2003’de “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni 

yayımlamıştır. SPK Şubat 2005’de bu ilkeleri revize etmiştir. Daha sonra, SPK 

30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Seri IV, No 56; 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”ini 

yayımlamıştır. Son olarak da, SPK 3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği”ni yayımlamış ve bu 

tebliğin ekinde yer alan “Ek-1: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

İlkeleri” ile de kurumsal yönetim ilkeleri en son halini almıştır.  

 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, 

menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere dört ana bölümden oluşmakta 

olup, bu ana başlıkların alt başlıkları Tablo-2’deki gibidir. 
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Tablo-2: Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri 

1. PAY SAHİPLERİ 

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 

1.3. Genel Kurul 

1.4. Oy Hakkı 

1.5. Azlık Hakları 

1.6. Kâr Payı Hakkı 

1.7. Payların Devri 

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi 

2.2. Faaliyet Raporu 

3. MENFAAT SAHİPLERİ 

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 

3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler 

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

4. YÖNETİM KURULU 

4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi 

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı 

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 

4.5.9.  Denetimden Sorumlu Komite 

4.5.10.  Kurumsal Yönetim Komitesi 

4.5.11.  Aday Gösterme Komitesi 

4.5.12.  Riskin Erken Saptanması Komitesi 

4.5.13.  Ücret Komitesi 

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere 

Sağlanan Mali Haklar 

 

Kamuoyunun işletme faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını 

sağlayacak ayrıntıda işletme faaliyet raporunun hazırlanması yönetim kurulunun 

sorumluluğuna verilmiştir (SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.2.1, 2014). Bu 

doğrultuda, Faaliyet Raporunda yer alması gereken raporlardan biri de 

“Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu”dur ve ayrı bir rapor olarak 

sunulmalıdır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği maddelerinin bir bölümü, Borsa 

şirketleri için uyulması zorunlu nitelikte (SPK, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ, 

2014, Madde 5) olup yasal bağlayıcılık taşımaktadır. Zorunlu olmayan 

maddelerin uygulanıp uygulanmaması ise isteğe bağlıdır. SPK bu konuda, 

“uygula, uygulamıyorsan açıkla” ilkesini benimsemiştir. Bu doğrultuda, 

şirketler, zorunlu olmayan maddelerini uygulayıp uygulamadıklarını, 

uygulanmayan maddelere ilişkin gerekçeli açıklamayı, bu maddelere tam olarak 

uymama dolasıyla ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve gelecekte bu konuda 

bir değişiklik yapma niyetlerinin olup olmadığını “Kurumsal Yönetim İlkelerine 

Uyum Raporu”nda açıklamak zorundadır. Bu raporda ayrıca; dönem içinde 

uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin uygulanıp uygulanmadığı bilgisi ile 

uygulanmaması durumunda gerekçesi ve tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
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konusunda yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgilere de yer verilmesi 

gerekmektedir. 

 

Bir işletmenin yönetim organı işletmenin ortakları ile diğer paydaşları arasındaki 

menfaat dengelerini korumalıdır. Bu amaç doğrultusunda da işletme yönetimi 

tüm paydaşların işletme üzerindeki hak ve sorumlulukları ile şirketin karar alma 

süreçlerinde eşitlik, sosyal sorumluluk, şeffaflık, bağımsızlık, sorumluluk, disiplin 

ve hesap verebilirlik gibi iyi yönetim unsurlarını gözetip kurumsal yönetim 

ilkelerini benimseyerek işletme faaliyetlerinin yürütülmesini hedeflemelidir 

(http://borsaistanbul.com/sirketler/sirketlerin-yukumlulukleri/gelisen-isletmeler-

piyasasi/kurumsal-yonetim (Erişim tarihi: 20/04/2015)).  

 

3.2. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi, şirketlerin SPK tarafından 

yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlarının derecelendirme kuruluşları 

tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması 

faaliyetidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum derecelendirmesinde bir bütün 

olarak tüm ilkelere uyum ile ana bölümleri itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere, 1 ile 

10 arasında not verilir. Bu değerler arasında kalan (iki haneye kadar) küsuratlı 

notlar, tama iblağ edilmeksizin kamuya açıklanır.  

 

SPK’nın Seri: VIII, No: 51 sayılı "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti 

ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği" 12/07/2007 tarih ve 

26580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ uyarınca, 

derecelendirme faaliyeti; kredi derecelendirmesi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine 

uyum derecelendirmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Tebliğ'de Kurumsal Yönetim 

İlkelerine uyum derecelendirmesi, "ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarının 

Kurulca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun derecelendirme 

kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve 

sınıflandırılması faaliyeti" olarak tanımlanmıştır 

(http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&men

uid=6&pid=10&subid=1&submenuheader=10 (Erişim tarihi: 20/04/2015)). 

Kurumsal yönetim derecelendirme notları ve anlamları EK 1’de yer almaktadır. 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş 

derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, 

şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme 

sonucunda verilmektedir. 2015 yılı Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de kurulan ve SPK 

tarafından yetkilendirilen üç derecelendirme kuruluşu ile Türkiye’de 

derecelendirme faaliyetinde bulunması kurulca kabul edilen bir uluslararası 

derecelendirme kuruluşu olmak üzere toplam dört derecelendirme kuruluşu 

faaliyet göstermektedir. SPK tarafından yetkilendirilen derecelendirme 

kuruluşları Tablo-3’deki gibidir. 

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=10&pid=0&submenuheader=10
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=10&pid=0&submenuheader=10
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=10&pid=0&submenuheader=10
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=10&pid=0&submenuheader=10
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=10&pid=0&submenuheader=10
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&menuid=6&pid=10&subid=1&submenuheader=10
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&menuid=6&pid=10&subid=1&submenuheader=10
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Tablo-3: SPK Tarafından Yetkilendirilen Derecelendirme Kuruluşları(*) 

 DERECELENDİRME KURULUŞU 

1 Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Saha Rating) 

2 Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) 

3 JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia) 

4 ISS Corporate Services Inc. (ISS) 

(*)(http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&

menuid=6&pid=10&subid=1&submenuheader=10 (Erişim tarihi: 20/04/2015)). 

 

3.3. Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi 

BIST tarafından 31 Ağustos 2007 tarihinde “Kurumsal Yönetim Endeksi (KYE)” 

oluşturulmuştur.  BIST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim 

İlkeleri'ni uygulayan şirketlerin dâhil edildiği endeks olup; bu endeksin amacı, 

payları BIST pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) işlem gören ve 

kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7 olan ve her bir ana 

başlık itibarıyla 10 üzerinden en az 6,5 olan şirketlerin fiyat ve getiri 

performansının ölçülmesidir (http://borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-

endeksleri/kurumsal-yonetim-endeksi (Erişim tarihi: 20/04/2015)). XKURY 31 

Ağustos 2007 tarihinde 48.082,17 endeks değeriyle başlamış ve 31 Aralık 2014 

tarihi itibarıyla 72.073,87 değerine ulaşmıştır. 31 Ağustos 2007 tarihinden 

itibaren dalgalanma gösteren endeks değeri 22 Mayıs 2013 tarihinde 83.184 

değerle en yüksek seviyesini görmüştür.  

 

Tablo-4’den de görüleceği gibi; XKURY 2007 yılında yedi şirketle başlamış ve 

2015 yılı Nisan ayı itibarıyla endekste yer alan şirket sayısı kırksekize 

yükselmiştir. XKURY’den 2013 yılında altı şirket çıkmış olup; endeksten çıkış 

sadece 2013 yılında olmuştur. Endekse 2007 yılından itibaren her yıl yeni şirket 

dâhil olmuştur. En çok yeni katılım 2009 yılında olmuş ve o yıl oniki tane şirket 

endekse dâhil olmuştur.   

 

Tablo-4: XKURY Dâhil Olan Şirket Sayılarının Yıllar İtibarıyla Dağılımı 

Yıl XKURY’e Giren 

Şirket Sayısı 

XKURY’den Çıkan 

Şirket Sayısı 

XKURY’deki Toplam 

Şirket Sayısı 

2007 7 - 7 

2008 5 - 12 

2009 12 - 24 

2010 7 - 31 

2011 7 - 38 

2012 6 - 44 

2013 4 6 42 

2014 6 - 48 

 

XKURY’de yer alan şirketlerin listesi Ek 2’de, şirketlerin 2007 – 2014 yılları 

arasındaki kurumsal yönetim derecelendirme notları ve bölümler itibarıyla 

aldıkları notların dağılımı ise EK 3’te yer almaktadır. Derecelendirme kuruluşları 
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bir bütün olarak tüm ilkelere uyumu hesaplarken ana bölümler için farklı 

ağırlıklar kullanmaktadır. SPK 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında bu 

ağırlıkları revize etmiş olup; eski ve yeni katsayılar Tablo-5’deki gibidir. 

 

Tablo-5: XKURY Hesaplamasında Kullanılan Ana Bölümlerin Katsayıları  

 Ana Bölüm Eski Yeni 

Pay Sahipleri %25 %25 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %35 %25 

Menfaat Sahipleri %15 %15 

Yönetim Kurulu %25 %35 

 

Tablo-6’dan da görüleceği gibi XKURY’de yer alan şirketlerin kurumsal yönetim 

derecelendirme notlarının ortalaması 2007 yılında 7,89 iken, 2014 yılında 9,01’e 

yükselmiştir. Alt başlıklar itibarıyla en yüksek ortalama 2007 yılı için 8,44 ve 

2014 yılı için de 9,20 ile “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bölümü”ne aittir.  

 

 

Tablo-6: Yıllar İtibariyle XKURY’de Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim 

Derecelendirme Notları Ortalaması ve Bölümler İtibarıyla Aldıkları Notların 

Ortalaması 

  

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

0
3

.0
3

.2
0

1
4

*
 

2
0

1
4

 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme 

Notları 
7,89 8,03 8,18 8,32 8,42 8,73 8,98 8,65 9,01 

Pay Sahipleri Bölümünün 

Derecelendirme Notları 
7,90 8,19 8,15 8,22 8,32 8,47 8,67 8,76 8,98 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

Bölümünün Derecelendirme Notları 8,44 8,47 8,79 9,01 9,08 9,17 9,23 8,74 9,20 

Menfaat Sahipleri Bölümünün 

Derecelendirme Notları 8,04 8,60 8,88 8,85 9,01 9,06 9,09 8,84 9,11 

Yönetim Kurulu Bölümünün 

Derecelendirme Notları 7,01 6,92 6,92 7,13 7,27 8,20 8,94 8,45 8,86 

*SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca 

ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Kurumsal Yönetim tebliğiII-17.1.'e göre BIST KYE şirketlerinin 2013 yılı 

kurumsal yönetim derecelendirme notları belirlenen prensipler çerçevesinde 

güncellenmiş ve 3 Mart 2014 itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda 

duyurulmuştur.                                                                                                                                                                            

 

2014 yılı itibarıyla “Kurumsal Yönetim Derecelendirme” notu en yüksek olan beş 

şirket ve bu şirketlerin notları ile 48 şirketin ortalama kurumsal yönetim derecesi 

notu Tablo-7’deki gibidir. 
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Tablo-7: 2014 Yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Olan 

Şirketler ve Notları ile 48 Şirket Ortalaması 

Şirket Notu 

1. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 9,44 

2. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 9,42 

3. ARÇELİK A.Ş. 9,41 

4. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 9,41 

5. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 9,35 

48 ŞİRKET ORTALAMASI 9,01 

 

2014 yılı itibarıyla “Pay Sahipleri Bölümünün Derecelendirme” notu en yüksek 

olan beş şirket ve bu şirketlerin notları ile 48 şirketin bu bölüm için ortalama 

notu Tablo-8’deki gibidir. 

 

Tablo-8: 2014 Yılı Pay Sahipleri Bölümünün Derecelendirme Notu En Yüksek 

Olan Şirketler ve Notları ile 48 Şirket Ortalaması  

Şirket Notu 

1. ŞEKERBANK TÜRK A.Ş. 9,77 

2. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 9,59 

3. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 9,55 

4. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 9,54 

5. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 9,54 

48 ŞİRKET ORTALAMASI 8,98 

 

2014 yılı itibarıyla “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bölümünün Derecelendirme” 

notu en yüksek olan beş şirket ve bu şirketlerin notları ile 48 şirketin bu bölüm 

için ortalama notu Tablo-9’daki gibidir. 

 

Tablo-9: 2014 Yılı Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bölümünün Derecelendirme 

Notu En Yüksek Olan Şirketler ve Notları ile 48 Şirket Ortalaması 

Şirket Notu 

1. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 9,84 

2. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 9,82 

3. EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 9,78 

4. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 9,76 

5. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 9,70 

48 ŞİRKET ORTALAMASI 9,20 
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2014 yılı itibarıyla “Menfaat Sahipleri Bölümünün Derecelendirme” notu en 

yüksek olan beş şirket ve bu şirketlerin notları ile 48 şirketin bu bölüm için 

ortalama notu Tablo-10’daki gibidir. 

 

Tablo-10: 2014 Yılı Menfaat Sahipleri Bölümünün Derecelendirme Notu En 

Yüksek Olan Şirketler ve Notları ile 48 Şirket Ortalaması 

Şirket Notu 

1. AYGAZ A.Ş. 9,86 

2. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 9,82 

3. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 9,81 

4. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş. 9,75 

5. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 9,73 

48 ŞİRKET ORTALAMASI 9,11 

 

2014 yılı itibarıyla “Yönetim Kurulu Bölümünün Derecelendirme” notu en yüksek 

olan beş şirket ve bu şirketlerin notları ile 48 şirketin bu bölüm için ortalama 

notu Tablo-11’deki gibidir. 

 

Tablo-11: 2014 Yılı Yönetim Kurulu Bölümünün Derecelendirme Notu En Yüksek 

Olan Şirketler ve Notları ile 48 Şirket Ortalaması 

Şirket Notu 

1. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 9,53 

2. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 9,40 

3. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 9,35 

4. EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 9,22 

5. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 9,21 

48 ŞİRKET ORTALAMASI 8,86 

 

“Kurumsal Yönetim Derecelendirme” notu en yüksek olan şirket TÜRKİYE SINAİ 

KALKINMA BANKASI A.Ş.’dir. Ancak şirket, “Pay Sahipleri Bölümünün 

Derecelendirme” notu ve “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bölümünün 

Derecelendirme” notu itibarıyla ilk beşe girememiştir. Şirket “Menfaat Sahipleri 

Bölümünün Derecelendirme” notu ve “Yönetim Kurulu Bölümünün 

Derecelendirme” notu itibarıyla de beşinci sırada yer almıştır. 

 

“Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bölümünün Derecelendirme” notu en yüksek 

olan ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. “Kurumsal Yönetim 

Derecelendirme” notu en yüksek olan ikinci şirkettir. Ancak şirket “Pay Sahipleri 

Bölümünün Derecelendirme” notu, “Menfaat Sahipleri Bölümünün 
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Derecelendirme” notu ve “Yönetim Kurulu Bölümünün Derecelendirme” notu en 

yüksek olan ilk beş şirket içinde yer almamıştır.  

 

“Pay Sahipleri Bölümünün Derecelendirme” notu en yüksek olan ŞEKERBANK 

TÜRK A.Ş., “Menfaat Sahipleri Bölümünün Derecelendirme” notu en yüksek olan 

AYGAZ A.Ş. ve “Yönetim Kurulu Bölümünün Derecelendirme” notu en yüksek 

olan PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. de “Kurumsal Yönetim Derecelendirme” 

notu en yüksek olan ilk beş şirket içinde yer almamışlardır. 

 

Bu durum, “Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi” ve onun alt başlıkları olan “Pay 

Sahipleri Bölümünün Derecelendirme”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

Bölümünün Derecelendirme”, “Menfaat Sahipleri Bölümünün Derecelendirme” ve 

“Yönetim Kurulu Bölümünün Derecelendirme” notları açısından şirketler 

arasındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu göstermektedir. 

 

Sonuç 

Kurumsal yönetim anlayışının doğuş nedenlerinden kabul edilen uluslararası dev 

şirket skandalları işletmelerde etkili bir kurumsal yönetim sisteminin kurulup 

geliştirilmesinin, büyük ölçüde, işletmelerin içinde faaliyet gösterdiği ülkelerde iyi 

bir raporlama ve denetim düzeninin kurulmuş olmasına dayandığını ortaya 

koymuştur. Ülkemizde de Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının 

uygulanmaya başlanmış olması, Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmiş olması, 

bu ilkeler doğrultusunda “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu”nun 

düzenleniyor olması ve de bu raporlar esas alınarak hazırlanan “Kurumsal 

Yönetim Endeksi”nin belirleniyor olması şirketlerde şeffaflık ve dolayısıyla da 

kamuyu aydınlatma düzeyini artırma yönünde önemli etkilerde bulunmuştur. 

Kurumsal yönetim ilkelerine işletmelerin ne derece uyum sağladıkları ancak bu 

uygulamaların kamuoyuna rapor edilmesiyle işletme paydaşları tarafından analiz 

edilebilecektir ve bunun sonucunda da kurumsal yönetimden beklenen olumlu 

sonuçlar elde edilebilecektir. Bu noktada da muhasebe meslek mensuplarına 

büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

 

Finansal raporlamada ve iş hayatında şeffaflığın, hesap verilebilirliğin, eşitliğin ve 

sorumlu davranmanın sağlanması kurumsal yönetim ilkelerinin tam olarak 

uygulanmasına ve bu uygulamaların da kamuoyuna raporlanmasına bağlıdır. 

Kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak kurumsal yönetim sistemi kurulmuş 

işletmelerde bilgi akış süreçlerinin daha iyi organize edilebileceği aşikârdır. 

Böylece süreçlerden elde edilen finansal ve finansal olmayan raporlarla da 

işletmelerin tüm paydaşları doğru bilgilendirilmiş ve paydaşların hakları adil bir 

şekilde korunmuş olacaktır.  

 

XKURY’ye dâhil olan firma sayısının, bu firmaların kurumsal yönetim 

derecelendirme notlarının ve “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bölümü” notunun 
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en yüksek ortalamaya sahip olması ve yıllar itibarıyla de bu ortalama derecelerin 

artıyor olması Türkiye’deki kurumsal yönetimin ve kurumsal yönetim 

raporlamasının olumlu yönde geliştiğinin bir göstergesidir. 

 

Cari kurumsal yönetim derecelendirme notları da göstermektedir ki; “Kurumsal 

Yönetim Derecesi” ve onun alt başlıkları olan “Pay Sahipleri Bölümünün 

Derecelendirme”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bölümünün Derecelendirme”, 

“Menfaat Sahipleri Bölümünün Derecelendirme” ve “Yönetim Kurulu Bölümünün 

Derecelendirme” notları açısından şirketler arasında yoğun bir rekabet 

yaşanmaktadır. Bu durum ise Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışının 

benimsenme trendinin olumlu yönde olduğunu ve bu tür analizlerin 

yapılabilmesinde kurumsal yönetim raporlamasının ne derece önemli olduğunu 

göstermektedir.  
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EK 1:  Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları ve Anlamları 

 

 

Not Anlamı 

9-10 Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlamış 

ve tüm politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç 

kontrol mekanizmaları etkin bir şekilde oluşturulmuş ve işlemektedir. 

Tüm kurumsal yönetim riskleri tespit edilmiş ve aktif bir şekilde 

yönetilmektedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları en adil şekilde 

gözetilmektedir; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri en üst 

düzeydedir, ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişi en iyi uygulama 

kategorisindedir. Bu alanlarda hemen hemen hiçbir zaaf 

bulunmamaktadır.  İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne en üst düzeyde 

dahil edilmek hak edilmiştir. 

7-8 Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağlamış 

ve çoğu gerekli politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve 

iç kontrol mekanizmaları, az sayıda iyileştirmelere gerek duyulsa da etkin 

bir şekilde oluşturulmuş ve işlemektedir. Kurumsal yönetim risklerinin 

çoğunluğu tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve 

menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir; kamuyu 

aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir, ve yönetim kurulunun 

yapı ve işleyişi sağlam temellere dayandırılmıştır. Çok büyük riskler teşkil 

etmese de, bu alanların biri veya birkaçında bazı iyileştirmeler gereklidir.  

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne üst düzeyde dahil edilmek hak 

edilmiştir. 

6 Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne orta derecede uyum sağlamış 

ve gerekli politika ve önlemlerin bir kısmını uygulamaya sokmuştur. 

Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, orta derecede oluşturulmuş ve 

işlemekte, ancak iyileştirmelere gerek vardır. Kurumsal yönetim 

risklerinin bir kısmı tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. 

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil edilmek hak edilmiş ve ulusal 

standartlara uyum sağlanmıştır ancak uluslararası platformlarda bu 

standartların gerisinde kalınabilir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; 

kamuyu aydınlatma ve şeffaflık; ve yönetim kurulu alanlarının bazılarında 

iyileştirmeler gerekmektedir 

4-5 Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne gereken asgari derecede 

uyum sağlamış ve gerekli politika ve önlemlerin standartların altında bir 

kısmını uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, 

gereken asgari derecede oluşturulmuş, ancak tam etkin bir şekilde 

işlememektedir.  Kurumsal yönetim riskleri tamamen tespit edilmemiş ve 

aktif bir şekilde yönetilememektedir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; 

kamuyu aydınlatma ve şeffaflık; ve yönetim kurulu alanlarının bazılarında 

veya hepsinde önemli iyileştirmeler gerekmektedir. 
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<4 Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamamıştır ve gerekli 

politika ve önlemleri zayıftır. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, gerekli 

etkinlikte oluşturulmamıştır. Önemli kurumsal yönetim riskleri mevcut 

olup bu riskler aktif bir şekilde yönetilmemekte ve şirket kurumsal 

yönetim ilkelerine duyarlı değildir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; 

kamuyu aydınlatma ve şeffaflık; ve yönetim kurulu alanlarının hepsinde 

önemli zaaflar vardır. Yatırımcı güveni zedelenebilir ve maddi zararlar 

oluşabilir.  

Kaynak: http://saharating.com/Page.aspx?PageId=37 
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EK 2:  BIST KYE’nde Yer Alan Şirketler 

 

1 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 

2 Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 

3 Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

4 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 

5 Arçelik A.Ş. 

6 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

7 Aygaz A.Ş. 

8 Coca-Cola İçecek A.Ş. 

9 Cemaş Döküm Sanayi A.Ş. 

10 Creditwest Factoring A.Ş. 

11 Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. 

12 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 

13 Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. 

14 Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 

15 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 

16 Garanti Faktoring A.Ş. 

17 Global Yatırım Holding A.Ş. 

18 Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

19 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

20 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 

21 İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

22 İhlas Holding A.Ş. 

23 İş Finansal Kiralama A.Ş. 

24 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

25 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  

26 İzocam Ticaret ve Sanayi  A.Ş. 

27 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

28 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 

29 Petkim  Petrokimya  Holding. A.Ş. 

30 Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. 

31 Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 

32 Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

33 Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. 

34 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 

35 Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

36 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 

37 Şekerbank Türk A.Ş. 

38 TAV Havalimanları Holding A.Ş. 

39 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 
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40 Turcas Petrol A.Ş. 

41 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 

42 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

43 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 

44 Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.  

45 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

46 Yazıcılar Holding A.Ş. 

47 Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

48 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
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EK 3:  BIST KYE’de Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları 

 

 
 

 

Şirket 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03.03.2014* 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03.03.2014* 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03.03.2014* 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03.03.2014* 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03.03.2014* 2014

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
8,10 8,27 8,40 8,55 8,94 9,33 8,83 9,42 8,61 8,71 8,80 8,82 8,85 8,96 9,30 9,29 8,47 8,70 8,96 9,27 9,36 9,95 8,84 9,84 8,80 9,13 9,21 9,39 9,39 9,17 9,08 9,71 6,64 6,71 6,72 6,75 8,17 9,23 8,38 9,09

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
9,22 9,54 9,43 9,64 8,66

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
9,16 9,09 9,27 9,26 9,08

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
8,14 8,28 8,22 8,62 8,34 8,44 7,46 7,71 7,73 8,38 8,22 8,31 9,04 9,04 9,01 9,10 8,89 8,89 8,04 8,10 8,21 8,55 8,30 8,30 7,62 7,95 7,62 8,22 8,05 8,28

ARÇELİK A.Ş.
8,21 8,55 8,59 9,11 9,28 8,79 9,41 8,55 8,87 8,87 8,95 8,98 9,21 9,50 8,71 9,22 9,30 9,34 9,19 8,16 9,63 9,52 9,52 9,52 9,52 9,67 9,48 9,60 6,37 6,73 6,76 8,69 9,39 8,64 9,11

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
8,77 9,07 8,57 9,09 8,00 8,09 8,27 8,33 9,35 9,92 8,53 9,82 8,94 9,49 9,48 9,38 8,64 8,99 8,43 9,00

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
7,56 7,82 8,17 8,26 8,61 7,02 7,24 7,29 7,35 7,36 7,33 7,94 8,72 8,91 9,61 9,15 9,15 9,51 9,56 9,73 7,45 7,46 7,46 7,47 7,81

AYGAZ A.Ş.
8,46 8,50 8,96 9,27 8,98 9,29 8,81 8,91 8,96 8,98 9,40 9,53 9,05 9,07 9,13 9,19 9,04 9,20 9,05 9,05 9,05 9,58 9,37 9,86 6,93 6,94 8,66 9,41 8,46 8,95

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.
8,64 8,77 9,19 8,86 7,60

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
8,30 8,43 8,50 8,88 9,20 8,79 9,25 7,95 8,00 8,50 8,11 8,16 8,56 8,79 9,21 9,35 9,53 9,54 9,54 9,19 9,70 9,21 9,64 9,64 9,64 9,83 9,63 9,71 6,85 6,85 6,83 8,27 9,44 8,29 9,05

CEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 7,62 8,51 7,43 7,57 7,11

CREDITWEST FACTORING A.Ş. 8,03 7,79 7,88 8,12 7,96 8,08 8,29 8,04 8,04 7,53 7,24 7,24 7,87 7,73 7,90

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 7,08 7,82 8,03 8,06 8,69 7,89 8,16 8,40 8,40 8,65 7,33 8,72 8,93 8,94 9,04 7,51 7,69 7,99 8,17 8,55 5,64 6,30 6,43 6,43 8,34

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 7,75 8,63 9,05 9,04 9,25 6,86 8,33 9,16 9,16 9,31 8,82 8,83 9,00 9,18 9,46 8,67 8,97 8,97 9,04 9,09 6,62 8,44 9,03 8,83 9,11

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 8,26 8,42 8,59 9,03 9,18 8,65 9,35 8,55 8,55 8,71 8,88 8,94 9,22 9,44 9,21 9,47 9,41 9,54 9,33 8,00 9,57 8,90 8,90 8,90 9,20 9,29 8,64 9,39 6,28 6,53 7,13 8,38 9,20 8,70 9,12

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 8,59 8,76 8,76 8,78 8,87 9,00 8,53 8,88 8,88 8,88 9,04 8,92 9,60 9,68 9,68 9,73 9,82 9,83 7,63 7,82 7,82 7,82 7,92 7,95 7,80 7,93 7,93 7,93 7,96 8,59

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 8,20 8,60 9,08 8,58 9,24 7,94 8,09 8,09 8,52 8,73 8,31 8,85 9,29 8,43 9,78 9,05 9,05 9,07 8,81 9,25 7,79 8,51 9,65 8,62 9,22

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 9,16 9,20 8,73 9,02 8,91 8,93 9,33 9,54 9,60 9,54 8,75 9,11 8,94 8,73 8,78 9,11 8,92 9,35 8,25 8,56

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 9,14 9,07 9,25 9,05 9,15

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 8,36 8,76 8,70 8,90 8,19 8,61 8,65 8,77 8,67 9,16 8,91 9,35 8,46 8,71 8,84 8,89 8,03 8,60 8,51 8,68

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 8,36 8,80 8,86 8,84 8,88 8,23 8,35 8,88 8,68 8,90 8,81 9,31 9,00 9,18 9,00 9,16 9,29 8,97 8,84 8,89 7,39 8,26 8,68 8,71 8,76

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 9,01 9,02 9,21 8,92 8,92 9,15 9,16 9,18 9,35 9,23 9,32 9,29 8,85 8,82 9,12

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 8,74 8,77 9,21 8,72 9,19 8,62 8,75 9,40 B/Y** 9,45 9,54 9,53 9,41 B/Y 9,31 9,66 9,66 9,59 B/Y 9,41 7,19 7,20 8,75 B/Y 8,83

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 7,97 8,32 8,43 8,47 8,55 9,09 9,09 8,86 9,30 7,90 8,32 8,32 8,51 8,69 9,16 9,16 9,01 9,48 8,71 9,11 9,13 9,16 9,19 9,39 9,39 9,20 9,21 7,40 7,63 8,32 8,32 8,32 9,11 9,10 8,88 9,81 7,34 7,63 7,63 7,56 7,68 8,59 8,58 8,51 9,01

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7,12 7,39 7,68 8,05 7,80 7,79 5,77 6,81 7,27 7,55 7,31 7,40 8,11 8,04 8,05 8,59 8,38 8,20 6,63 6,83 7,07 7,61 7,38 7,38 7,36 7,40 7,92 8,21 7,90 7,95

 İHLAS HOLDİNG A.Ş. 7,71 7,91 8,09 8,15 7,87 7,84 7,11 7,89 8,01 8,05 7,89 7,93 8,59 8,75 8,80 8,86 8,53 8,29 7,54 6,82 6,90 7,06 6,84 6,84 7,17 7,42 7,92 8,18 7,84 7,88

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 8,02 8,38 8,58 9,03 9,11 8,59 9,07 8,20 8,22 8,15 8,30 8,56 8,44 8,62 8,51 9,23 9,50 9,54 9,93 9,05 9,61 8,87 8,87 9,30 9,53 8,78 8,26 9,11 6,66 7,03 7,28 8,76 9,07 8,52 8,98

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları Pay Sahipleri Bölümünün Derecelendirme Notları Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bölümünün 

Drecelendirme Notları

Menfaat Sahipleri Bölümünün Derecelendirme 

Notları

Yönetim Kurulu Bölümünün Derecelendirme 

Notları
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EK 3 (Devam):  BIST KYE’de Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları 

 

 

 
 

Şirket 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03.03.2014* 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03.03.2014* 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03.03.2014* 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03.03.2014* 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03.03.2014* 2014

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları Pay Sahipleri Bölümünün Derecelendirme Notları Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bölümünün 

Drecelendirme Notları

Menfaat Sahipleri Bölümünün Derecelendirme 

Notları

Yönetim Kurulu Bölümünün Derecelendirme 

Notları

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
8,53 8,81 8,56 9,09 8,66 8,78 8,48 9,10 8,89 9,16 8,89 9,76 7,91 8,32 8,07 8,44 8,26 8,79 8,61 8,89

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
8,63 8,89 9,06 8,81 8,91 8,13 8,61 8,88 8,54 8,83 9,12 9,28 9,40 9,04 9,04 8,24 8,43 8,79 8,51 8,51 8,68 8,84 9,06 8,96 9,05

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
8,76 8,79 8,88 9,09 8,51

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8,05 8,17 8,26 8,60 8,91 8,46 9,03 7,99 8,16 8,21 8,49 8,80 8,71 9,07 8,54 8,62 8,70 8,81 8,65 8,09 8,75 8,51 8,92 9,21 9,31 9,06 8,74 9,46 7,16 7,11 7,13 7,98 9,12 8,41 9,01

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.
7,59 7,75 7,87 7,97 8,28 8,51 8,68 8,68 5,71 5,89

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 7,94 8,12 8,32 8,47 8,68 9,10 8,64 9,20 8,74 8,81 8,77 8,91 8,95 8,96 9,37 9,52 8,27 8,48 8,95 8,95 8,95 9,28 8,00 9,13 8,63 9,16 9,24 9,76 9,76 9,80 9,63 9,71 6,28 6,31 6,42 6,58 7,38 8,58 8,16 8,79

PETKİM  PETROKİMYA HOLDİNG. A.Ş. 7,71 8,19 8,52 8,72 8,91 8,97 9,01 7,21 8,00 8,40 8,61 8,75 8,94 9,01 8,81 9,04 9,36 9,33 9,33 9,46 9,36 8,83 9,27 9,51 9,23 9,48 9,56 9,49 6,01 6,54 6,86 7,66 8,46 8,40 8,53

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş. 8,77 9,16 8,64 9,11 8,14 8,20 8,60 8,76 9,00 9,26 8,54 9,06 9,23 9,57 9,34 9,75 8,82 9,60 8,45 9,13

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 8,13 8,07 8,77 7,91 7,93 8,51 8,00 7,83 9,35 8,71 8,84 8,79 8,11 8,01 9,53

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 9,34 8,78 9,28 8,98 9,23 9,45 9,26 8,51 9,06 9,48 9,28 9,70 9,60 8,45 9,12

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 8,34 8,87 9,15 8,63 9,09 8,33 8,45 8,11 8,46 8,62 9,06 9,05 9,26 8,54 9,06 9,17 9,31 9,65 9,51 9,82 6,86 8,76 9,60 8,44 9,14

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 7,76 8,08 8,15 8,44 8,65 8,26 9,06 8,67 8,88 8,71 8,84 8,94 B/Y 9,19 7,87 8,61 8,73 8,59 8,20 B/Y 9,11 8,71 8,81 9,29 9,29 9,17 B/Y 9,23 6,12 6,09 6,10 7,32 8,56 B/Y 8,86

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8,65 8,67 8,82 8,98 8,45 8,95 8,68 8,68 8,76 8,79 8,70 8,70 9,44 9,47 9,48 9,67 8,50 9,34 8,99 8,99 8,99 8,79 8,89 8,74 7,29 7,34 7,88 8,71 8,04 8,93

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 9,28 9,46 9,47 9,55 8,90

ŞEKERBANK TÜRK A.Ş.
8,14 8,66 8,76 8,82 9,09 9,07 9,09 7,40 8,51 8,54 8,63 9,32 9,55 9,77 8,70 8,90 8,94 8,95 9,10 8,94 8,57 9,23 9,79 9,79 9,91 9,64 9,24 9,43 7,42 7,82 8,10 8,18 8,52 8,75 8,81

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
8,33 9,04 9,10 9,24 9,39 9,17 9,41 8,11 9,05 9,06 9,10 9,26 9,13 9,30 8,69 9,26 9,34 9,63 9,65 9,65 9,68 8,88 9,54 9,68 9,45 9,45 9,00 9,17 7,78 8,40 8,44 8,73 9,13 8,93 9,40

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
7,74 8,16 8,24 8,42 8,58 9,03 9,14 8,58 9,01 7,52 7,76 7,73 8,00 8,05 8,11 8,10 8,33 8,45 8,27 9,05 9,26 9,21 9,22 9,15 9,35 8,69 9,29 9,24 9,40 9,40 9,52 9,52 9,68 9,92 9,16 9,58 6,31 6,57 6,62 7,05 7,67 9,38 9,39 8,42 8,96

TURCAS PETROL A.Ş. 7,52 8,12 8,40 8,75 9,09 9,27 7,29 8,30 8,40 8,47 9,08 9,29 8,78 8,83 9,04 9,00 9,18 9,23 7,33 8,78 9,27 8,97 9,08 9,49 6,11 6,54 6,99 8,52 9,02 9,17

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 8,77 8,92 9,10 9,11 9,40 9,06 9,44 8,55 8,77 8,78 8,79 8,87 9,23 9,46 9,31 9,36 9,79 9,79 9,71 9,22 9,58 9,57 9,57 9,73 9,73 9,54 9,42 9,73 7,76 8,05 8,08 8,10 9,51 8,68 9,21

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 8,01 8,27 8,37 8,80 8,80 8,32 8,72 7,69 7,94 8,07 8,07 8,09 8,59 8,45 8,98 9,22 9,31 9,33 9,90 8,86 9,45 8,72 9,15 9,33 9,33 8,43 7,71 8,40 6,56 6,73 6,80 8,47 8,69 7,99 8,54

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 7,52 7,83 8,12 8,30 8,50 8,90 9,10 8,73 9,05 7,57 7,76 7,98 8,00 8,05 8,09 8,09 8,45 8,49 7,91 8,56 8,83 9,02 9,09 9,08 9,21 8,89 9,31 8,87 9,15 9,40 9,52 9,76 9,76 9,77 9,63 9,71 6,10 6,10 6,51 6,87 7,38 8,95 9,47 8,41 8,97

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 7,91 8,20 8,34 8,56 8,62 9,10 9,34 8,67 9,31 7,73 8,31 8,31 8,48 8,50 8,77 8,86 9,23 9,55 8,83 8,87 8,98 9,12 9,22 9,22 9,25 8,24 9,40 8,81 9,28 9,60 9,82 9,72 9,72 9,27 8,21 8,68 6,27 6,51 6,73 7,10 7,24 8,89 9,78 8,78 9,35

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7,59 8,26 8,34 8,40 8,59 8,83 9,09 8,94 9,03 8,02 8,43 8,47 8,51 8,51 8,84 9,13 9,25 9,33 7,56 8,16 8,33 8,37 8,53 8,80 9,28 8,89 8,94 7,49 9,13 9,13 9,40 9,40 9,04 9,08 8,93 9,09 7,28 7,69 7,74 7,74 8,27 8,74 8,78 8,76 8,86

VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 7,81 8,23 8,41 8,73 7,03 7,86 8,20 8,40 8,86 8,78 8,83 9,04 8,74 8,33 8,54 9,02 6,58 7,79 7,97 8,43

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 8,04 8,30 8,78 9,07 8,50 9,13 7,98 7,99 8,02 8,64 8,41 8,63 8,79 9,30 9,31 9,40 8,61 9,59 9,17 9,64 9,64 9,51 8,80 9,51 6,39 6,42 8,27 8,96 8,36 9,00

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 7,88 8,16 8,16 8,27 8,56 8,66 9,02 8,45 9,04 8,03 8,27 8,53 8,67 8,75 8,75 8,97 B/Y 9,05 8,18 8,74 8,76 8,98 9,48 9,40 9,40 B/Y 9,35 6,86 7,18 7,18 7,18 7,91 8,52 9,27 B/Y 9,21 7,94 7,81 7,53 7,52 7,46 7,61 8,39 B/Y 8,75

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
8,02 8,44 8,78 8,80 8,81 9,32 8,82 9,25 8,29 8,56 8,72 8,71 8,72 9,47 9,36 9,59 8,11 8,83 9,17 9,25 9,26 9,12 8,63 9,05 9,50 9,50 9,67 9,54 9,54 9,38 8,96 9,35 6,74 7,13 7,74 7,81 7,83 9,33 8,49 9,12

O rtalama 7,89 8,03 8,18 8,32 8,42 8,73 8,98 8,65 9,01 7,90 8,19 8,15 8,22 8,32 8,47 8,67 8,76 8,98 8,44 8,47 8,79 9,01 9,08 9,17 9,23 8,74 9,20 8,04 8,60 8,88 8,85 9,01 9,06 9,09 8,84 9,11 7,01 6,92 6,92 7,13 7,27 8,20 8,94 8,45 8,86

** B/Y: Bilgi Yok. Verilere ulaşılamamıştır.

*SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim tebliğiII-17.1.'e göre BIST KYE şirketlerinin 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notları belirlenen 

prensipler çerçevesinde güncellenmiş ve  3 Mart 2014 itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur.                                                                                                                                                                           
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Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olayların 

TMS Açısından Değerlendirilmesi ve IMKB-100 Endeksindeki 

Şirketler Üzerinde Bir Araştırma+ 

 

Fatih Yılmaz* 

Emre Selçuk Sarı** 

 

Özet  

İşletmelerin finansal tablolarının hazırlanması, onaylanması ve kamuya 

açıklanması belirli bir zaman diliminde gerçekleşmektedir. İşletmenin raporlama 

dönemi (bilanço tarihi) ile finansal tabloların onaylanma sürecinde ortaya çıkan 

olayların finansal tablolara etkisinin incelenmesi gerekmektedir. İşletmelerin 

raporlama dönemi (bilanço tarihi) ile finansal tabloların onaylanma tarihi 

arasında kalan olayların düzeltme ya da açıklama gerektirip gerektirmediğinin 

dikkate alınması da finansal tablo kullanıcıları için önem arz etmektedir. 10 

numaralı Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 10) olan Raporlama Döneminden 

(Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardı ile bu konuda düzenlemeler 

yapılmıştır. Bu çalışmada 10 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı olan 

Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardını 

açıklanmış ve İMKB-100 Şirketlerinin raporlama dönemi (bilanço tarihi) sonrası 

olaylara ilişkin yaptığı açıklamalar incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: TFRS, UFRS, UMS 10, TMS 10, Raporlama Döneminden 

(Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar, İMKB, Muhasebe 

 

Evaluation of “Events after the Reporting Period” from TAS 10 

Point of View and a Research on the Listed Companies in ISE-100 

Index 

 

Abstract 

The preparation of financial statements, approval and issue of them take a 

period of time. The events that occur between end of the reporting period and 

approval date of financial statements should be taken into consideration by the 

entities. Two types of events can be identified as; (a) those that provide 

evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting 

events after the reporting period); and (b) those that are indicative of conditions 

                                                 
+ Muhasebe Enstitüsü Notu: Bu bildiri, 19-22 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’da 

düzenlenen III. Balkan ve Orta Doğu Ülkeleri Muhasebe Ve Muhasebe Tarihi Konferansında 
sunulmuştur. 
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** Dr. Emre Selçuk Sarı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
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that arose after the reporting period (non-adjusting events after the reporting 

period). “Turkish Accounting Standard 10 – Events after the Reporting Period” 

covers the consideration of the events above. In this study the events after 

reporting period are explained from TAS 10 point of view.  The study also 

includes a research on the listed companies in ISE-100 index. The research 

analysis the disclosures issued by those companies regarding TAS-10. 

 

Keywords: TFRS, IFRS, IAS 10, TAS 10, Events after the Reporting Period, ISE, 

Accounting. 

 

1. Giriş 

İşletmelerin finansal tablolarının hazırlanması, onaylanması ve kamuya 

sunulması belirli bir süre gerektirmektedir. Dolayısıyla işletmelerin finansal 

tabloları dönem sonu itibarıyla olsa da, bunlar daha sonraki bir tarihte 

hazırlanmaktadır ve dönem sonu ile finansal tablonun kesinleştiği tarih arasında 

bir süre geçmektedir. Bu süre içerisinde meydana gelen olayların işletmenin 

finansal tablolarını etkileyip etkilemeyeceği veya bu konuda açıklama yapılıp 

yapılmayacağı finansal tablo kullanıcılarının alacağı kararlar açısından önem arz 

etmektedir. Finansal tablo açıklamaları bu tabloları kullanacak olanlar için 

şeffaflığı arttıracaktır. Buna ek olarak raporlama döneminden (bilanço 

tarihinden) sonraki olaylar özellikle yönetimsel açıdan ilgi çekici olaylardır ve 

bazı olayların işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına etkilerinin 

düzeltmeler yapılarak finansal tablolarda gösterilmesi gerekmektedir.1 TMS 10 - 

Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardı2 bu 

konularda düzenlemeler getirmiştir. Türkiye Finansal Raporlama Standartları, 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartlarının Türkçeye çevirisi ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla TMS 

10’a ilişkin açıklamalar aynı zamanda Uluslararası Muhasebe Standardı 10’a göre 

de yapılmış olmaktadır. 

TMS 10’da bir işletmenin, finansal tabloların yayımı için onayın verildiği tarih, 

raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra ortaya çıkan olaylar nedeniyle 

finansal tablolarında hangi durumlarda düzeltme gerekeceği ve raporlama 

döneminden (bilanço tarihinden) sonraki hangi olaylarla ilgili finansal tablolarda 

açıklama yapılması gerektiği belirlenmektedir. 

2. Finansal Tabloların Onaylanma Tarihi ve Onaylanma Tarihine İlişkin 

Açıklamalar 

Finansal tabloların onay tarihi, genel kurula sunulmak için yönetim kurulunca 

nihai onayın verildiği tarihtir. Yıl sonu ya da ara dönem sonu finansal tablolarının 

yayımının onaylanmasına yönelik süreçler doğal olarak yasal düzenlemelere ve 

                                                 
1 Elisa Giacosa, “Disclosures in Events After The Balance Sheet Date: A Study of Selected 

Italian Companies”, World Journal of Social Sciences, Vol:2, No:5, 2010, s.263 
2 İlk yayınlanma tarihi: 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete 
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bu düzenlemelerin öngördüğü sınırlar içerisinde olmak kaydıyla işletme içi 

uygulamalara göre farklılık göstermektedir.3 Finansal tabloların onaylanma tarihi 

İşletmelerin finansal tablolarını, finansal tabloların yayımından sonra onaylamak 

(ibra edilmek) üzere ortaklarına sunmasının gerektiği hallerde, finansal 

tabloların, ortakların finansal tabloları onayladığı (ibra ettiği) tarih itibariyle değil, 

yönetim kurulunun yayım için karar aldığı tarih itibariyle onaylandığı kabul 

edilmektedir. Bu konuda TMS 10’da verilen örnek aşağıdaki gibidir: 

Örnek 

Bir işletmenin yönetimi, 31 Aralık 20X1 tarihi itibariyle hazırlanan finansal 

tablolarını, 28 Şubat 20X2 tarihinde düzeltmeye tabi taslak olarak hazırlamıştır. 

18 Mart 20X2 tarihinde, yönetim kurulu finansal tabloları incelemiş ve 

yayımlanmak üzere onay vermiştir. İşletme 19 Mart 20X2 tarihinde, kârını ve 

bazı diğer finansal bilgilerini açıklamıştır. Finansal tablolar, 1 Nisan 20X2 

tarihinde, ortaklara ve diğer şahıslara sunulmuştur. Ortaklar, 15 Mayıs 20X2 

tarihli genel kurulda finansal tabloları ibra etmiş ve ibra edilen finansal tablolar 

17 Mayıs 20X2 tarihinde düzenleyici kuruluşa iletilmiştir. 

Bu durumda, finansal tabloların onay tarihi, yönetim kurulunun yayım için onay 

verdiği tarih olan 18 Mart 20X2 tarihidir. 

Bazı durumlarda ise işletme yönetimlerinin, finansal tabloları tamamıyla idari 

olmayan şahıslardan oluşmuş bir üst kurula onaylanmak üzere sunması 

gerekebilir. Bu durumda finansal tablolar, yönetimin üst kurula sunulmasına 

karar verdiği tarih itibariyle onaylanmış olur. Bu konuda TMS 10’da verilen örnek 

ise aşağıdaki gibidir: 

Örnek 

18 Mart 2002 tarihinde, işletme yönetim kurulu, finansal tablolarını, üst kurula 

sunulmak üzere onaylamıştır. Üst kurul tamamıyla idari olmayan şahıslardan 

oluşmuştur ve çalışanların ve diğer tarafların temsilcilerini de bünyesinde 

bulundurmaktadır. Üst kurul, 26 Mart 20X2 tarihinde, finansal tabloları 

onaylamıştır. Finansal tablolar 1 Nisan 20X2 tarihinde, ortaklara ve diğer 

şahıslara sunulmuştur. Ortaklar, 15 Mayıs 20X2 tarihli genel kurulda finansal 

tabloları ibra etmiş ve finansal tablolar 17 Mayıs 20X2 tarihinde, düzenleyici 

kuruluşa iletilmiştir. 

Bu durumda, finansal tabloların onay tarihi; yönetimin, finansal tabloları üst 

kurula sunulmak üzere onayladığı 18 Mart 20X2 tarihidir.  

Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra ortaya çıkan olaylar; 

raporlama dönemi sonu ile finansal tabloların yayımı için onay verildiği tarihe 

                                                 
3 İhsan Uğur Delikanlı, “Finansal Tabloların Yayımının Onaylanma Süreci ve Bu Süreçteki 

Gelişmelerin Tablolara Yansıtılması”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı: 29, 2009, s. 
102 
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kadar ortaya çıkan olayları kapsar. Söz konusu olaylar kâr tutarının veya bir 

takım başka finansal bilgilerin açıklanmasından sonra oluşmuş olsa dahi, 

raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra ortaya çıkan olay olarak 

dikkate alınır. Aşağıdaki şekilde (Şekil – 1) raporlama dönemi sonu (bilanço 

tarihi), finansal tabloların hazırlanması, onaylanması ve kamuya açıklanmasına 

kadar olan süreç görülmektedir. 

Şekil 1. Raporlanma Dönemi İle Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması 

Arasındaki Süreç 

 

 

Finansal tabloların yayımı için onay tarihi ile onayın kimin tarafından yapıldığına 

ilişkin bilgiler kamuya açıklanır. İşletmenin ortakları veya başka taraflar, finansal 

tabloların yayımı sonrası finansal tabloları değiştirme gücüne sahipse, İşletme bu 

durumu açıklamalıdır. Finansal tablolar, raporlama döneminden (bilanço 

tarihinden) sonraki olayları yansıtmadığından, finansal tablo kullanıcılarının, 

finansal tabloların onay tarihini bilmesi önemlidir.4 

 

3. Finansal Tabloya Alınma ve Değerleme Esasları 

Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki olaylar “düzeltme 

gerektiren”  ve “düzeltme gerektirmeyen olaylar”  olmak üzere ikiye 

ayrılır. Her iki duruma ilişkin olaylar aşağıdaki gibidir. 

 

3.1. Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Düzeltme 

Gerektiren Olaylar 

Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki düzeltme gerektiren olaylar;  

raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibarıyla ilgili olayların var olduğuna 

ilişkin kanıtları gösteren koşulların bulunduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu gibi 

durumlarda işletmeler, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun 

şekilde düzeltmekle yükümlüdür. 

Aşağıda yer alan hususlar, raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki 

                                                 
4 TMS 10, parag. 17, 18 
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düzeltme gerektiren olaylara örnek olarak verilmiştir. Bu olayların ortaya çıkması 

durumunda, ilgili kalemin tutarı buna göre düzeltilir veya daha önce finansal 

tablolara alınmamış olanlar finansal tablolara alınır.  

(a) İşletmenin raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibariyle bir borcunun 

bulunduğunu teyit eden, raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra 

sonuçlanmış bir dava ile ilgili olarak; daha önce finansal tablolara alınan 

karşılık tutarları “TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” 

Standardı uyarınca düzeltilir ya da ilgili tutar için ayrılan karşılık finansal 

tablolara alınır. Sonucun, TMS 37 Paragraf 16 kapsamında ele alınabilmesine 

olanak tanıyacak kanıtlar sunması nedeniyle, işletmenin bu durumu sadece 

bir koşullu borç olarak göstermesi yeterli değildir.5 

Örneğin: A İşletmesi aleyhine Kasım 2012’de açılmış 10.000 TL’lik tazminat 

davası 10.01.2013 tarihinde sonuçlanmıştır. A İşletmesi davayı kaybetmiş ve 

tazminatı ödemek zorundadır. Bu durumda 31.12.2012 itibarıyla aşağıdaki 

kaydın yapılması gerekmektedir: 

 
31.12.2012 

 

  

Tazminat Gideri  10.000  

 Dava Tazminat Karşılığı  10.000 

 

(b) Raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibariyle bir varlığın değerinde 

düşüklük olduğuna veya daha önce finansal tablolara alınan değer 

düşüklüğü tutarının düzeltilmesi gerektiğine dair bir bilginin raporlama 

döneminden (bilanço tarihinden) sonra ortaya çıkması halinde; örneğin, 

(i) Raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibarıyla işletmenin alacaklı 

olduğu bir müşterisinin raporlama döneminden (bilanço tarihinden) 

sonra iflas etmesi, raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibarıyla 

söz konusu alacakla ilgili bir zararın var olduğunun teyidi şeklinde 

değerlendirilir. Bu durumda ilgili alacağın kayıtlı değerinin 

düzeltilmesi zorunludur.6 

Örneğin: A İşletmesi 2012 yılı içinde satış yaptığı bir müşterisinden 8.000 TL 

alacağını 31.12.2012 tarihine kadar tahsil edememiştir. A İşletmesi 22 Ocak 

2013 tarihinde müşterisinin iflas ettiğini öğrenmiş ve alacağı için İflas Masasına 

başvurmuştur. 

 

 

                                                 
5 TMS 10, parag. 9/a 
6 TMS 10, parag. 9/b/(i) 
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31.12.2012 

 

  

Şüpheli Alacak Gideri  8.000  

 Şüpheli Alacak Karşılığı  8.000 

 

(ii) Stokların raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra 

satılması, bu stokların bilanço tarihindeki net gerçekleşebilir 

değerleri hakkında bilgi verebilir.7  

Örneğin: A İşletmesinin 31 Aralık 2012 itibarıyla uzun süredir elinde 

bulundurduğu 10 TL/Kg maliyeti olan 500 Kg ticari malın değeri düştüğü 

düşünülmektedir. Ancak Aralık ayında bu mala ilişkin herhangi bir satış işlemi de 

gerçekleşmemiştir. Bu nedenle değerinin tam olarak kaç TL’ye düştüğü 

saptanamamıştır. 9 Ocak 2013’te ticari mallar 7 TL/Kg üzerinden satılabilmiştir. 

Bu durumda 31.12.2012 itibarıyla stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmalıdır. 

 
31.12.2012 

 

  

Stok Değer Düşüş 

Gideri 

 1.500  

 Stok Değer Düşüş 

Karşılığı 

 1.500 

 

(c) Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) önce satın alınan varlıkların 

maliyetlerinin veya satılan varlıklardan elde edilen gelirlerin, raporlama 

döneminden (bilanço tarihinden) sonra belirli hale gelmesi düzeltme 

gerektirir.8 

Örneğin: A İşletmesi 1 Aralık 2012’de satın aldığı eski bir binanın kullanılabilir 

hale getirilmesi için bir mimarlık bürosu aracılığıyla bazı tadilat işlemleri 

yaptırmıştır. Tadilat işlemleri 30 gün sürmüştür. Mimarlık bürosu tadilata ilişkin 

60.000 TL’lik faturayı 5 Ocak 2013 tarihli olarak yollamıştır. Bu durumda: 

 
31.12.2012 

 

  

Binalar H.  60.000  

 Ticari Borçlar  60.000 

 

(d) Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) önceki olaylar nedeniyle, 

                                                 
7 TMS 10, parag. 9/b/(ii) 
8 TMS 10, parag.9/c 
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kârdan pay veya ikramiye gibi raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) 

itibarıyla hukuki veya zımni kabule dayalı bir borcun olduğu durumlarda, 

ikramiye veya kârdan payın raporlama döneminden (bilanço tarihinden) 

sonra belirli hale gelmesi düzeltme gerektirir. (bkz. TMS 19 Çalışanlara 

Sağlanan Faydalar).9 

Örneğin: A İşletmesi her yıl Vergi Öncesi Net Kârından Personele %5 prim 

dağıtmaktadır. İşletmenin 2012 yılı Vergi Öncesi Kârı 15 Şubat 2013’te belli 

olmuştur. İşletme bunun üzerine 20 Şubat 2013’te Kârın %5’ine karşılık gelen 

500.000 TL’nı personele 2012 yılı primi olarak dağıtma kararı almıştır. 

 
31.12.2012 

 

  

Personel Gideri  500.000  

 Personele Borçlar  500.000 

 

(e) Finansal tabloların gerçeğe uygun olmadığını gösteren hata ve hilelerin 

ortaya çıkarılması düzeltme gerektirir.10 

Örneğin: A İşletmesi bir muhasebe şirketinden iç kontrol konusunda hizmet 

almaktadır. İlgili muhasebe şirketinden gelen 1 Şubat 2013 tarihli raporda, A 

İşletmesi’nin 5 Aralık 2012’de gerçekleştirdiği 100.000 TL’lik satış faturasını 

kayıtlara yanlışlıkla 10.000 TL olarak aldığı anlaşılmıştır. Bu durumda aşağıdaki 

gibi bir kayıt yapılması gereklidir: 

 
31.12.2012 

 

  

Ticari Alacaklar  90.000  

 Satışlar  90.000 

 

3.2. Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Düzeltme 

Gerektirmeyen Olaylar 

Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra düzeltme gerektirmeyen 

olaylar; ilgili olayların raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra ortaya 

çıktığını gösteren koşulların bulunduğu durumları kapsamaktadır.  

Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki düzeltme gerektirmeyen 

olaylar için finansal tablolarda herhangi bir düzeltme yapılmaz ancak söz konusu 

olaylar önemlilik derecelerine göre açıklama gerektirebilir. Eğer söz konusu 

raporlama dönemi (bilanço tarihi) sonrası olaylar finansal tablo kullanıcılarının 

finansal tabloları değerlendirmesini ve karar almasını önemli derecede 

                                                 
9 TMS 10, parag.9/d 
10 TMS 10, parag.9/e 
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etkiliyorsa, bu olaylara ilişkin açıklama yapılması gerekir.11  Bu nedenle, önemli 

olarak değerlendirilen düzeltme gerektirmeyen olaylar için olayın niteliği (esası) 

ve olayın tahmini finansal etkisi veya böyle bir tahminin yapılıp yapılamadığına 

dair dipnotlarda açıklama yapılması gerekir.12 

Dipnotlarda açıklanması gereken raporlama döneminden (bilanço tarihinden) 

sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylara örnekler aşağıdaki gibidir.13 

 Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra önemli bir bağlı 

ortaklığın elden çıkarılması veya önemli bir birleşme gerçekleştirilmesi 

(“TFRS 3 İşletme Birleşmeleri” Standardı, işletme birleşmelerinde ve 

elden çıkarmalarda bazı açıklamaların yapılmasını öngörmektedir.), 

 

 Bir faaliyetin durdurulmasına yönelik planın duyurulması, 

 

 Önemli varlık alımları, varlıkların “TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan 

Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” Standardı uyarınca satış 

amaçlı elde tutulan varlıklar olarak sınıflandırılması, varlıkların diğer 

şekillerde elden çıkarılması veya önemli varlıkların devlet tarafından 

kamulaştırılması, 

 

 Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra, bir yangın sebebiyle 

ana üretim fabrikasının tahrip olması, 

 

 Önemli bir yeniden yapılandırma planının duyurulması veya bu planın 

uygulanmaya başlanması (bkz TMS 37), 

 

 Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra önemli tutarda hisse 

senedi işlemleri yapılması (“TMS 33 Hisse Başına Kazanç” Standardı 

uyarınca düzeltme gerektiren aktifleştirme veya bedelsiz hisse arzı, hisse 

bölünmesi veya ters hisse bölünmeleri gibi işlemler haricindeki bu gibi 

işlemlerin açıklanmasını gerektirmektedir),  

 

 Varlık fiyatlarında veya döviz kurlarında raporlama döneminden (bilanço 

tarihinden) sonra olağan dışı büyüklükte değişikliklerin olması, 

 

 İşletmenin cari ve ertelenmiş vergi alacakları ile borçları üzerinde önemli 

etkisi olan yeni vergi düzenlemelerinin yapılması veya vergi oranlarının 

değişmesi ya da bu şekilde bir vergi kanunu çıkarılacağının duyurulması 

(bkz TMS 12 Gelir Vergileri), 

                                                 
11 K.S. Muthupandian, “IAS 10 Events After The Reporting Period – A Closer Look”, The 

Management Accountant, Vol:43, No:11, s.844 
12 TMS 10, parag. 21/(a),(b) 
13 TMS 10,, parag. 22 
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 Önemli bir garantinin verilmesi gibi, önemli taahhütlere veya önemli 

koşullu borçlara girilmesi, 

 

 Tamamen raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra gerçekleşen 

olaylardan kaynaklanan önemli bir davanın başlaması  

 

4. Temettüler 

Kâr payı veya dividant olarak da bilinen temettü; hisse senedi sahiplerinin elde 

ettiği gelirdir.14 TMS 10 Standardı’nda temettülere ilişkin olarak aşağıdaki 

hususlar üzerinde durulmuştur;15 

 Hisse senedi sahiplerine; (TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum’ daki 

tanımlar uyarınca) ödeneceği raporlama döneminden (bilanço tarihinden) 

sonra ilan edilen temettüler ile ilgili olarak, raporlama dönemi sonunda 

(bilanço tarihinde) işletmelerce herhangi bir yükümlülük finansal 

tablolara alınmaz.  

 Ödeneceği, raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra, ancak 

finansal tabloların yayımı için onay verilen tarihten önce ilan edilen 

temettüler (örneğin; temettülerin onaylanması ve dolayısıyla artık 

işletmenin isteğine bağlı olmaması durumunda); söz konusu zamanda 

herhangi bir yükümlülük bulunmadığından yükümlülük olarak finansal 

tablolara alınmaz. Bu tür temettüler, “TMS 1 Finansal Tabloların 

Sunuluşu” Standardı uyarınca dipnotlarda açıklanır. 

 

5. İşletmenin Sürekliliği Varsayımının Geçerliliğini Kaybetmesi 

İşletmenin sürekliliği kavramı; muhasebe bilgilerinin, işletmenin, kapanma ya da 

satılma durumu olmadan, faaliyetlerini sürekli olarak devam ettireceği 

varsayımına dayanarak hazırlandığını ifade etmektedir.16 Türkiye Finansal 

Raporlama Standartlarının genelinde olduğu gibi TMS 10’da da işletmenin 

sürekliliği ilkesi gözetilmiş ve bilanço tarihinden sonra bu ilkeyi ihlal edecek bir 

durum olması durumunda bunun mutlaka dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. 

İşletme yönetimince raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra 

işletmenin tasfiye edilmesi veya ticari faaliyetlerinin durdurulmasına karar 

verilmesi veya bu şekilde hareket edilmesi dışında gerçekçi bir alternatifin 

bulunmaması halinde; finansal tabloların hazırlanmasında işletmenin sürekliliği 

                                                 
14 Metün Türko, Finansal Yönetim, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., Genişletilmiş 

Gözden Geçirilmiş 2. Basım, İstanbul, 2002, s.75 
15 TMS 10, parag. 12,13 
16 John J. Wild, Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta, Fundamental Accounting Principles, 

McGraw-Hill/Irwin, 19.basım, 2009, s.10 
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varsayımı dikkate alınmaz.17 

Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra işletmenin finansal durumu ve 

faaliyet sonuçlarında ortaya çıkan bozulmalar, işletmenin sürekliliği varsayımının 

geçerliliğini koruyup korumadığının yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir. 

İşletmenin sürekliliği varsayımının geçerliliğini yitirmesi halinde; işletmenin 

sürekliliği varsayımı çerçevesinde finansal tablolara alınan tutarların düzeltilmesi 

yerine, muhasebe esaslarında temel bir değişikliğe gidilmesini gerektirir.18  

Finansal tabloların hazırlanmasında işletmenin sürekliliği kavramının dikkate 

alınmadığı veya İşletme yönetiminin işletmenin sürekliliğinden şüphe edilmesini 

gerektiren olay ve koşullara ilişkin önemli belirsizliklerden haberdar olduğu 

durumlarda; dipnotlarda, ‘’TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” standardında 

öngörülen hususların açıklanması gereklidir. Dipnotlarda açıklanması gereken 

söz konusu olay ve koşullar bilânço tarihinden sonra da ortaya çıkabilir.19 

 

6. Araştırma: 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda hisse senetleri işlem gören şirketler, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı Seri: XI – 29 numaralı tebliğ 

kapsamında20, finansal tablolarını TFRS’ye uygun olarak hazırlamaktadırlar. TMS 

10 kapsamında bilanço tarihinden sonraki olaylara ilişkin İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsasında (İMKB) hisse senetleri işlem gören şirketlerden İMKB-100 

Endeksine girenlerin finansal tablo açıklamalarında yer verdikleri konulara ilişkin 

bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma yapıldığında İMKB-100 Endeksinde işlem 

gören şirketlerin listesi Ek-1’de verilmiştir.  

 

Araştırmanın amacı, İMKB’de hisse senetleri işlem gören şirketlerin TMS 10 

kapsamında hangi tür açıklamalar yaptıklarını saptamaktır. Araştırmanın 

kapsamı İMKB-100 Endeksine giren şirketlerin 2011 yılı sonunda yayınladıkları 

finansal tablo açıklamalarıdır. Araştırmada kullanılan veriler SPK kapsamında 

İMKB tarafından işlemleri yürütülmekte olan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

(KAP) yayınlanmış olan bilgilerden alınmıştır21.  

 

Araştırma gerçekleştirildiğinde İMKB’de hisse senetleri işlem gören toplam şirket 

sayısı 350’dir.  

 

Araştırmanın anakütlesini oluşturan İMKB-100 Endeksinin tüm İMKB Endeksini 

temsil gücü ise %35 olarak hesaplanmıştır. Ancak özsermaye büyüklüğü 

                                                 
17 TMS 10, parag. 14 
18 TMS 10, parag. 15 
19 TMS 10, parag. 16/(a),(b) 
20 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete 
21 www.kap.gov.tr 
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açısından değerlendirildiğinde ise bu oran artış göstermektedir. İMKB-100 

Endeksindeki şirketlerin toplam özsermaye değeri 31.12.2012 tarihinde 

252.333.669.250 TL’dir. Aynı tarihte tüm İMKB şirketlerinin toplam özsermaye 

değeri ise 312.548.798.412 TL’dir.22 Dolayısıyla 31.12.2012 tarihli verilen 

çerçevesinde özsermaye büyüklüğü açısından IMKB-100 Endeksi tüm İMKB 

Endeksinin yaklaşık olarak %81’ini temsil etmektedir. 

 

TMS 10’a göre araştırma kapsamında söz konusu açıklama çeşitleri incelenmiş 

ve İMKB-100 Endeksinde yer 100 şirketin 63 tanesinde raporlama dönemi 

(bilanço tarihi) sonrası olaylara ilişkin dipnotlarda açıklama yapıldığı tespit 

edilmiştir (Bknz. Tablo – 1).  

 

Tablo – 1: Finansal Tabloları Ekinde Bilanço Tarihi Sonrası Olaylara 

İlişkin Açıklama Yapan Şirketler: 

 Şirket Sayısı Oran 

Açıklama yapan şirket sayısı 63 %63 

Açıklama yapmayan şirket sayısı 37 %37 

Toplam 100 %100 

 

Söz konusu olan 63 şirketin yaptığı açıklama konusu sayısının da toplam olarak 

171 adet olduğu belirlenmiştir. Bu 171 açıklamanın konu başlıklarına göre 

dağılımı Tablo – 2’deki gibidir. 

 

İMKB 100 Endeksindeki şirketlerden “Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar” 

kapsamında finansal tablolarında yaptıkları açıklama türü (konu açısından) sayısı 

28’dir. Bu 28 açıklama türü içerisinde yapılan 171 açıklamanın %21 ile en fazla 

iştiraklere/bağlı ortaklıklara ilişkin olduğu saptanmıştır. Yapılan açıklama 

sıralamasında ikinci sırayı %7 ile menkul kıymetlere ilişkin yapılan açıklamalar 

almıştır. Yine %7 düzeyinde olan bir başka konu ise şirketlerin maddi duran 

varlıklarına ilişkin yaptıkları açıklamalardır. Maddi duran varlıklar içinde genelde 

gayrimenkullere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

 

Dördüncü sırada %6 ile sermayeye ilişkin açıklamalar yer almıştır. Sermayeye 

ilişkin açıklamalarda çoğunlukla kayıtlı sermaye tavanı içinde yönetim 

kurullarının aldıkları yetki ile yaptıkları sermaye artışına ilişkin verdikleri kararlar 

yer almıştır. Beşinci sırada ise %5 ile yatırım indirimine ilişkin açıklamalar yer 

almıştır.  

 

 

 

                                                 
22 www.imkb.gov.tr 
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Tablo – 2: Raporlama Tarihi (Bilanço Tarihi) Sonrası Açıklamların Konu 

Başlıklarına Göre Dağılımı 

 Konu Başlığı Sayısı Yüzdesi 

1 İştirak/ Bağlı Ortaklık Edinimi / Hisse Artışı / İştirak/ Bağlı Ortaklık 

Sermaye Artışı / İştirak Halka Arz / Satış / İştiraklere İlişkin Diğer 

Bilgiler 36 21% 

2 Menkul Kıymet İhracı / Geri Alımı / Riskten Korunma ve Türev / 

Alım-Satım Amaçlı Hisse Alımı 12 7% 

3 MDV veya Gayrimenkul Edinimi / Satışı 12 7% 

4 Sermaye Artışı/Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı 11 6% 

5 Yatırım İndirimi 9 5% 

6 Esas Sözleşme Değişikliği 8 5% 

7 Birleşme/Bölünme 8 5% 

8 Açılan Dava 7 4% 

9 Kıdem Tazminatı Tavanı 7 4% 

10 Sipariş / Taahhüt 7 4% 

11 Mali Tab.'ın Yön.Kur. Tarafından Onaylanması ve Yayımı İçin Yetki 

Verilmesi 6 4% 

12 Önemli Gelir / Gider Kalemleri 5 3% 

13 Grup Şirketlerinden Borç alma/ Borcun Vadesinin Uzatılması 4 2% 

14 Verdiği Garantinin Bitmesi / Uzatılması 4 2% 

15 Lisans / Ruhsat Alımı veya Tadili 4 2% 

16 Kar Dağıtım Kararı (Yön.Kur. Teklifi) 4 2% 

17 Ortaklık Yapısı 4 2% 

18 Maddi Olmayan Duran Varlıklar / Futbolcu Transferi 4 2% 

19 Toplu İş Görüşmesi 4 2% 

20 Kredi Alma / Geri Ödeme 4 2% 

21 Hisse Devri 3 2% 

22 Bölge Müdürlüğü Oluşturulması / Kapatılması 2 1% 

23 Genel Kurul toplantısı 1 1% 

24 Faaliyetlerin Birleştirilmesi 1 1% 

25 Karşılık Hesaplama 1 1% 

26 Yön. Kurulu Değişikliği 1 1% 

27 Yangın Sonucu Tesisin Zarar Görmesi 1 1% 

28 Adres Değişikliği 1 1% 

 Toplam 171 100% 

 

 

Sonuç 

Dünyada uluslararası ticaretin ve uluslararası yatırımların artmasıyla birlikte, 

işletmelerin finansal durumlarını ve finansal performanslarını ortaya koymada 

ortak bir dil arayışı Uluslararası Muhasebe Standartlarının (UMS)  ve ardından 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) doğmasına sebep 

olmuştur. 2000 yılından itibaren UMS / UFRS kullanımı dünyada yaygınlaşmıştır. 

Türkiye’de de hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketler önce SPK’nın XI-25 

numaralı ve ardından XI-29 numaralı tebliğleri ile 2005 yılından itibaren UFRS 
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uygulamaktadırlar23. UFRS’nin birebir aynısı olan TFRS’nin halka açık şirketlerde, 

BDDK’ya tabi şirketlerde ve sigorta şirketlerindeki uygulanmasının ardından 14 

Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni Türk Ticaret Kanunu ile daha 

geniş bir kesimce uygulanması 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla başlamıştır.  

 

Bu çalışmada da işletmelerin raporlama döneminden (Bilanço Tarihinden) 

sonraki olayları TMS 10 açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye ek 

olarak da İMKB’de hisse senetleri işlem gören şirketler üzerinde bir araştırma 

yapılarak, durum saptaması yapılmıştır. 

 

İşletmelerin yıl sonu itibarıyla hazırladıkları tablolar, her ne kadar 31 Aralık 

(çoğunlukla) tarihi itibarıyla olsa da, bu tabloların kesinleşmesi yıl sonunu takip 

eden birkaç aylık süre içinde olmaktadır. Anonim şirketlerde finansal tabloların 

kesinleşmesi yönetim kurulunun onayı ile olmakta ve ardından tablolar ilan 

edilmekte ve genel kurula sunulmaktadır. Finansal tablolara ilişkin raporlama 

dönemi sonu (ya da bilanço tarihi) ile finansal tabloların yönetim kurulunca 

onaylanması tarihi arasında geçen finansal tablo hazırlama sürecinde ortaya 

çıkan olayların finansal tablolar üzerinde etkileri olmaktadır. Bu etkiler TMS 

10’da iki grupta toplanmaktadır. Bu gruplardan birinde finansal tablo üzerinde 

düzeltme gerektiren olaylar yer alırken, diğerinde ise düzeltme gerektirmeyen 

olaylar yer almaktadır. 

Finansal tablolar kesinleşmeden önce, bilanço (finansal durum tablosu) tarihi 

itibarıyla olayların var olduğuna ilişkin kanıtları gösteren koşulların bulunduğu 

durumlar düzeltme gerektiren olaylardır. Bu durumda işletmeler, finansal 

tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmekle yükümlüdür.  

Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra düzeltme gerektirmeyen 

olaylar ise ilgili olayların raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra 

ortaya çıktığını gösteren koşulların bulunduğu durumları kapsamaktadır. 

Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki düzeltme gerektirmeyen 

olaylar için finansal tablolarda herhangi bir düzeltme yapılmaz ancak söz konusu 

olaylar önemlilik derecelerine göre açıklama gerektirebilir. Eğer söz konusu 

raporlama dönemi (bilanço tarihi) sonrası olaylar finansal tablo kullanıcılarının 

finansal tabloları değerlendirmesini ve karar almasını önemli derecede 

etkiliyorsa, bu olaylara ilişkin açıklama yapılması gerekir. 

Bu çalışmada, bilanço tarihinden sonraki olayların açıklanmasında uygulamanın 

nasıl gerçekleştiğini analiz etmek üzere İMKB 100 endeksi kapsamındaki şirketler 

üzerinde bir araştırma yapılmıştır. TFRS’nin en yaygın uygulandığı yer İMKB 

olduğundan ve bu şirketlerin önemli bir kısmını temsil eden İMKB 100 endeksine 

                                                 
23 F. Yılmaz, “TMS – 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının İşletmeler Üzerindeki Etkisi: 

İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Bir İnşaat Şirketi“, İ.Ü. İ.F. İşletme İktisadı 
Enstitüsü Yönetim Dergisi, Sayı:64, Ekim 2009. 
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giren şirketler olduğundan, araştırma bu şirketler üzerinde yapılmıştır. 

Yapılan araştırmada İMKB 100 endeksi şirketlerinin yayınlamış olduğu son yıllık 

(bu çalışmanın hazırlandığı tarih itibarıyla) finansal tablolar olan 2011 yılı 

seçilmiştir. TMS 10’da finansal tabloların kesinleştiği tarihin de açıklanması 

belirtilmiştir. Araştırma kapsamındaki şirketlerin hepsi finansal tablolarının 

kesinleştiği tarihi açıklamış olmakla beraber çoğunda bu durum “Bilanço 

tarihinden sonraki olaylar” maddesi dışında, diğer maddeler içinde yer almıştır. 

İMKB 100 kapsamındaki şirketlerin %63’ü finansal tablo açıklamalarında bilanço 

tarihi sonrasındaki olaylara yer vermiştir.  Geri kalan %37’sinde ise bu konuda 

bir açıklama yer almamıştır. 

Açıklama yapan 63 şirketin açıklama yaptığı konu çeşidi sayısı 28 tane olmuştur. 

Bu konularda 171 açıklama yapılmıştır. Dolayısıyla şirket başına (açıklama 

yapanlar içinde) ortalama 2,7 açıklama çeşidi tespit edilmiştir.  

En çok açıklama yapılan konuların başında %21 ile iştiraklere veya bağlı 

ortaklıklara ilişkin açıklamalar gelmiştir. İştiraklere / bağlı ortaklıklara ilişkin 

açıklamalar; satınalma veya elden çıkarılması, sermayesinin artırılması ve buna 

katılıma ilişkin olmuştur. İştirakler /bağlı ortaklıklara ilişkin açıklamalardan sonra 

gelen sıralamada menkul kıymetler (%7), maddi duran varlıklar(%7), sermaye 

(%6) ve yatırım indirimi (%5) konuları gelmiştir. 

İMKB 100 endeksindeki şirketlerden TMS 10 kapsamında en çok açıklama 

yayınlayan şirket türleri spor kulüpleri olmuştur. Zira faaliyet konuları gereği, 

futbolcu ve teknik personel transferi ve bu konularda yapılan görüşmeler futbol 

ligi tamamlandıktan sonra ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Bu işlemler de ilgili 

şirketlerin finansal tablo hazırlama süreçlerine rastlamaktadır. Bu nedenle 

araştırmada yer alan 4 futbol kulübünün (şirketinin) yaptığı açıklama sayısı diğer 

şirketlere göre belirgin bir şekilde daha fazla olmuştur. 

TFRS veya UFRS’deki düzenlemeleri, kural bazlı olan vergi kanunlarından ayıran 

belirgin özelliklerden biri de ilke bazlı olmalarıdır. İlke bazlı olan TFRS veya 

UFRS’de çoğu zaman olayların sınıflandırılmasında veya açıklanmasında mesleki 

yargı kullanmak gerekmektedir. Mesleki yargının kullanıldığı yerlerde de yorum 

farkları ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışma kapsamında yapılan araştırma da bu 

tezi doğrulamıştır. Zira 2011 yılı finansal tablolarının hazırlama sürecinde, 

10.1.2012 tarihinde Resmi Gazete’de 2012 yılında uygulanacak Kıdem Tazminatı 

Tavanını ilan edilmiş olmasına rağmen, bu konuyu önemli bulup, bilanço tarihi 

sonrası olaylar başlığı altında buna ilişkin açıklama yapan şirket sayısı 7 

olmuştur. İMKB 100 şirketlerinden sadece 7 tanesi Kıdem Tazminatı Tavanı 

değişikliğini bilanço tarihi sonrası olaylar başlığı altında açıklarken, geri kalan 93 

tanesinde bu başlık altındaki açıklamalarda kıdem tazminatı tavanı değişikliğine 

yer vermemiştir. 

Araştırma kapsamındaki 100 şirketin finansal tablolarına ilişkin verilerin tamamı 
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İMKB’nin ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun internet sitesinden elde 

edilmiştir. Veri toplama aşamasında karşılaşılan ilginç bir durum da, bu finansal 

tablolar ve dipnotları bu sitede kamuya duyurulmasına karşılık ilgili tabloların 

Bağımsız Denetim raporlarının önemli bir kısmının da yer almadığıdır. İMKB 100 

şirketlerinin 68 tanesinin bağımsız denetim raporu kamuya yapılan açıklamalarda 

yer alırken 32 şirketin bağımsız denetim raporu burada yer almamıştır. 

Bilanço tarihinden sonraki olayların dahi dikkate alınarak finansal tablo 

dipnotlarının hazırlandığı bir ortamda, finansal tablo okuyucuları açısından son 

derece önemli olan bağımsız denetim raporlarının %32’sinin İMKB tarafından 

yatırımcılara sunulmamış olması da son derece düşündürücüdür. 
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EK – 1: İMKB 100 Endeksine giren şirketler24 

  Kod Şirket Adı 

 

  Kod Şirket Adı 

1 AEFES ANADOLU EFES 

 

51 IHLAS İHLAS HOLDİNG 

2 AFYON AFYON ÇİMENTO 

 

52 IPEKE 

İPEK DOĞAL 

ENERJİ 

3 AKBNK AKBANK 

 

53 ISCTR İŞ BANKASI 

4 AKENR AKENERJİ 

 

54 ISFIN İŞ FİN.KİR. 

5 AKFEN AKFEN HOLDİNG 

 

55 ISGYO İŞ GMYO 

6 AKSA AKSA 

 

56 ITTFH İTTİFAK HOLDİNG 

7 ALARK ALARKO HOLDİNG 

 

57 IZMDC 

İZMİR DEMİR 

ÇELİK 

8 ALBRK ALBARAKA TÜRK 

 

58 KARSN 

KARSAN 

OTOMOTİV 

9 ALGYO ALARKO GMYO 

 

59 KARTN KARTONSAN 

10 ALKIM ALKİM KİMYA 

 

60 KCHOL KOÇ HOLDİNG 

11 ANHYT 

ANADOLU HAYAT 

EMEK. 

 

61 KLGYO KİLER GMYO 

12 ANSGR 

ANADOLU 

SİGORTA 

 

62 KONYA KONYA ÇİMENTO 

13 ARCLK ARÇELİK 

 

63 KOZAA 

KOZA 

MADENCİLİK 

14 ASELS ASELSAN 

 

64 KOZAL KOZA ALTIN 

15 ASUZU ANADOLU ISUZU 

 

65 KRDMD KARDEMİR 

16 ASYAB 

ASYA KATILIM 

BANKASI 

 

66 METRO METRO HOLDİNG 

17 AYGAZ AYGAZ 

 

67 MGROS MİGROS TİCARET 

18 BAGFS BAGFAŞ 

 

68 MNDRS 

MENDERES 

TEKSTİL 

19 BANVT BANVİT 

 

69 NETAS NETAŞ TELEKOM. 

20 BIMAS BİM MAĞAZALAR 

 

70 NTHOL NET HOLDİNG 

21 BIZIM 

BİZİM 

MAĞAZALARI 

 

71 OTKAR OTOKAR 

22 BJKAS 

BEŞİKTAŞ FUTBOL 

YAT. 

 

72 PETKM PETKİM 

23 BOYNR 

BOYNER 

MAĞAZACILIK 

 

73 PRKME 

PARK 

ELEK.MADENCİLİK 

24 BRISA BRİSA 

 

74 RHEAG RHEA GİRİŞİM 

25 BRSAN 

BORUSAN 

MANNESMANN 

 

75 SAFGY SAF GMYO 

                                                 
24 http://www.kap.gov.tr/yay/GenelBilgiler/Endeksler.aspx#XU100 (10.1.2013) 
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26 CCOLA 

COCA COLA 

İÇECEK 

 

76 SAHOL 

SABANCI 

HOLDİNG 

27 CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM 

 

77 SASA SASA POLYESTER 

28 CLEBI ÇELEBİ 

 

78 SISE ŞİŞE CAM 

29 DOAS 

DOĞUŞ 

OTOMOTİV 

 

79 SKBNK ŞEKERBANK 

30 DOHOL DOĞAN HOLDİNG 

 

80 SNGYO SİNPAŞ GMYO 

31 DYHOL 

DOĞAN YAYIN 

HOL. 

 

81 TAVHL 

TAV HAVA 

LİMANLARI 

32 ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 

 

82 TCELL TURKCELL 

33 ECZYT 

ECZACIBAŞI 

YATIRIM 

 

83 TEBNK 

T.EKONOMİ 

BANK. 

34 EGEEN EGE ENDÜSTRİ 

 

84 THYAO 

TÜRK HAVA 

YOLLARI 

35 EGGUB EGE GÜBRE 

 

85 TIRE 

MONDİ TİRE 

KUTSAN 

36 EKGYO 

EMLAK KONUT 

GMYO 

 

86 TKFEN TEKFEN HOLDİNG 

37 ENKAI ENKA İNŞAAT 

 

87 TOASO TOFAŞ OTO. FAB. 

38 EREGL 

EREĞLİ DEMİR 

ÇELİK 

 

88 TRCAS TURCAS PETROL 

39 FENER 

FENERBAHÇE 

FUTBOL 

 

89 TRGYO TORUNLAR GMYO 

40 FROTO FORD OTOSAN 

 

90 TRKCM TRAKYA CAM 

41 GARAN 

GARANTİ 

BANKASI 

 

91 TSKB T.S.K.B. 

42 GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 

 

92 TSPOR 

TRABZONSPOR 

SPORTİF 

43 GOODY GOOD-YEAR 

 

93 TTKOM TÜRK TELEKOM 

44 GOZDE GÖZDE GİRİŞİM 

 

94 TTRAK TÜRK TRAKTÖR 

45 GSDHO GSD HOLDİNG 

 

95 TUPRS TÜPRAŞ 

46 GSRAY 

GALATASARAY 

SPORTİF 

 

96 ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 

47 GUBRF GÜBRE FABRİK. 

 

97 VAKBN 

VAKIFLAR 

BANKASI 

48 HALKB T. HALK BANKASI 

 

98 VESTL VESTEL 

49 HURGZ HÜRRİYET GZT. 

 

99 YKBNK 

YAPI VE KREDİ 

BANK. 

50 IHEVA 

İHLAS EV 

ALETLERİ 

 

100 ZOREN ZORLU ENERJİ 
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Muhasebe Eğitiminde Vak’a Etüdlerinin Önemi+ 

 

Kerem Sarıoğlu* 

 

Özet 

İşletmecilik eğitiminde vak’a yöntemi, ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde 100 

yıldan daha fazla bir süre önce uygulanmıştır. Öğrencinin, karar alıcı konumuna 

geçerek, çeşitli işletmecilik sorunları üzerinde gerçek ya da varsayımsal hikayeler 

üzerinde derinlemesine düşünmesi, kendi arasında tartışmasının sağlanması, bu 

yöntemin öne çıkan özellikleri olmuştur. Yöntemin diğer eğitim metodları ile 

birlikte ya da tek başına kullanılmasının yararları, Dünya’da farklı çalışmalarda 

konu edilmiştir.  

 

Vak’a yönteminin farklı bakış açılarına göre çeşitli tanımları mevcuttur. Yöntemin 

en önemli aracı olan vak’alar, belirli öğrenme amaçlarına ulaşmak için türlü 

şekilde tasarlanabilmektedirler. 

 

Vak’a yönteminin yararları üzerinde fikir birliğine varmış önemli eğitim kurumları 

ve çok sayıda eğitimci mevcut olsa da, yöntemin yaygın olarak uygulanmasının 

önünde engeller de mevcuttur. Söz konusu sınırlayıcı etmenlere rağmen, 

yöntemin yaygınlaştırılması için neler yapılması gerektiği, eğitimcinin içinde 

bulunduğu kültür de göz önüne alınarak cevaplandırılması gerekli bir sorundur. 

 

Abstract 

Introduction of case method with business education first took place in the 

United States of America more than 100 years ago. Forthcoming characteristics 

of this method are that it puts students in the decision maker’s role, it makes 

students think deeply over the real or hypothetical stories on various business 

problems and it allows students discuss among each other. The benefits of 

usage the case method alone or together with the other methods of teaching 

became the topic of various research in the World. 

 

The case method can be explained with various descriptions according to 

different points of view. As the most important instrument of the method, cases 

are structured in different ways. 

 

Although, there are significant number of educational institutions and educators 

that agreed upon the benefits of the case method, there are hurdles preventing 

wider application of case method teaching. Despite limiting factors, what is 

                                                 
+ Muhasebe Enstitüsü Notu: Bu bildiri, 13-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Antalya’da 

düzenlenen 34. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumunda sunulmuştur. 
 
* Doç. Dr. Kerem Sarıoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
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needed to be done for a broader application is a problem that needs to be 

answered with considering the culture that educator is in. 

 

Giriş 

Bir üniversitenin işletme eğitimi veren bir bölümünde görevli olan öğretim 

üyesine, yakın bir arkadaşı bir gün aşağıdaki şekilde yakınır: 

“Sizin öğrencilerden yeni mezun genç bir arkadaşı işe aldım. Eğitiminizin iyi 

olduğunu söylersin. Ancak iş yapmak gerektiğinde, teorik bilgi pek işe 

yaramıyor. Aylarca uğraştıktan sonra, bu çocuktan ancak faydalanmaya 

başladım.” 

 

Öğretim üyesinin bir başka arkadaşı, aynı konu hakkında yakınırken, biraz daha 

kibar bir üslupla aşağıdakileri söyler: 

“Sizden mezun bir arkadaş işe başladı. Okulunuzdan gelenlerin teorik bilgisi çok 

kuvvetli oluyor. Pratik yaparak hemen öğreniyorlar. Öğrenciniz iyi çıktı. Tebrik 

ederim.” 

 

Dikkatle incelenirse, her iki durumda da üniversite eğitimini yetersiz ve fazla 

kuramsal bulan benzer bir bakış açısı görülebilir. Daha olumlu bir yaklaşım 

sergilenen ikinci örnekte bile, “teorik bilgisi çok kuvvetli oluyor” ve “pratik 

yaparak hemen öğreniyorlar” ifadeleriyle, üniversitenin teorik bilgiyi verebilecek 

bir kurum olduğu, ancak gerçek öğrenmenin üniversitede gerçekleşmediği 

şeklindeki bakış açısı hissedilmektedir.  

 

Kuşkusuz, toplumda bu tür görüşlerde, dayanaksız önyargıların da payı 

bulunmaktadır. Bazen bilmeyen ne bilmediğini de bilmediği için, bilen olarak 

tanıtılan kişinin, ne bildiğini anlayamadığından, onu bilgisiz olarak niteleyebilir. 

Ancak “teoride kalma”, “uygulamadan uzak olma” v.b. eleştirilerin bu kadar 

yaygın olması, var olan bir sorunun işareti de olabilir.  

 

İşletme eğitimi kapsamında ele alınan konuların, gerçek hayat tecrübelerinden 

yola çıkılarak oluştuğu düşünüldüğünde, özellikle muhasebe eğitimin “fazla 

teorik” bulunması şaşırtıcıdır. İşletme eğitiminde öğrencilere aktarılan pek çok 

konu, işletmelerde gerçekten tecrübe edilmiş sorunlar, bunlara bulunmuş 

çözümler, başarı ve başarısızlık hikâyelerine dayanmaktadır. Üniversitede lisans 

ya da lisansüstü düzeyde muhasebe derslerinde ele alınan konular, gerçek hayat 

deneyimlerine dayalı olarak zaman içinde ders kitaplarında yer almışlardır. Buna 

rağmen, sınıf içinde ders anlatma, uygulayıcılar tarafından yazılmış eserlerden 

yararlanılarak yapılsa bile “bilişsel öğrenmenin” (cognitive learning) zayıf yönü 

olan, “öğrenileni pratiğe dökmedeki zorluk” yine de ortaya çıkmaktadır. 

 

İşletme eğitiminin amacı, öğrenciye işletme hakkında genel ilkelerin verilmesidir. 

Pazarlama, Finans, Organizasyonel Davranış ve Muhasebe konularında temel ilke 
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ve kuralların, öğrenciye öğretilmesindeki temel beklenti, gelecekte yeri ve 

zamanı geldiğinde bu bilgilerin gerektiği şekilde uygulamaya 

dökülmesidir.(Foster ve Bareiss, 1995: 4) Ancak bu beklentinin 

gerçekleşmesinde yaşanan güçlükler, uzun süredir işletmecilik eğitimi üzerine 

düşünce sahibi öğretim üyeleri, araştırmacı ve işletmecilerin zihnini meşgul 

etmektedir. Kimi zaman uygulamalı bilim olarak sınıflandırılsa da, muhasebe 

eğitimi için de aynı sorun söz konusudur. 

 

Farklı zamanlarda yapılan pek çok bilimsel çalışma, bir bilgiyi ait olduğu 

ortamdan (işletme) farklı bir ortamda (sınıf)  öğrenen bir bireyin, o bilgiyi daha 

sonra hatırlama ve uygulama konusunda güçlük çektiğini göstermektedir. 

(Resnick ve Klopfer, 1989: s23) 

 

Bu önemli sorunun üstesinden gelebilmek için vak’a yönteminin işletme 

okullarında uygulama alanının daha da genişletilmesi, uzun süreden beri 

tartışılan bir konudur. Vak’a yönteminin tek eğitim metodu olarak her derste 

dönem boyunca kullanımını savunan eğitimciler mevcuttur. Kimi eğitimciler ise, 

bilişsel eğitim süreçleri ile birlikte kullanıldığında vak’a yönteminin daha etkili 

olduğu görüşündedirler. Bu konuda yapılan araştırmalar vak’a yönteminin çok 

sayıda faydasının yanı sıra, uygulanmasında güçlükler üzerinde de durmaktadır. 

 

Ülkemizde vak’a metodu yüksek lisans programlarında, lisans programlarına 

kıyasla daha sık kullanılmaktadır.
1 Ancak, Türkiye’nin işletme kültürünü ve ticari hayatını yansıtacak vak’aların 

yeterli sayıda geliştirilememesi ve diğer bazı sebepler, metodun 

yaygınlaşmasının önünde önemli bir engeldir. 

 

Bu bildirinin amacı, muhasebe eğitiminde vak’a yönteminin kullanılmasının 

sağlayacağı yararlar üzerine tartışmaktır. Bildiride, Dünya’da vak’a yönteminin 

gelişimi ve işletme eğitiminde kullanımı açıklanmış, ülkemizde vak’a 

geliştirmenin zorlukları ve bu zorlukların nasıl aşılabileceği konusunda öneriler 

getirilmiştir. 

 

1. Vak’a Nedir? Vak’a Yöntemi Nedir? Vak’a Yönteminin Özellikleri 

Nelerdir? 

İşletme ile ilgili olay ve sorunların anlatımı “vak’a”, temel malzemesi Vak’a olan 

eğitim biçimi ise “vak’a metodu” olarak adlandırılmaktadır. (Eren, 1992: 65) 

 

Vak’a, İngilizce Case sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılan arapça kökenli 

bir kelimedir. İngilizce “case” kelimesi Fransızca “cas”, Latince “casus” 

kelimelerine dayanmaktadır. Bu kelimeler, latincede düşmek, yok olmak, batmak 

                                                 
1 Yazarın kendi gözlemlerine dayanmaktadır. 
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anlamlarında kullanılan “cadere” kelimesinin geçmiş zaman kipinden türemiştir. 

“Cadere” sözcüğü, Truvanın düşüşünün anlatıldığı latince yazılmış eski 

metinlerde sıkça kullanılmaktadır. İngilizce’de, 14. Yüzyılın başlarından itibaren 

“örnek”, 15. Yüzyıldan itibaren “olayların gerçek durumu” anlamında kullanılmış 

ve 16. Yüzyıldan itibaren hukuk diline yerleşmiş bir kelimedir.(Online Etimology 

Dictionary) Vak’a, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğünde, “olay, hadise” olarak 

tanımlanmaktadır.  

 

İşletmecilik eğitiminde vak’a, bir kişi ya da bir organizasyondaki kişilerin 

karşılaştığı, bir kararın, bir güçlüğün, bir fırsatın, bir sorunun söz konusu olduğu, 

gerçek bir durumun tarifidir. (Erskine vd., 2003: 9) Vak’alar, sıradan problem 

çözme ödevlerinden farklı olarak bir tek doğru çözüme sahip değillerdir. 

Öğrenciler kendilerini karar verici durumunda kabul etmeli, durumu 

değerlendirerek, bir eylem önerisinde bulunmalıdırlar. (Apaydın, 2008: 679)  

 

Vak’aların gerçek işletmecilik hikâyeleri olması üzerinden yapılan tanımların, bu 

yöntemin amacı ile ilgili yanlış anlamalara sebep olması da söz konusu 

olabilmektedir. Vak’a yönteminin esas amacının bazen bu şekilde yanlış 

anlaşıldığını belirten bir eğitimci olan Hereid’e göre, “Vak’alar mesaj içeren 

hikâyelerdir. İyi vakit geçirme amaçlı hazırlanmış metinler değildir. Bunlar, ders 

alınacak ve bazen takdir edilmesi gereken gerçek hikâyelerdir ve 

eğiticidirler.(Herreid, 1997: 92) 

 

Harvard Üniversitesinden, Russell H. Hassler, 1949 yılında Amerika Birleşik 

Devletlerinin Ann Harbor şehrinde Amerikan Muhasebeciler Birliği’nin yıllık 

toplantısında yaptığı “Muhasebe Eğitiminde Vak’a Yöntemi” başlıklı sunumunda 

(Hassler, 1949: 170), Harvard İşletme Okulu’nda eğitim veren bir kişinin hemen 

bir vak’a yöntemi uzmanı olarak görüldüğünden, ancak bunun doğruluğundan 

kendisinin bile şüphe duyduğundan bahsetmiştir. Hassler, kimine göre “yüksek 

seviyede zeka ürünü bir genelleme” anlamına gelebilecek vak’a metodunun, 

kimisi için bundan başka anlam taşıyabileceğini söylemektedir. Hatta kendisinin 

bile vak’a yönteminin aslında ne olduğunu bilmediğini belirtir.  

 

Vak’a Yöntemi’nin farklı tarifleri bulunmaktadır. Bir kısım eğitimci açısından, 

vak’a yönteminin öne çıkan yönü, gerçek hayatın, sınıfa taşınmasıdır. Kimisi 

içinse, sınıf içinde katılımcıların tartışarak öğrenmesi, vak’a yöntemini diğer 

eğitim yöntemlerinden ayırmaktadır. Vak’a yöntemi’nin eğitimde sürekli 

kullanımını savunanların çoğu için bu yöntemi tanımlamanın yolu, “ders anlatma 

yöntemi” karşısındaki konumunu belirlemekten geçmektedir. Bu şekilde bir 

yaklaşımda, vak’a yöntemi, ders anlatma yönteminin tam karşıtı bir yerde 

konumlandırılmaktadır. Ders anlatma yönteminde, öğrencilerden daha yüksek bir 

statüde konumlanmış ders anlatıcısının sınıfta yapılan işin tam merkezinde 

olması ve kendi görüşlerini daha aşağı düzeydeki öğrencilerine aktarması söz 
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konudur. Vak’a yönteminde ise eğitimcinin rolü ders anlatmak değil vak’a 

tartışmasını yönetmektir. (Hassler, 1949: 170) 

 

Vak’a yönteminde, sınıfta gerçekleştirilen vak’a tartışmasının yöntemi de 

farklıdır. Sokrates tarzı bir diyalog’da bir fikrin savunucusuna sorular yönelterek 

bir konu hakkındaki inanışı sorgulayan birden çok kişi mevcutken,  bir 

işletmecilik vak’asında vak’ayı yöneten öğretim üyesi vak’a tartışmasına katılan 

öğrencilere sorular yöneltir. Bu sorularla, onların vak’adaki hikayenin bir parçası 

ya da bir analist rolünü üstlenmelerini sağlar. Öğretim üyesi böylece vak’anın 

hazırlanış amacına uygun olacak şekilde tartışmayı da yönlendirmiş olur.(Mc 

Allister ve Kizzier, 1999: 1) 

 

İşletmecilik eğitiminde vak’a yöntemi kullanıldığında, sınıf içi tartışma 

yapılmadan önce, öğrencinin vak’ada verilen bilgileri dikkatlice analiz ederek, bir 

karara ulaşması beklenir. Bu amaçla vak’a, belirli bir süre önceden öğrencilere 

ödev olarak verilebilir. Daha sonra sınıfta belirli bir düzen içerecek şekilde vak’a 

ile ilgili tüm kritik konular tartışılırken, öğretim üyesi, öğrencilerin yardımı ile 

sorunu tahtaya aktarır. İşletmecilik vak’alarını diğer branşlardaki vak’alardan 

ayıran önemli bir özellik,  çözülmesi gereken bir bulmaca özelliği taşımalarına 

rağmen, önceden belirlenmiş doğru bir cevabın bulunmamasıdır.(Herreid, 1997: 

92) 

 

Vak’a eğitimi üzerine yapılmış çalışmaların bazıları, vak’aları belirli özelliklerine 

göre sınıflandırılma denemeleri de yapmışlardır. Bunlardan birine göre vak’alar 

aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 

 Saf vaka çalışması: genellikle hukuk ve işletmecilik alanında kullanılan, 

belirli özellikleri olan bir rapor şeklinde hazırlanmış metinler. 

 Vak’a çalışması olarak kullanılan oyunlar: Vak’a çalışmasının yanısıra bir 

oyunun da tipik özelliklerini barındıran vak’alar. 

 Simülasyon içeren vak’alar: Daha çok tıp eğitiminde kullanılan farklı 

hasta senaryoları üzerine simülasyonlar içeren vak’alar. 

 Simulasyon oyunları içeren vak’alar: Hem oyun hem de simülasyon 

özelliklerini içeren vak’alar. Bu türdeki vak’alar da genellikle işletmecilik 

eğitiminde kullanılmaktadır. 

 

Bir problemde sorunun ve sorunun çözümünde kullanılması gerekli verilerin, 

problemi çözmesi beklenene organize edilmiş bir şekilde sunulması söz 

konusudur. Bir vak’ayı problemden ayıran önemli en önemli özellik, vak’ada 

gerçek sorunun ne olduğunun belirlenmesi işinin, vak’a tartışmacısına bırakılmış 

olmasıdır. Vak’ada geçen hikayede veriler, gerçek hayattakine benzer şekilde, 

çok düzenli olmayan bir şekilde, vak’a tartışmacısının karşısına çıkmaktadır. 
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Vak’aların gerçek hayattan, işletme içinden kişilerin tecrübelerine dayandırılması 

bir gerekliliktir. Ancak gerçek ve tecrübeye dayalı olsa da, vak’ada gerçek 

durumdaki hususların tamamı eksiksiz olarak verilmeyebilir. Hatta bazen, gerçek 

durum hakkındaki bilgilerin kısmi olarak sunulması ve hatta metinde özellikle 

yaratılan muğlaklık, tam da bir işletmecinin gerçek hayatta içine düşeceği 

durumun yaratılması anlamına gelmektedir.(Rippin vd., 2002: 429) 

 

İyi bir vak’anın taşıması gereken özellikler konusunda farklı eğitimcilerin görüş 

birliğinde olduğu temel hususlar bulunmaktadır. Buna göre iyi bir vak’a, gerçek 

hayat sorunlarının benzetimini (simülasyonu), önemli işletmecilik sorunları 

üzerinde yoğunlaşmayı sağlamalı ve en önemlisi öğrencinin ilgisini çekmelidir. Bir 

vak’anın öğrencinin ilgisini çekmesinde, vak’adaki olayların gerçekçiliğinin, 

güncel konular içermesinin ve katılımcıların az da olsa aşina olduğu hususlarla 

ilgili olmasının etkisi bulunmaktadır. Bu hususları farklı düzeylerde içeren bir 

vak’a ile karşılaşan öğrenciler, vak’a üzerinde daha istekli çalışmaktadır. (Rippin 

vd., 2002: 430) 

 

Gerçek hayatın bir benzetimi özelliği taşıması için, vak’anın gerçekten yaşanmış 

bir olayı birebir anlatması her zaman gerekmez. Kimi zaman varsayımsal olarak 

kurgulanan vak’alarla da etkin vak’a tartışmaları yapılabilir. Buna bir örnek 

olarak muhasebe eğitiminde uzun yıllardan beri kullanılan bir vak’a verilebilir. 

Baron Coburg Vak’ası 50 yıldan fazla bir süredir tüm dünyada finansal 

muhasebenin en temel konularının tartışarak öğrenilmesinde etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. 

 

Vak’anın hangi uzunlukta olması gerektiği ile ilgili yapılmış bir araştırma 

bulunmamaktadır. Tipik bir işletmecilik vak’asının bir işletmecilik problemini, 

ekler hariç on beş sayfa uzunluğunda bir metinle anlatması söz konusu 

olabilmektedir. (Herreid, 1997: 93) 

 

Vak’alar bundan daha kısa olabileceği gibi daha uzun da olabilir. Finansal 

muhasebenin en temel vak’ası olarak kabul edilebilecek Baron Coburg sadece bir 

sayfadır. 

 

2. Dünya’da ve Türkiye’de Vak’a Yönteminin Tarihçesi 

Vaka yöntemini ilk kez uygulayan yüksek öğretim kurumu Harvard Hukuk 

Fakültesi (Harvard Law School) olmuştur. 1878’de bu okulun dekanı olan 

Christopher Columbus Langdell, hukuk sözleşmeleri ve ders anlatma gibi 

öğrencinin daha pasif olduğu bir eğitim modelinden, vak’a metoduna geçişi 

gerçekleştirmiştir.(Mc Allister ve Kizzier, 1999: 1) Bu yeni eğitim metoduna 

vak’a metodu (case method) adı verilmesi yine bu okulda gerçekleşmiştir.  
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Metodun işletme eğitiminde ilk kez kullanılması 1908 yılında yine Harvard 

Üniversitesinde, İşletme Fakültesinde (Harvard Business School) gerçekleşmiştir. 

(Mc Allister ve Kizzier, 1999: 1) 

 

Konu ile ilgili akademik makalelerin yayınlanması da, yöntemin işletmecilik 

alanında kullanılması ile gelişme göstermiştir. 1926 yılının Mart ayında Harvard 

Üniversitesi profesörlerinden Hugh Jackson, “Vak’a Metodu” başlıklı makalesinde,  

yöntemin işletme fakültesinde 1919 yılında göreve gelen Dekan Wallace Brett 

Donham tarafından yerleştirildiğini şu sözlerle anlatmıştır: 

 

“Bundan altı yıl önce, şu anki dekan göreve geldiğinde, okulda genel olarak 

yapılan iş ile ilgili bir anket yapma fırsatı bulmuştu. Dekan, okulda verilen tüm 

derslerin içeriğinin gerektiği gibi olmadığı sonucuna varmıştı. Belli sayıda 

denemeden sonra, kendisi, dekan Langdell tarafından Harvard Hukuk 

Fakültesinde 25 yıldan fazla süredir başarıyla uygulanmış ve ülkede bugün tüm 

hukuk fakültelerinde kabul görmüş olan Vak’a Yöntemini (daha iyi bir isme 

ihtiyacı olsa da) işletme eğitiminde geliştirme fikrini olgunlaştırdı. Vak’a yöntemi, 

eskiden bildiklerimizden, daha iyi bir öğretme yöntemi bulma denemesinden 

başka bir şey değildir. Bu, bizim açımızdan, elimizdeki malzemenin olması 

gerektiği kadar tatmin edici olmadığının farkına varılması, öğretimin ve işimizin 

içeriğin daha iyileştirilmesi ile ilgili bir hamle anlamına gelmektedir”.(Jackson, 

1926: 108) 

 

Ülkemizde öğretim üyeleri ve farklı eğitim kurumları özellikle 20. Yüzyılın ikinci 

yarısında vak’a yöntemi ile ilgilenmişlerdir. Hukuk alanında vak’a yöntemi ile ilgili 

olarak 1968 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Tuğrul 

Arat, “Amerikan hukuk öğretiminde case method” başlıklı çalışmasının giriş 

bölümünde, yöntemin önemini aşağıdaki şekilde açıklamaktadır: 

 

“…Bugüne kadar öğretim yöntemleri konusunda çeşitli önermelerde bulunulmuş 

ve bunlar uygulama alanında da denenmiştir. Ancak, sözü geçen yöntemler 

içinde, genel öğretim sisteminde de temel olan iki tanesi önem, kazanmıştır. 

Bunlar, anlatım (takrir) ve tartışma yöntemleridir. Öbür önermeler daha çok bu 

iki yöntemin ayrıntılarını, türlerini meydana getirmektedir.  

 

Bilindiği gibi, ülkemizin de içinde bulunduğu Kontinental hukuk sisteminde hukuk 

fakülteleri, genellikle anlatım yöntemine dayanarak hukuk öğretimi 

yürütmektedir. Ancak, skolastik çağlardan beri varlığını sürdüren bu yöntemin 

bugün artık yeterli olmadığı, hiç olmazsa daha gelişmiş hale getirilmesi ve bazı 

tamamlayıcı yöntemlerle pekiştirilmesi düşüncesi, gittikçe daha fazla güç 

kazanmakta ve aktüalite alanına yerleşmektedir… 
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…Günümüzde, skolastik öğretim anlayışından henüz tam anlamıyla kurtulamamış 

bulunan Kontinental hukuk öğretimine karşılık, Amerikan Hukuk Öğretimi 

çevresi, cesur bir silkinişle yeni yöntemleri bilim dünyasının gözleri önüne 

serivermiştir. Anlatım yöntemine karşı, öğretimde somutun soyuta üstün 

tutulması temel düşününe dayanılarak ortaya atılan «case method», işte bu 

yöntemlerin içinde en çok gelişen ve taraftar kazananıdır. Bu yöntem, 

Kontinental hukuk öğretimi kurumlarınca henüz benimsenmemesine rağmen, 

birçok hukuk öğreticisini, hiç olmazsa, üzerinde düşünmeye yöneltecek bazı 

değerlere sahiptir.” 

 

İşletmecilik eğitiminde, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde kurulan 

İşletme İktisadı Enstitüsü, Türkiye’de ilk kez vak’a metodunu, kurumsal eğitim 

politikası olarak benimseyen eğitim kurumu olmuştur. 1956 yılında işletmelerin 

orta kademe yöneticileri için açtığı “İşletme İdaresi Programı” ile faaliyete geçen 

İşletme İktisadı Enstitüsü, 1957`de üniversite mezunları için bir akademik yıl 

süreli (İşletmecilik İhtisas Programı) ilk lisansüstü programını başlatmış, 1974 

yılında da iş hayatından gelen yoğun talepler karşısında bu programın gece 

bölümü açılmıştır. Söz konusu kurum günümüzde İstanbul Üniversitesi İşletme 

Fakültesi’nin bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kurumun kuruluşunda 

Harvard İşletmecilik Okulu ve Ford Vakfı’nın sağladığı destekler sayesinde pek 

çok vak’a Türkçeleştirilerek işletmecilik ihtisas programlarında kullanılmışlardır. 

 

3. Vak’a Yönteminin Yararları 

Vak’a yönteminin en önemli yararı, “davranışsal öğrenmenin” önünde 

oluşabilecek engellerin aşılmasını sağlamasıdır. Geleneksel sınıf içi ders anlatma 

faaliyeti, tam bir bilişsel öğrenme faaliyetidir. Bilişsel öğrenme, kişinin bir konu 

hakkındaki inanışlarında değişim anlamına da gelmektedir. Bu türde bir 

öğrenme, öğretenden öğrenene bilginin aktarımını gerektirmektedir. Bilişsel 

öğrenmenin gerçekleşmesi için, bu aktarılan bilginin öğrenen tarafından 

alınması, analizi ve kişide daha önceden bilişsel olarak öğrenilmiş başka bilgilerle 

ilişkilendirilmesi şarttır. Bilişsel öğrenme, davranışsal öğrenme ile bir araya 

geldiğinde, inanışlardaki bu değişim, davranışlara da yansımaktadır. Bu aşamada 

öğrenilen bilginin uygulamaya dökülebilmesi artık mümkün olur. İşte 

öğrenmenin önündeki önemli engellerden birisi, davranışsal öğrenmenin bloke 

edildiği durumdur. Daha önceden öğrenilmiş bilgi, öğrenilmekte olan bilgi ile 

çeliştiğinde, bilişsel olarak öğrenilen yeni bilginin, davranışsal öğrenmeye 

dönüşmesi mümkün olmaz. Buna davranışsal öğrenmenin bloke edilmesi 

denilmektedir. Vak’a yöntemi sayesinde bilişsel öğrenme süreci sonrasında, 

bilginin uygulanması sağlanmaktadır. Böylece davranışsal öğrenme, önceki bilgi 

engelinden etkilenmeksizin başarılabilmektedir. (Inkpen ve Crossan, 1995: 596) 

 

İşletme eğitiminde vak’a yönteminin kullanımının önemli bir faydası, riskten 

arındırılmış bir deneme yanılma tecrübesini öğrencilere sunmasıdır. Vak’a 
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yönteminde öğrenciler sık sık karar alıcı rolünü oynamaktadır. Gerçek hayattan 

daha az risk içeren bir ortam olan ders içerisinde bu rolü oynama fırsatı, 

öğrenme düzeyini olumlu ölçüde etkilemektedir. Bu sayede, işletmecilik ile ilgili 

hangi dersin konusuna girerse girsin, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerinde 

ihtiyaç duyacakları çok önemli diğer bazı yetenekleri de geliştirmeleri 

sağlanmaktadır. Analitik düşünerek karar alma, sözlü ve yazılı iletişim, yaratıcılık 

ve sosyal ilişki kurabilme gibi önemli yeteneklerin, öğrenciler tarafından 

mezuniyetleri gerçekleşmeden kullanılmaya başlanması, vak’a yönteminin 

önemli yararlarından biridir. (Erskine vd., 2003: 9) 

 

Vak’a yönteminin, kendi kendine öğrenmeyi teşvik etme, eleştirel düşünme ile 

derinlemesine öğrenme kabiliyetlerini geliştirme potansiyeli bulunduğu bu 

metodun savunucuları tarafından belirtilmektedir.(Healy ve Mc Cutcheon, 2010: 

555)  

 

Vak’a yönteminin öğrenme faaliyeti içindeki öğrenciler açısından yararının yanı 

sıra, öğretim üyesi açısından da sunduğu fırsatlar bulunmaktadır. Harvard 

işletmecilik okulu öğretim üyelerinden C. Roland Christensen’e göre “vak’a 

yöntemini uygulayan bir öğretim üyesi, tartışmanın hep aynı yönde gitmesini 

asla beklememelidir.” İşletme çevresindeki koşullar, gerçek hayatta hiç 

durmaksızın değişmektedir. İlave olarak işletmenin olduğu her yerde insan 

vardır ve insan doğası gereği objektif değildir. Bu durumda yöntemin gereği, 

tartışmalar hiçbir zaman aynı olmamakta ve sürekli bir değişim geçirmektedir. 

Bu da öğretim üyesinin kendisini yenilemesi için uygun bir ortam oluşmasını 

sağlar. (Herreid, 1997: 92) 

 

4. Vak’a Yönteminin Uygulanmasında Yaşanan Güçlükler ve Çözüm 

Önerileri 

Vak’a yönteminin yukarıda sayılan yararları yanında uygulanmasında yaşanan 

güçlükler de söz konusudur. 

 

Vak’a yönteminin uygulanmasında yaşanan güçlüklerden en önemlisi, yüksek 

öğrenci sayıları ile özellikle lisans düzeyinde yapılan derslerde, vak’a 

tartışmasının etkin şekilde yürütülmesinde yaşanan güçlüktür. Vak’a 

tartışmasına etkin katılımın sağlanması, öğrencilerin öğrenme süreci açısından 

önem arz etmektedir. Kalabalık sınıflarda sınırlı ders saatinde yapılacak 

tartışmalar, iyi yönetilse bile sınıfın oldukça az sayıda üyesine söz hakkı 

tanıyabilmektedir. Yüksek lisans öğrencilerine kıyasla daha düşük seviyede 

tecrübe ve bilgi birikimine sahip olmaları lisans öğrencileri ile etkin bir vak’a 

tartışması gerçekleştirmenin önündeki bir engel olabilir.(Ballantine ve Lares, 

2004: 173) 
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Bu güçlüğün üstesinden gelebilmek için, günümüzün teknolojik imkânları 

kullanılabilir. Tartışılacak vak’anın internet üzerinde oluşturulacak forumlarda 

dersten önceki günlerde öğrencilerce tartışılmasının sağlanması kullanılan 

yöntemlerden biridir. Öğretim üyesi farklı görüşlerde olan öğrencilerin forumda 

paylaştıkları görüşleri toplayıp, aralarından seçim yaparak, sınıfta belirli sayıda 

öğrencinin diğer öğrencilerin huzurunda ve kendi yönetiminde tartışmasını 

sağlayabilir.(Weil vd., 2011: 237) 

 

Vak’a yönteminin etkin bir şekilde uygulanmasının önündeki engellerden biri 

olarak Dünyada tartışılan bir başka problem farklı kültürlerde sınıf içi vak’a 

tartışmasının istenen düzeyde etkinlikte gerçekleştirilememesidir. Teoride 

kolektivist kültürel özellikler taşıyan toplumlarda grup çalışmasına uygun 

özelliklerin kişilerde var olduğu düşünülmektedir. Ancak, bu tür kültürel 

özellikleri taşıyan bireyler, belirli bir konunun tartışılmasında, karşıt görüşlerin 

çatışması ile oluşan bir tartışma ortamından kaçınma tutumu sergilemektedirler. 

Bu durumda etkin bir tartışma ortamı oluşturulamamaktadır. Karşısındakinin 

fikrinin aksine bir görüş beyan etmenin, onu sınıf içinde küçük duruma düşürmek 

anlamına geleceği endişesi taşıyan bireyler, tartışmaya ya bu nedenle, ya da 

kendilerinin küçük düşürüleceği korkusu ile katılmak istememektedirler. 

(Apaydın, 2008: 679) 

 

Kuşkusuz bu sorun öğretim üyesinin tek başına çabasıyla tamamen aşılacak bir 

sorun değildir. Yine de öğrencileri tartışmaya iştirak etmeleri için teşvik etmenin 

yollarından biri olarak tartışmaların notlandırılması tercih edilebilir. Tartışmaya 

katılanları, katılımlarına göre notlandırmaya tabi tutmak, ve söz konusu notu 

geçme notunun hesabında dikkate almak önemli bir motivasyon aracı olabilir. 

Ancak bu yöntemin de bazı sakıncaları bulunmaktadır. Belirgin bir cevabı 

olmayan amacı öğrencileri tartıştırmak olan bir vak’a da notlamayı objektif bir 

şekilde gerçekleştirmek kolay değildir. 

 

Vak’a eğitimi önündeki bir başka sorun ise ders anlatımı şeklinde bir eğitime 

alışmış öğrencilerin öğrenme faaliyeti ile ilgili çabanın büyük kısmını, öğretim 

üyesinden beklemesidir. Bu durumda öğrenciler bir konunun anlatılmasını, bir 

problemin kesin çözümünü öğretim üyesinden beklemektedirler. 

 

Benzer şekilde vak’a yöntemini uygulamak öğretim üyesi için de kolay bir iş 

değildir. Uzun yılların sağladığı birikimi doğrudan anlatım yoluyla öğrencilere 

aktarmak, bu gelenekten gelen bir öğretim üyesinin hem sevdiği, hem de uzun 

süre ilave bir çaba gerektirmeden yürütebileceği bir yöntemdir. Halbuki, belirli 

bir konu ile ilgili vak’a yöntemini kullanmayı tercih eden bir öğretim üyesinin 

karşısına iki sorun çıkmaktadır. Özellikle muhasebe alanının, karmaşık ve bol 

hesaplama içeren hikâyeleri, kaç kere sınıfta tartışılmış olursa olsun, her ders 

öncesi muhakkak bir hazırlık gerektirmektedir. İkinci ve daha büyük bir güçlük, 
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vak’anın etkin tartışılmasını sağlamak için öğretim üyesinin gerekli enerjiyi doğru 

şekilde sınıfa yansıtmasıdır. Vak’anın tartışıldığı grup, öğretim üyesinin tam 

olarak kontrol edemediği bir ortamdır. Tartışmanın, vak’anın uygulanma amacına 

uygun bir şekilde seyretmesinin sağlanması için, öğretim üyesinin sınıfta en 

yüksek kontrolü sağlaması, farklı görüşlerin seslendirilebilmesine imkân vermesi 

gerekmektedir. Bazen vak’a tartışmasını konu dışı alanlara taşıyan tartışmacılar 

söz konusu olduğunda, tartışmayı tekrar hedeflenen öğrenme amacına doğru 

yönlendirmek öğretim üyesinin görevidir. 

 

Öğretim üyesi açısında bir başka güçlük ise belirli konularla ilgili geçmiş 

dönemlerde etkin olarak kullanılan bir vak’anın güncelliğini yitirmesidir. Bu iki 

şekilde gerçekleşebilmektedir. Birincisi, hikayenin konusu ürün ya da hizmetin 

artık mevcut olmaması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda kendi 

doğumyılından daha önce alınıp satılan bir ürünle ilgili hikâyenin, öğrenci 

tarafından anlaşılması bile başlı başına bir sorun haline gelebilmektedir. İkincisi 

ise vak’adaki sorunun, teknolojinin gelişmesi sayesinde artık bir sorun olmaktan 

çıkmasıdır. Dikkat edilirse iki problem de vak’aların yaşlanması ile ilgili 

sorunlardır. 

 

Dünya’da yazılan vak’aların genellikle kuzey Avrupa ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nden işletmecilik olaylarını içermesi, anlatılan işletmecilik sorunlarının 

o ülkelerin ticaret kültürü ve işletmecilik anlayışı çerçevesinde tartışılmasını 

gerektirmektedir. Vak’aların yazılış biçimi, işletmelerin içinde bulunduğu çevre 

konusunda fikir sahibi olmayan farklı kültürlerin, temel sorunu kavramada 

zorlanmalarına neden olmaktadır. Vak’adan anlaşılması gerekenlerin hepsinin 

tam anlaşılamaması, ya da yanlış anlaşılması sık rastlanan bir durumdur. Bu tür 

vak’aların iyi incelenmeden seçilerek uygulanması, etkin bir tartışma ortamının 

yaratılamamasına neden olmaktadır. 

 

Muhasebe alanında ülkemizde yeterli sayıda vak’a yayınlanmamasının birden çok 

nedeni vardır. Bunlardan biri, genç akademisyenlerin, akademik yükseltme 

kriterlerini bir an önce yerine getirme kaygısıyla, uzun zaman alan vak’a 

yazmayı tercih etmemeleridir. 

 

Vak’a geliştirilmesinin önündeki bir başka engel, Türkiye’deki işletmelerin içe 

kapanık geleneksel yapısı nedeniyle işletme içinde gerçekleşen olayların 

paylaşılmasını istememeleridir. Bu durumda vak’a geliştiricileri için geriye kalan 

tek bilgi kaynağı, kamuoyu ile zaten paylaşılmış olan genellikle belirli 

büyüklüğün üzerindeki işletmelere ait olan bilgilerdir. Örneğin halka açık 

işletmelerin, kamuoyunun bilgisine sunulan finansal tabloları, faaliyet raporları, 

vak’a üretilebilecek az sayıda kaynaktır. Kuşkusuz, özellikle finansal muhasebe 

alanında bu yöntemle çok değerli vak’alar yazılabilmektedir. Türkiye’de yönetim 

muhasebesi alanında yazılan vak’a sayısı bu nedenle oldukça azdır. Yönetsel pek 
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çok karar ve bunların arkasında yapılan işlerle ilgili bilgiler özel bilgilerdir. Bir 

vak’a yazarı bu bilgilere şahsi çabası ile ulaşabilse bile, bunların işletme dışında 

bir yayına dönüşerek paylaşılması konusunda, işletme yönetimlerini ikna etmek 

çok güçtür. 

 

Vak’a metodunun etkin uygulanmasında, katılımcıların motivasyonu yüksek 

önem arz etmektedir. Katılımcılar tartışmaya istekli olmadıklarında, vak’a 

yönteminden beklenen fayda sağlanamamaktadır. Burada bazen vak’aların 

doğasından kaynaklanan sorunlar yaşanabilmektedir. Vak’alarda geçen hikayeler 

genellikle, organize olmayan bir biçimde sunulmaktadırlar. Hatta bazı bilgiler 

istenen tartışma ortamının sağlanması ve alternatif görüşlerin ortaya atılması 

için özellikle açık bir şekilde verilmemektedir. Öğrencilerin okuduğu hikaye 

üzerine derinlemesine düşünmesi ve bazı çıkarımları kendi başına yapması 

beklenmektedir. Bu bildirinin yazarınca İstanbul’da farklı üniversitelerde farklı 

öğrenci grupları ile yapılan vak’a tartışmalarında gözlendiği şekilde, öğrenciler 

muğlak ve karmaşık metinler üzerinde çalışmayı, açık bir sorunla hemen 

karşılaşmamayı, kafa karıştırıcı bulmaktadır. Bu konuda gerekli zihinsel çabayı 

vermektense, öğretim üyesinin verilen sürenin sonunda çözümü tahtaya 

yapmasını talep etmektedirler. Bu taleplerde Türk eğitim sisteminin geneline 

hakim olan ezbere dayalı ve sorgulayıcı olmayan yaklaşım etkilidir. Öğrencilerin 

motivasyonunu yükseltmek böyle durumlarda genellikle öğretim üyesine 

düşmektedir. 

 

Karmaşık vak’alara verilen tepkilerin tam tersine, öğrencilerin ilk bakışta basit 

buldukları için gereken düşünsel çabayı göstermekten kaçındıkları vak’alar da 

söz konusudur. Yine yazarın tecrübe ettiği bir durum, bir işletmecilik yüksek 

lisans sınıfında, yönetim muhasebesi dersinde yaşanmıştır. Özellikle, dersliği ve 

ait olduğu sınıfı kendini ispat edeceği bir ortam olarak gören, vak’a tartışmasında 

esas amacın birlikte öğrenmek olduğu hususunu kavramakta güçlük çeken bir 

öğrencinin bir vak’aya tepkisi dikkat çekicidir. Söz konusu öğrenci, kendisine 

verilen vak’anın diğer haftalardaki vak’alarla kıyaslanmayacak kadar basit 

olduğunu, bu nedenle görüş ve fikirleri olsa dahi bunları bu sınıfta paylaşmaya 

değmeyeceğini ifade etmiştir. Bu öğrenci, sözü geçen vak’anın görüntüde basit 

olduğunu, aslında çok daha derin bir işletmecilik probleminin arka planda 

varlığını ancak tartışma sonlandığında fark edebilmiştir.  

 

Vak’a tartışmasının etkin olarak gerçekleştirilmesini engelleyen bir başka husus, 

öğrencilerin çoğu zaman kesin bir sonuca varma amacında olmalarıdır. Sadece 

belirli bir konuda farklı düşüncelerin tartışılmasını sağlamak, öğrenciyi 

düşünmeye yöneltme amacı ile oluşturulmuş vak’aların bu özelliğinin 

kabullenilmesindeki güçlük kimi zaman vak’a tartışmalarında katılımcıların 

isteksizliğine neden olabilmektedir. 
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Yukarıda sayılan sorunlardan öğrenci kaynaklı olanların aşılması öncelikle vak’a 

yönteminin öğretim üyeleri tarafından iyi anlaşılarak sahiplenilmesi sayesinde 

olur. Özellikle kendi yazdığı vak’alarla öğrencilerinin karşısına çıkan bir öğretim 

üyesi, vak’a yönteminin amacına ulaşmasında önemli bir mesafe kaydetmiş 

olacaktır. 

 

Uygulamaya başlamadan önce yöntem öğrencilere iyice açıklanmalı, hedeflenen 

tartışma ortamının faydaları anlatılmalıdır. Bu sayede, böyle bir eğitim yöntemi 

ile daha önce karşılaşmamış olan öğrencilerin alışma dönemleri kısaltılabilir. Bu 

amaçla izlenebilecek bir yol, özellikle ilgili muhasebe dersinin temel başlangıç 

konuları geçilmeden önce, bu konular üzerine vak’a yönteminin nasıl 

uygulandığını gösterme amaçlı bir vak’a tartışması tertiplemektedir. Vak’a 

yöntemini uygulamayı da vak’a ile öğrenen öğrencilerin motivasyonu bu şekilde 

yükseltilebilir. 

 

Sonuç 

Her yıl düzenlenen Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumlarında, iş dünyasının 

ihtiyaç duyduğu bilgiye sahip, gerekli yetenekleri geliştirmiş öğrencilerin nasıl 

eğitilmesi gerektiği tartışılmaktadır. 

 

Zamanın ilerlemesiyle farklılaşan, önemli görüşler bu konu üzerinde sürekli 

paylaşılmaktadır. 100 yıldan fazla bir süredir tüm Dünya’ya yayılarak uygulanmış 

olan vak’a yöntemi, bu gün bu amaçla kullanılabilecek etkin bir araçtır. 

 

Türkiye’de, Türkiye’nin işletmecilik sorunlarını konu alan, Türkiye’nin işletmecilik 

kültüründe, Türkiye’nin yasal düzenlemeleri çerçevesinde konuları tartıştıran, 

vak’aların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konudaki büyük eksiklik, vak’a 

yöntemi kullanmak isteyen öğretim üyelerini, farklı kültürlerde yazılmış vak’aları 

kullanmak zorunda bırakmaktadır. Türkiye’ye uyarlanabilecek muhasebe 

alanında yabancı dilde yazılmış vak’aların sayısı kısıtlıdır. Bu durumda öğretim 

üyesinin elindeki çeşitlilik te azalmaktadır. 

 

Muhasebe eğitiminde vak’a etüdlerinin yaygınlaştırılması için, bundan sonra 

düzenlenecek Türkiye Muhasebe Eğitimleri Sempozyumlarında, ödüllü vak’a 

yarışmaları düzenlenebilir. Ödül kazanan vak’aların sempozyum oturumlarında 

sunulması teşvik edilebilir. 

 

Bunun yanısıra, Türkiye çapında geliştirilen muhasebe vak’alarının telif haklarının 

koruma altına alarak, eğitim kurumlarınca kullanılmasına imkân tanıyacak, ortak 

vak’a havuzu oluşturulabilir. 

 

Bundan sonra bu konudaki çabalar biz öğretim üyelerine düşmektedir.   
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An Empirical Analysis of Audit Delay in Turkey+ 

 

Aslı Türel* 

Ferhan Emir Tuncay** 

 

Abstract 

The main purpose of this study is to examine the factors that affect delays in the 

signing of audit reports in Turkey. The audit delay is measured as a function of 

the number of days that elapse from the accounting period until the date when 

the audit report is signed. This study utilizes a sample of 508 firms listed on the 

Borsa Istanbul in 2013. The findings indicate that the companies that report net 

income, that have standard audit opinion release their audited financial 

statements earlier. Variables such as auditor firm and leverage show no 

significant relationship with audit delay.  

 

Keywords: Audit Delay, Financial Reporting, Turkey 

 

Introduction 

The objective of financial statements is to provide information about the entity 

that is useful to a wide range of users in decision making. In order to be useful 

for decision making, financial statements should be understandable, relevant, 

reliable, and comparable. Timeliness of financial statements is one of the 

important determinants of their relevance. Also many accountants, managers 

and financial analysts believe that timeliness is an important characteristic of 

financial statement.  

 

Timely financial reporting is an essential ingredient for a well-functioning capital 

market. Undue delay in releasing financial statements increases uncertainty 

associated with investment decisions. The increase in the delay reduces the 

information content and relevancy of the information. Entities should balance 

the relative benefits of timely reporting with the reliability of information 

provided in the financial statements.  

 

The main purpose of this study is to examine the factors that affect delays in the 

signing of audit reports in Turkey. We investigate the effects of factors such as 

company size, sign of income, audit opinion, auditor firm, and debt to equity 

ratio on timely financial reporting practices.  

                                                 
+ Muhasebe Enstitüsü Notu: Bu bildiri, 7-12 Ağustos 2015 tarihlerinde American 

Accounting Association tarafından Chicago’da düzenlenen 2015 Annual Meeting’de 
sunulmuştur. 

 
* Doç. Dr. Aslı Türel, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
** Yrd. Doç. Dr. Ferhan Emir Tuncay, Kadir Has Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
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The remainder of this paper is organized as follows. In section 2, the regulatory 

framework in Turkey is described. In section 3 prior research on the audit delay 

is briefly discussed. In section 4, the research design and the methodology is 

described. Section 5 presents the results while section 6 is concludes the paper 

and contains limitations and provides directions for further research.   

 

The Regulatory Framework in Turkey 

The reporting obligations of Turkish listed companies relating to timeliness of 

annual financial statements are found in two regulatory sources issued by the 

Turkish parliament: (i) Turkish Commercial Code [1] and (ii) Law of Capital 

Market. The Turkish Commercial Code was published in the Official Journal dated 

14 February 2011 and numbered 6102. Turkish Commercial Code (clause 437) 

requires annual reports be prepared at least 15 days before the date of the 

annual general meeting. 

 

The communiqué “Financial Statements in the Capital Market” included in the 

Law of Capital Market is the other regulatory source that obliges companies to 

publish financial statements in a defined period of time. This communiqué was 

published in the Official Journal dated 13 June 2013 and numbered 28676. 

According to communiqué enacted in 2013, companies that are listed on the 

stock-exchange must publish their separate audited financial statements within 

60 days and consolidated audited financial statements within 70 days.  

 

Review of the Relevant Literature 

Timeliness requires that information should be made available to financial 

statement users as rapid as possible and it is a necessary condition to be 

satisfied if financial statements are to be useful. It has been argued that the 

shorter the time between the end of the accounting year and publication date, 

the more benefit can be derived from the audited annual reports. However, it is 

not possible to release annual reports unless it is certified as accurate by 

professional chartered accountant(s).  One of the most material reasons for late 

publication of annual reports by public limited companies is that the accounts 

need to be audited before the release of financial statements. Time lag in 

financial report release and audit delay are intertwined and used 

interchangeably in financial reporting literature. As a result, in many cases audit 

delay has been studied together with actually dealt with timeliness [3]. 

 

The existing literature on timeliness and audit delay is very extensive. Most of 

these studies have been focused on the timeliness of corporate and audit 

reports. There are studies which empirically examined the relationship between 

the audit delay/timeliness and several company characteristics and audit related 

factors in the developed countries as well as in developing countries. These 
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studies are carried out in the US, Australia, Canada, Spain, New Zealand, 

France, Greece, China, Bangladesh, India, Kuwait, Bahrain and Pakistan.   

 

Mouna and Anis [4] investigated the relationship between the timeliness and 

corporate governance for companies listed on the Tunusian stock exchange 

during 2009. They found that the ownership concentration, the CEO’s duality 

function, and good news have some impact on timeliness.  

 

Sallem et al. [5] examined the audit lag in Kelantan. According to their findings 

13.28% of financial reports were completed within 5 months while 2.34% took 

more than 11 months. The results of their study increase the understanding of 

how Kelantan local authorities manage to prepare their financial report in timely 

manner.  

 

Al-Ghanem and Mohamed Hegazy [6] analyzed the factors that affect audit 

delays in Kuwait in 2006 and 2007. Their results showed that only company size 

is negatively correlated with audit delay. Their other variables industry, 

leverage, percentage change in earning per share, type of auditors and liquidity 

show no significant correlation with auydit delay.   

 

Khasharmeh and Aljifri [7] examined the determinants of audit delay in the UAE 

and Bahrain for 2004. According to their findings, profitability, debt ratio, sector 

type and dividend payout ratio have a strong influence on the timeliness of 

annual reports, audit type, firm size, and price earnings ratio have a weak effect 

on the audit delay.   

 

Bonson-Ponte et al. [8] analyzed the factors that determine delays in the signing 

of audit reports on the Spanish continuous market for the period from the year 

2002 to the year 2005. They found that classification to sectors that are subject 

to regulatory pressure (financial and energy sector) and the size of company 

affect the audit delay. Variables such as audit firm, qualifications or regulatory 

change show no significant relationship with audit delay in Spain. The results 

show that the companies of larger relative size sign the audit report in fewer 

days. Also the companies classified to sectors that are regulated internally and 

are subject to regulatory pressures also sign the audit report before those 

companies that belong to sectors that are not regulated.  

 

Owusu-Ansah and Leventis [9] investigated the factors that affect timely annual 

financial reporting on the Athens Stock Exchange. The results indicate that large 

companies, service companies and companies audited by the former Big-5 audit 

firms have shorter final reporting lead-time. According to the results companies 

in the construction sector, companies whose audit reports were qualified and 

companies that had a greater proportion of their equity shares directly and 



102 

 

indirectly held by insiders do not promptly release their audited financial 

statements.  

 

Ahmad and Kamarudin [10] investigated the determinants of audit delay in the 

Kuala Lumpur Stock Exchange during the period 1996-2000. The results 

suggests that the audit delay is significantly longer for companies classified as 

non-financial industry, receiving other than unqualified audit opinions, incurring 

losses and having higher risk. Financial companies and companies audited by 

the Big-5 tend to have a shorter audit delay.  

 

Owusu-Ansah [11] analyzed the timeliness of annual reports on the Zimbabwe 

Stock Exchange in 1994. The results of the analysis indicate that 98% of the 

companies in the sample reported promptly to the public. Also the results show 

that company size, profitability and company age as statistically significant 

explanators of the differences in the timeliness of annual reports in Zimbabwe.    

Haw and Wu [12] examined the relation between firm performance and the 

timing of annual report releases by listed Chinese firms for the period from the 

year 1994 to the year 1997. They found that good news firms release their 

annual reports earlier than bad news firms, and loss firms release their annual 

reports the latest.  

 

Hossain and Taylor [3] examined the relationship between the audit delay and 

several company characteristics in Pakistan in 1993. The corporate attributes 

examined in this study are size of the company, debt-equity ratio, profitability, 

subsidiaries of multinational companies, audit fee, industry type and audit firm 

size. The results showed that audit delay was significantly related to the 

subsidiaries of multinational companies only.   

 

Carslaw and Kaplan [13] analyzed the determinants of audit delay in New 

Zealand for the period from the year 1987 to the year 1988.  The results 

suggested that both company size and sign of income significantly affect audit 

delay far the two years examined. According to the results, there was a negative 

association between the audit delay and company size and also the audit delay 

and the sign of income.  

 

Ashton et al. [14] examined the determinants of audit delay on the Toronto 

Stock Exchange from 1977 to 1982. The results indicate that company size is 

inversely related to audit delay. They also indicate that financial service 

companies, as well as companies with year-ends in their “busy season” have 

shorter delays. And also Big-9 auditors are consistently associated with shorter 

audit delays than are smaller auditing firms.  
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Ashton et al. [15] analyzed the determinants of audit delay in USA in 1982. 

They found that audit delay is significantly longer for companies that receive 

qualified audit opinions, are in the industrial as opposed to financial industry 

classification, are not publicly traded and have a fiscal year-end other than 

December, have weaker internal controls, employ less complex data-processing 

technology, and have a greater relative amount of audit work performed after 

year-end.    

 

Research Methodology 

In this part of the study, the aim of the research is explained, the process of 

sample selection and data collection is defined, the hypotheses of the study are 

drawn, and finally the estimated regression model is designed.  

 

Aim of the Research  

The aim of this research is to investigate the effects of company size, sign of 

income, leverage, audit opinion, and auditor firm on audit delay for companies 

listed on the Borsa Istanbul (BIST). 

 

Sample Selection and Data Collection 

The sample covers the listed Turkish companies for the year 2013. Because of 

the need to obtain information from annual reports, the study was restricted to 

public companies. There were 552 companies listed on the BIST as at 31 

December 2013. We chose our sample on the basis of the following criteria. 

First, we excluded 6 companies having financial year-end other than 31 

December because, as suggested in the literature, the month of financial year-

end influences timely reporting behavior. Second 38 companies were excluded 

because of lack of data. The final sample consists of 508 companies, 

representing about 92% of all companies listed on the market. Table 1 reports 

the sampling design. The data for each of the 508 sample companies were taken 

from their annual reports.  

Table 1 - Summary of Sample Criteria 

Description 

Number of 

Listed 

Companies 

Percentage 

of Total 

Population 

Companies listed on BIST as of 31 December 2013 552 100 

Deduct:   

   Companies with financial year-end other than December 31 6 1 

   Companies lacking some data of interest   38 7 

   Companies with usable data (the sample size) 508 92 
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Hypotheses 

To better understand how Turkish companies respond to the timely reporting 

requirements, it is necessary to relate their timely reporting practices to certain 

factors. This study investigates some of these factors that are relevant to the 

socio-economic conditions in Turkey and for which data were available. The 

factors include the company size (SIZE), the audit firm (AUDITOR), audit 

opinion (OPINION), sign of income (INCOME), and debt to equity ratio 

(LEVERAGE). Therefore, the hypotheses of this study are drawn below;  

 

H1: Audit delay is a function of a company’s size.  

 

Company size has been the variable studied most frequently by many studies 

and measured by the year-end total assets of each company as in prior studies 

[13,14,15,16,17,18,19]. Most prior studies found a negative association 

between the audit delay/timeliness and the company size. Both positive and 

negative relationship can be found between the company size and the audit lag. 

Usually, large companies are timely reporters for several reasons. First, large 

companies have more resources, more accounting staff, and sophisticated 

accounting information systems that result in more timely annual reports. 

Second, large companies tend to have strong internal control systems with the 

consequence that auditors spend less time in conducting control tests. Delays 

are, therefore minimized and this enables the companies to report promptly to 

the public. Third, large companies tend to be followed by a relatively large 

number of financial analysts who usually rely on timely release of annual reports 

to confirm and revise their expectations of companies’ present and future 

economic prospects. And also management may wants to reduce the probability 

of increased regulative control over their reporting activities. (Larger firms have 

taken less time to report, which is expected because they are more in the public 

eye). On contrary, it can be argued that large companies publish their financial 

statements later than the small ones since the financial transactions in large 

companies are more complex. In other words, there may be a positive 

relationship between the size of the company and the audit lag.  

 

H2: Audit delay is a function of an auditor.   

 

Auditors are classified into the Big 4 and the non-Big 4. The Big 4 refers to 

Pricewaterhouse Coopers, KPMG, Ernst&Young and Deloitte&Touche. The Big 4 

audit firms are assigned 0 and the others are assigned 1. Most of the prior 

research about this subject [3,8,9,10,11,12,13] investigates whether audited by 

Big audit firms have any positive effect on the audit lag. It is expected that the 

audit lag for the Big 4 firms will be lesser than the audit lag for the smaller 

firms. This is because the former are large firms and thus it is assumed that 



105 

 

they are able to audit more efficiently and have greater flexibility in scheduling 

the audits so that it can be completed on time. However, a negative effect can 

also be expected since the numbers of Big four clients are much more than small 

auditing firms. In other words, it can be expected that companies that are 

audited by big four publish their financial statements later than other companies 

that are audited by small audit firms. Larger audit firms have larger clients, and 

the latter are more likely to have “on-going” audits than small companies; or 

that the larger auditing firms are more efficient. Big 4 firms, because they are 

larger firms, might be able to audit more efficiently, and have greater flexibility 

in scheduling to complete audits on a timely basis. 

  

H3: Audit delay is a function of sign of income.    

 

Sign of income is selected as a determinant of timely reporting in most of the 

studies [3,9,10,13,14,15,21]. In this study, the companies reporting an income 

will be assigned 0 whereas the remaining will be assigned 1. The companies 

reporting an income for the period are expected to have a shorter audit lag 

compared to the ones reporting a loss. Thus, a negative association is expected 

between the audit lag and the companies reporting an income. Loss 

announcements take longer to reach to the public than income announcements. 

It is suggested that earnings announcements containing good news might be 

advanced and, in particular, that earnings announcements containing bad news 

tend to be delayed [22]   

 

H4: Audit delay is a function of audit opinion.  

  

The previous studies suggested that the audit lag is an increasing function of the 

audit opinion. [8,10,13,14,15]. The qualified audit opinion is viewed as bad 

news and thus slows down the reporting process. Companies not receiving 

standard audit opinions are expected to have a longer audit lag compared to the 

ones receiving a standard (clean) report. In this study, a standard (unqualified) 

audit opinion will be assigned 0, and the rest are assigned 1.  

 

 H5: Audit delay is a function of leverage 

 

It has been argued that increasing the amount of debt a firm uses, will put 

pressure on the firm to provide its creditors with audited financial reports more 

quickly [20]. Carslaw and Kaplan [13]. and Abdulla [20] found no significant 

association between the debt-equity raitio and audit delay. Companies having 

more debt in their financial structure can be argued to start and complete the 

audit quicker than those firm with less or no debt. On the other hand a high 

proportion of debt may lead to liquidity or going concern problem which requires 

more tentative audit.   
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Model Specification 

As in prior studies, we define “audit lag” as the number of days between a 

company’s financial year-end and the day of the audit report. If a company 

releases its financial statements within regulatory deadline, then, it cannot be 

said that the company has delayed in releasing its financial statements. 

Therefore, we describe the number of days that elapses between a company’s 

financial year-end and the date of audit report as its audit lag. We computed the 

audit delay for each company by counting the number of days that elapsed 

between its financial year-end and the date of the audit report.  

To investigate the influence of the selected factors on audit lag in our sample, 

we estimated the following cross-sectional regression model. Table 2 shows the 

explanation of the explanatory independent variables.   

 

AUDITLAG=b0+b1SIZE+b2AUDITOR+b3INCOME+b4OPINION+b5LEVERAGE+e 

Table 2 - Definitions of Independent Variables  

Independent Variables Explanation 

SIZE Natural log of year-end total assets  

AUDITOR Type of audit firm represented by a dummy 

variable: “Big 4 audit firms” assigned a 0 

otherwise 1.  

INCOME Sign of current year income represented by a 

dummy variable: companies with “positive net 

income” assigned a 0, otherwise 1. 

OPINION Type of audit opinion represented by a dummy 

variable: “standard opinion” assigned a 0, 

otherwise 1. 

LEVERAGE Total debt / Equity  

 

Summary Statistics 

Table 3 presents summary statistics of the variables used in this study. As is 

evident, it takes audit companies approximately 63 days, on average, to finish 

the audit report after the end of the financial year. The standard deviation for 

the AUDITLAG variable is 13 days, suggesting considerable variability in audit 

time. It is found that 55.70% of the sample was audited by big four audit firms 

and 86.61% of the companies audit report was standard. 66.73% of the 

companies report net income for the year 2013.  
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Table 3- Summary Statistics    

Variables  Minimum Maximum Mean 
Standard 

Deviation 
Percentage* 

AUDITLAG   62.98 12.89  

      

SIZE    18.74 2.30  

AUDITOR     55.70 

INCOME     66.73 

OPINION     86.61 

LEVERAGE   66.00 1006.57  

* % of companies whose dummy variable was coded as 1.  

 

Table 4 shows the results from comparison of means between the dichotomous 

variables. From the table, it can be seen that on average, the audit delay 

increases with the presence of a loss, qualified audit opinion and by small audit 

firms. As for AUDITOR, the mean delay for small audit firms is higher by about 3 

days than those for big 4 audit firms with a mean delay of only 62 days. 

Regarding INCOME, companies suffering from losses seem to have a longer 

mean delay than those gaining a positive net income. Companies receiving a 

qualified audit opinion also seem to take on average of 5 days more than those 

receiving a clean audit report.   

Table 4- Mean Differences for Dichotomous Variables   

AUDITLAG Independent Variables  

 Big 4 Audit Firms Others 

AUDITLAG (Mean)  62 65 

Standard Deviation  13,43 12,01 

   

 Standard Opinion Others 

AUDITLAG (Mean) 62 67 

Standard Deviation  12,37 15,46 

   

 Net Income Loss 

AUDITLAG (Mean) 61 67 

Standard Deviation  12,01 13,85 

   

Regression Analysis 

Table 5 above presents the multiple regression results for the sample. As seen in 

the table, the F-statistic of model is significantly different from zero, indicating 

that a subset of the independent variables does explain the variation in 
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AUDITLAG about its mean. The value of the R2 indicates that only 7% of the 

variation in AUDITLAG is explained by the model. The coefficient estimates for 

SIZE, INCOME, OPINION are all statistically significant. Audit delay was 

positively associated with OPINION, INCOME and negatively associated with 

SIZE. This means that audit lag decreases with the presence of income and 

standard audit report. On the other hand, an increase in audit lag was observed 

with small firms. The AUDITOR coefficient is positive and also LEVERAGE 

coefficient is negative but statistically not significant.   

Table 5- Regression Model  

MODEL:  

AUDITLAG= b0+b1SIZE+b2 

AUDITOR+b3INCOME+b4OPINION+b5LEVERAGE+e 

 Coeficient t-value 

INTERCEPT 74.813 14.773 

SIZE -.749 -2.928 

AUDITOR .908 .767 

INCOME 4.170 3.416 

OPINION 3.407 2.068 

LEVERAGE   -.001 -1.058 

   

Summary of the Regression Output  

Sample Size  508  

F Ratio  7.821  

Significant F 0.000  

R2 0.072  

Adjusted R2 0.063  

  

* significant at 0.05  

 

It was also found that companies receiving a qualified audit opinion seem to 

suffer from a longer audit lag than those receiving a standard (clean) audit 

report. Logically, it can be argued that auditors need to spend considerable 

amount of time and effort in pursuing audit procedures to confirm the 

qualification or maybe possibly to avoid such qualification.  

 

The other finding of this study is that companies that report net income for the 

period publish their financial statement 6 days earlier than other companies that 

report loss for the period. The existence of loss normally involves a more 

stringent material screening as it raises concern about material misstatements 

of fraud. Furthermore, it rings a bell about the going corcern problem of the 

enterprise and thus, more audit work is likely to be performed to satisfy such 

concerns.  
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In addition, it is found that companies that have standard audit reports publish 

their financial statements 5 days earlier than other companies that have 

qualified or adverse opinions. It can be said that auditors need to spend 

considerable amount of time and effort in pursuing audit procedures to confirm 

such qualification or maybe possibly to avoid such qualification. 

 

The nature and degree of multicollinearity among the explanatory factors and 

AUDITLAG were assessed. Table 6 presents the correlation matrix of the 

independent variables. Nevertheless, it seems that in this study, multicollinearity 

does not pose a problem in interpreting the regression results as the highest 

value of correlation is 0.28 represents the correlations betweenAUDITOR and 

SIZE.  

Table 6- Pearson Correlation Matrix  

Variables SIZE AUDITOR INCOME OPINION LEVERAGE 

SIZE 1 
   

 

AUDITOR -0,281* 1 
  

 

INCOME -0,233* 0,186* 1 
 

 

OPINION -0,049 0,150* 0,078 1  

LEVERAGE 0,049 -0,057 -0,024 0,041 1 

* significant at 0.01  

 

Conclusions, Limitations and Implications for Future Research 

It is not only necessary that users have financial information which is relevant to 

their predictions and decisions; the information should also be current in nature 

rather than relating only to prior periods. The information used by investors and 

creditors should be current at the time of making the predictions and decisions. 

The accumulation and summarization of accounting information and its 

publication should be as rapid as possible to assure the availability of current 

information to the users. Timeliness is recognized as an important characteristic 

of accounting information by the accounting profession, the users of accounting 

information, and the regulatory agencies.   

 

This paper investigates the effects of factors such as company size, sign of 

income, leverage, audit opinion, and auditor firm on audit delay in a developing 

country, Turkey. For this objective, financial statements and audit reports of 508 

listed companies were analyzed.  

 

According to empirical results; 7% of the variation in the audit lag in our model 

is explained by variations in company size, auditor firm, sign of income, audit 

opinion, and leverage.  The coefficient estimates for INCOME, OPINION and SIZE 
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are all found statistically significant. The LEVERAGE coefficient is found negative 

and AUDITOR coefficient is found positive but statistically not significant.   

The results suggests that the audit delay is significantly longer for companies 

classified as incurring loss, receiving other than unqualified opinions and small. 

The analysis provides strong support for the notion that the financial statements 

are delayed when a loss is reported or a qualified opinion is given. The 

possibility is that management delays the reporting of bad news by delaying the 

financial statement. According to results, it can be argued that investors should 

expect a loss or a qualified audit opinion for the period if the company does not 

release its financial statements early.  

 

While these conclusions are consistent with prior studies, they should be 

considered in the light of these limitations. This study did not consider all 

relevant factors that might affect audit delay. And this study investigates the 

timely reporting behavior of BIST companies at a particular point in time. Future 

research may examine the same sample of companies over a period of time to 

ascertain the trend in their timely reporting behavior.   
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Audit Environment in Turkey+ 

 

Ahmet Türel* 

Yiğit Bora Şenyiğit** 

Havva Nur Çiftçi*** 

 

Abstract 

This study examines the year 2012 financial statement audit reports of listed 

companies in Turkish setting where new developments have been going on 

related to independent audit.  Research questions include market shares of Big 

Four and non-Big Four audit firms, types of audit opinions for Big Four and non-

Big Four audit firms, and causes of modified audit opinions. 

Key words: Independent audit, audit report, audit opinion 

 

1. Introduction 

Independent audit can be defined as a systematic process of objectively 

obtaining and evaluating evidence regarding management’s financial statement 

assertions to ascertain the degree of correspondence between those assertions 

and financial reporting standards and communicating the results to interested 

users. In this systematic process, the auditor is responsible for expressing an 

opinion indicating that reasonable assurance has been obtained that the financial 

statements as a whole are free from material misstatement, whether due to 

fraud or error, and that they are fairly presented in accordance with the relevant 

financial reporting standards. The benefit of an independent audit is that it 

provides assurance that management has presented a ‘true and fair’ view of a 

company’s financial performance and position. 

 

Independent audits beyond the very small ones are usually conducted by audit 

firms’ personnel and supervised by the audit managers and partners, who have 

complete responsibility for the quality of the work. Audit partner is responsible 

for ensuring that the audit is properly conducted and signing the audit report. 

 

This study focuses on analyzing the new audit environment formed after the 

establishment of public oversight institution called “Public Oversight, Accounting 

and Auditing Standards Authority” in 2011. This new institution is established by 

                                                 
+ Muhasebe Enstitüsü Notu: Bu bildiri, 7-12 Ağustos 2015 tarihlerinde American 

Accounting Association tarafından Chicago’da düzenlenen 2015 Annual Meeting’de 
sunulmuştur. 
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“Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority’s Organization 

and Responsibilities Decree Law” numbered 660, issued on November 2, 2011 

and has the authority to set and issue Turkish Accounting Standards compliant 

with the international standards, to ensure uniformity, high quality and 

confidence in statutory audits, to set the auditing standards, to approve 

statutory auditors and audit firms and to inspect their audits, and perform public 

oversight in the field of statutory audits. 

 

This study focuses on the following research questions: First, what are market 

shares of Big Four and non-Big Four audit firms? Second, how is distribution of 

audit opinions between Big Four and non-Big Four audit firms? Third, what are 

causes of modified audit opinions? In order to give an answer to the above 

questions, we examine 429 independent audit reports of companies listed on the 

Borsa Istanbul (stock exchange of Turkey).  The next section discusses the 

related literature. The third section describes the data and methodology. The 

fourth section presents the discussion of research results. Finally, the fifth 

section concludes the study. 

 

2. Literature review 

The study conducted in Italy in 2012 reports that 74% of Italian listed 

companies (out of 272) have unmodified opinion and 18% of them have 

unmodified with emphasis of matter opinion. Approximately 70% of unmodified 

with emphasis of matter opinions are due to going concern related uncertainty 

(Provasi and Riva, 2015). Another study examining audit quality for Big Four 

and non-Big Four auditors during 2003–2006 finds weak evidence that the Big 4 

have a higher propensity to issue going concern audit opinions for distressed 

companies (Boone et al., 2010). The study from the United States shows that a 

modification to the opinion due to going concern uncertainty has increased from 

14% in 2003 to 21% in 2008 because of financial crisis. (Cheffers et al., 2010).  

The study conducted on the audit reports for 8382 Australian publicly listed 

companies over the period 2005–2009 reports that 81% of companies have 

unmodified opinion, 16% of companies have unmodified with emphasis of 

matter, and remaining 3% of companies have qualified, adverse or disclaimer 

opinion. The results show that over 90% of the unmodified with emphasis of 

matters by auditors over this period relate to issues of going concern (Xu et al., 

2011). In the United Kingdom, financially stressed companies with high audit 

fees are more likely to receive a going-concern modified audit opinion, whereas 

companies with high non-audit fees are less likely to receive a going concern 

modified audit opinion (Basioudis, et al., 2008). Another study exploring 

auditing environment and independent audit reports in China finds that about 

15% of listed Chinese companies received modified audit opinions from 1995 to 

2000. The study suggests that government regulations through licensing and 

disciplinary actions, self-protection considerations, poor earnings quality, and 
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weak corporate governance are the reasons for modified audit opinions (Chen et 

al., 2005). The study investigating the association between published audit 

reports and observable company characteristics in the United Kingdom shows 

that companies with high gearing, contingent liabilities, making recent losses, 

and receiving prior year audit modifications, are likely to receive modifications. 

For subsidiary companies, large auditors are significantly negatively associated 

with non-going concern modifications (Ireland, 2003). The study using a sample 

of financially distressed firms reports that an adverse internal control material 

weakness opinion increases the likelihood that the auditor issues a going 

concern audit opinion (Goh et al., 2013). 

 

3. Data and methodology 

There were 459 companies listed on the Borsa Istanbul as of December 31, 

2012. We have eliminated 30 companies due to unavailable audit reports. The 

final sample consists of 429 companies. Data was collected from Public 

Disclosure Platform (www.kap.gov.tr) or investor relations section of companies’ 

web sites.  

 

Opinions in audit reports are classified as unmodified, unmodified with emphasis 

of matter, qualified, qualified with emphasis of matter, adverse, adverse with 

emphasis of matter, disclaimer, and disclaimer with emphasis of matter. After 

that, we examine causes of modified opinions and emphasis of matter 

paragraphs.  

 

4. Research results 

Table 1 presents number of clients for Big Four (Deloitte, 

PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG) and non-Big Four.  

 

Table 1. Audit Firms and Number of Clients 

Audit Firm Clients % 

Deloitte 74 17,25 

PwC 61 14,22 

EY 50 11,66 

KPMG 45 10,49 

Big Four 230 53,61 

Arkan Ergin  21 4,90 

Güreli  19 4,43 

AC İstanbul &EnterpriceWorldwide 16 3,73 

Eren & Grant Thornton 12 2,80 

İrfan  12 2,80 

Ata &Kreston 11 2,56 

Çağdaş  8 1,86 

Engin & Grant Thornton 7 1,63 

Others 93 21,68 

Non-Big Four 199 46,39 

Total 429 100 

http://www.kap.gov.tr/
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The results show that Big Four audit firms own more than a half market shares 

measured by number of clients. In this context, it should be considered that Big 

Four audit firms audit most of the large companies. 

 

Table 2 presents frequency distribution of audit opinions reported by audit firms. 

Unmodified and unmodified with emphasis of matter opinions represent 88.57% 

of reports and other opinions represent 11.43% of reports.  

 

Table 2. Frequency Distribution of Audit Opinions 

Audit Opinion Reports % 

Unmodified 266 62,00 

Unmodified with emphasis of matter  114 26,57 

Total Unmodified Opinions 380 88,58 

Qualified 21 4,90 

Qualified with emphasis of matter 17 3,96 

Total Qualified Opinions 38 8,86 

Adverse 1 0,23 

Adverse with emphasis of matter 1 0,23 

Total Adverse Opinions 2 0,47 

Disclaimer 5 1,17 

Disclaimer with emphasis of matter 4 0,93 

Total Disclaimer Opinions 9 2,10 

Total Modified Opinions 49 11,42 

TOTAL 429 100 

 

Table 3 presents causes for modified opinions including qualified, adverse and 

disclaimer. These causes can be listed as followings: Going concern 

uncertainties, not recording an impairment, scope limitation on receivables, 

payables, and inventories, unaudited subsidiaries, not recording provisions, 

reporting deferred tax assets when an entity is loss-making.  

 

Table 3. Causes for Modified Opinions 

 Reports % 

Going concern uncertainties 22 31,88 

Not recording an impairment 8 11,59 

Scope limitation on receivables, payables, and inventories 8 11,59 

Unaudited subsidiaries 7 10,14 

Not recording provisions 7 10,14 

Reporting deferred tax assets when an entity is loss-making 4 5,80 

Other 13 18,84 

Total 69 100 

 

Table 4 presents causes for emphasis of matter paragraphs in independent audit 

reports.  Since some independent audit reports include more than one emphasis 

of matter paragraph, total number does not represents total number of reports 

having an emphasis of matter paragraph.  As it is reported on the table, the 

most frequent reason for emphasis for matter paragraph is an auditor change.  

 



117 

 

Table 4. Causes for Emphasis of Matter Paragraphs 

 Reports % 

Auditor change 38 30,89 

Revenues and receivables from related party transactions 17 13,82 

Restated financial statements 15 12,20 

Uncertainty about tax and other lawsuits 12 9,76 

Going concern uncertainties 6 4,88 

Fair value measurement of assets 6 4,88 

Change in core business or business name 5 4,07 

Unaudited subsidiaries 3 2,44 

Other 21 17,07 

Total 123 100 

 

Table 5 presents frequency distribution of audit opinions based on audit firms. 

Only 4.78% of reports prepared by Big Four audit firms contain qualified, 

adverse and disclaimer opinions, whereas 19.10% of reports prepared by non-

Big Four contain these opinions.   

 

Table 5. Frequency Distribution of Audit Opinions Based on Audit Firms 

 

Unmodified 

 

Unmodified with 

emphasis of matter 

Qualified, 

Adverse, 

Disclaimer 

 
 Reports % Reports % Reports % Total 

Deloitte 46 62,16 25 33,78 3 4,05 74 

PwC 44 72,13 16 26,23 1 1,64 61 

EY 36 72,00 11 22,00 3 6,00 50 

KPMG 33 73,33 8 17,78 4 8,89 45 

Big Four  159 69,13 60 26,09 11 4,78 230 

Arkan Engin 9 42,86 11 52,38 1 4,76 21 

Güreli 11 57,89 2 10,53 6 31,58 19 

AC 11 68,75 1 6,25 4 25,00 16 

Eren  10 83,33 1 8,33 1 8,33 12 

İrfan 1 8,33 8 66,67 3 25,00 12 

Ata 4 36,36 4 36,36 3 27,27 11 

Çağdaş 6 50,00 0 0,00 2 25,00 8 

Engin 4 57,14 1 14,29 2 28,57 7 

Others 51 54,84 26 27,96 16 17,20 93 

Non-Big Four 107 53,77 54 27,14 38 19,10 199 

Total 266 62,00 114 26,57 49 11,42 429 

 

The percentage of modified opinions between Big Four and non-Big Four is 

significantly different. This result casts doubt on the quality of audit work by Big 

Four since propensity of qualified opinions is used as a proxy for audit quality in 

literature (Carey and Simnett, 2006). On the other hand, it may suggest that big 
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for uses more diligence when accepting a new client and, therefore perhaps 

there is a difference in the inherent characteristics of the clients of Big Four and 

Non-Big Four audit firms. In terms of unmodified with emphasis matter 

paragraphs, the results show that there is no significant difference between Big 

Four and non-Big Four audit firms. 

 

5. Conclusion 

In this study, we have examined the positional statement of market shares of 

Big Four and non-Big Four audit firms, distribution of audit opinions between 

Big-Four and non-Big Four audit firms, and causes of modified audit opinions for 

companies listed on the Borsa Istanbul   as of December 31, 2012. Analyzing 

financial statement audit reports of listed companies on the Borsa Istanbul, we 

report that Big Four audit firms own more than a half market shares (measured 

by number of clients). Examining the frequency distribution of audit opinions 

reported by audit firms, our results show that unmodified and unmodified with 

emphasis of matter opinions represent 88.57% of reports and other opinions 

represent 11.43% of reports. Exploring qualified, adverse and disclaimer audit 

reports, we report that the most frequent reason for a modification to the 

opinion is going concern uncertainties. We also find that the most frequent 

reason for emphasis for matter paragraph is an auditor change.  Finally, we 

found a significant difference in the propensity of qualified opinions between Big 

Four and non-Big Four. This result could be interpreted differently. It may 

suggest that audit quality is higher in non-Big Four compared to Big Four. On 

the other hand, this result may suggest that Big Four uses more diligence when 

accepting a new client. This study only provides basic descriptive statistics 

regarding audit market and audit opinions in Turkey. Future studies should 

conduct more rigorous multivariate analyses to reach conclusions on audit 

market and audit opinion in Turkey.  
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Accounting Courses Offered by Public Unıversities in Turkey+ 

 

Evren Şengür* 

 

Abstract 

In the last decade the number of universities have increased dramatically in 

Turkey. The purpose of this study is to provide descriptive information regarding 

accounting courses offered by business administration program of the public 

universities in Turkey.  The article seeks to answer the questions: 1) “Which 

accounting courses offered in business administration undergradute, masters 

and doctorate programs?” 2) “How frequently accounting courses are offered ?” 

With these aims, web sites of all public universities in Turkey have been visited 

and content analysis was employed.  

 

Keywords: Accounting, accounting education, accounting courses 

 

Introduction 

One of the most important factors that trigger the development of national 

economy is education. Since the role of an accountant has turned from book 

keeping to consultancy, it is essential to identify the accounting courses offered 

by Turkish universities and make recommendations in order to progress the 

curriculum of business administration programs. 

 

The purpose of this study is to provide descriptive information regarding 

accounting courses offered by business administration program of public 

universities in Turkey.  The article seeks to answer the questions: 1) “Which 

accounting courses offered in business administration undergradute, graduate 

and doctorate programs?” 2) “How frequently accounting courses are offered ?” 

 

Business administration program information of the public universities was 

obtained from the university websites. Curriculums, course descriptions and 

course syllabuses were examined to identify and classify accounting courses. An 

analysis of course contetns of public universities’ undergraduate, masters and 

Ph.D programs provides evidence regarding the scope and the nature of 

accounting education. 

 

Literature Review 

A great deal of studies on business administration program curriculum were 

conducted by researchers. However, research that focuses on accounting 

                                                 
+ Muhasebe Enstitüsü Notu: Bu kitap için hazırlanmıştır. 
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courses are limited. Subaşı and Demir (2009), examined Business 

Administration Department’s undergraduate course schedules of state and 

private universities in Turkey. In their study they concluded that accounting 

course is given under 170 different names. Required accounting courses is more 

weighted in state universities than in private universities. 

 

Adhikari et al. (1999) compared the extent of coverage and methods employed 

by US and non-US business schools to internationalize the accounting 

curriculum. Their study explored approaches to internationalize the accounting 

curriculum (separate course vs integration); relative importance of international 

accounting topics; strategies and obstacles to implement the integration 

approach to internationalization; and the level of satisfaction with the 

internationalization achieved. They concluded that 35.3% of the non-US schools 

offered a separate international accounting course at the undergraduate 

(graduate) level compared to 36.2%  of the US schools. 

 

The study conducted by Rezaee et al, (2004) explored opinions of both 

academicians and practitioners regarding the importance, relevance, and 

delivery of forensic accounting education. Results indicated that the demand for 

and interest in forensic accounting is expected to continue to increase; more 

universities are planning to provide forensic accounting education. 

 

McNair nad Milam (1993) surveyed accounting faculty to: (1) examine 

perceptions about ethics coverage in the undergraduate accounting courses; (2) 

identify teaching methods used to include ethics in the undergraduate 

accounting courses, the perceived effectiveness of those methods and the 

amount of time spent on. ethics coverage; and (3) to identify problems 

encountered in including ethics in accounting courses. They found that although 

a large majority of the professors surveyed 77% said they include ethics, 69% 

felt that there was a need for more ethics coverage.  

 

In their article Carvalho and Salotti (2013) shared their individual experiences of 

the effects of IFRS adoption on undergraduate accounting education in Brazil. 

They explained that the adoption of IFRS stimulated the departure accounting 

education from the country’s local ‘‘code law’’ philosophy and ‘‘tax-inspired’’ 

accounting in favor of a ‘‘principles-based’’ approach. 

 

Bal et al. (2014) explored web sites of 285 business schools offering AACSB 

accredited MBA programs in US. The results of the study showed that among the 

items regarding MBA programs included on business colleges’ web sites, the top-

ten are as follows: Dean’s welcome address (45.3%), program details (37.9%), 

accreditation (34.7%), skills developed (32.6%), program objectives (30.9%), 
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types of MBA programs (28.8%) flexibility (24.9%), faculty (23.9%), program 

length (23.5%), and prerequisites (19.6%). 

 

Özdaşli (2015) conducted a content analysis of the courses covered in 

curriculum of Business Administration departments, of 15 universities in Turkey. 

The study answers the question how much the course of business administration 

intensifies in the departments of law, economics, finance and others. Özdasli 

concluded that density of business administration courses among all other 

courses is 71.42%, while the total weight of the other departments is 28.58%. 

 

Methodology 

The purpose of the study is to identify the extent of accounting courses offered 

in business administration undergraduate, graduate and doctorate programs of 

public universities in Turkey. Content analysis was employed for the purposes of 

this study.  

 

The Councel of Higher Education (YOK) provides a list of universities in Turkey. 

The list of the Councel of Higher Education (YOK) shows that as of August 2015 

there are 109 public and 95 private universities exist in Turkey. The public 

universities selected from the YOK list, which represents 53 % of the total of the 

universities in Turkey. This list of public universities is presented in Appendix I.  

Of 109 public universities, 102 of them offer business administration 

undergraduate program within various faculties. Public universities and related 

faculties that have a business administration undergraduate program are listed 

in Appendix I. In Appendix I, universities which do not offer business 

undergraduate program are also listed. In addition to those, there are two 

universities that do not yet have a website. 

 

Table I summarizes Appendix I. As depicted in Table 1, 76% of the universities 

(83 universities) offer business administration undergraduate programs under 

the Faculty of Economic and Administrative Science. Faculty of Business 

Administration follows Faculty of Economic and Administrative Scinece with 15 

universities. Moreover, some other universities offer business administration 

undergraduate program under Faculty of Political Science, Faculty of Social 

Science or Faculty of Leadership and Management. Five of the public universities 

have not founded related faculty yet. In addition, two universities have not yet 

established a web site. 
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Table 1: Number of Business Administration Undergraduate Programs by 

Faculties 

Faculty Number of 

University 

Faculty of Economic and Administrative Sciences 83 

Faculty of Business Administration  15 

Faculty of Political Science 2 

Faculty of Social Science 1 

Faculty of Leadership and Management 1 

Faculty does not exist 5 

Website is not available 2 

Total Number of Public Universities in Turkey 109 

 

Curriculums, course descriptions and course syllabusses (if available) of 

abovementioned business administration programs were examined. During the 

review, it was observed that almost all universities posted the curriculum of the 

program on their websites. Nonetheless, some of them publish neither course 

descriptions nor course syllabusses. The results are summarized in Table 2.  

 

Table 2: Number of Universities Which Posted Curriculum, Course Descriptions 

or Course Syllabusses of Business Administration Undergraduate Program on 

Their Websites 

 Number of Universities 

 Available Not Available 

(N/A) 

Total 

Curriculums 84 25 109 

Course Descriptions or Course Syllabusses 58 51 109 

 

In this study, universities that publish curriculums of business administration 

programs are incorporated into the analysis. Thus, 84 universities’ business 

administration programs are included in the analysis. For those universities, 

curriculums, course descriptions and course syllabusses (if available) were 

reviewed with the aim of identifying and codifying accounting courses. 

 

In Turkey 101 public universities have establish Institutes of Social Sciences 

while 8 have not. Appendix II lists the universities that organize Institutes of 

Social Sciences and states related masters programs that are offered under such 

Institutes. Tables 3 and 4 summarize Appendix II.  
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TABLE 3. Number of Institutes of Social Sciences that Offer or do not Offer 

Accunting Relevant Masters Programs 

 Number of 

Universities 

Number of Insitutes of Social Sciences which offer accounting relevant 

masters program 

74 

Number of Insitutes of Social Sciences which do not offer accounting 

relevant masters programs 

27 

Total Number of Institutes of Social Sciences 101 

Number of Universities that do not have an Insitute of Social Science 8 

Total Number of Public Universities in Turkey 109 

 

As compiled in Table 4, the number of universities that offer Masters of Business 

Administration (MBA), MSc in Accounting and Finance, MSc in Accounting, MSc 

in Accounting and Auditing, MSc in Accounting and Financial Management is 58, 

9, 4, 2, and 1 respectively. Nonetheless, 22 universities do not offer relevant 

master program, 11 universities do not provide information related to their 

master programs and two universities do not posses website. 

 

Table 4: Number of Accounting and Business Administration Masters Programs   

 Number of 

Universities 

Masters of Business Administration (MBA) 58 

MSc in Accounting and Finance 9 

MSc in Accounting 4 

MSc in Accounting and Auditing 2 

MSc in Accounting and Financial Management 1 

Total Number of Programs  74 

Program does not exist 23 

Information is not available 10 

Website is not available 2 

Total Number of Public Universities in Turkey 109 

 

Curriculums, course descriptions and course sylabusses of 74 masters programs 

listed in Table 4 were examined. During this examination, it was calculated that 

the curriculum of 52 masters programs are available on websites. Nonetheless, 

only 29 of the programs’ course contents or course syllabusses are provided. 

Master programs that have a curriculum available to public (52 programs) 

constitute the population of the analysis. Curriculum, course contents and 

course syllabusses (where available) were read with the purpose of compiling 

accounting courses into groups. 
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Table 5: Number of Master Programs that have or have not Made Available 

Curriculum, Course Content or Course Syllabus 

 Curriculum 

is 

available 

Curriculum 

is not 

available 

Total Course 

Content 

or 

Course 

Syllabus 

is 

available 

Course 

Content 

or 

Course 

Syllabus 

is not 

available 

Total 

Masters of Business 

Administration  

38 20 58 20 38 58 

MSc in Accounting and 

Finance 

8 1 9 6 3 9 

MSc in Accounting 4 - 4 1 3 4 

MSc in Accounting and 

Auditing 

1 1 2 1 1 2 

MSc in Accounting and 

Financial Management 

1 - 1 1 - 1 

Total Number of the 

Masters Programs 

52 22 74 29 45 74 

 

The analysis was also conducted for Ph.D. programs. Universities’ Institue of 

Social Sciences and accounting related doctorate programs are listed in 

Appendix III. Table 5 summarizes Appendix III. As depicted in Table 5, 58 of the 

Institutes of Social Sciences offer accounting related Ph.D. programs. 

 

Table 5: Number of Institutes of Social Science that Offer or do not Offer 

Accounting Relevant Ph.D. Programs 

 Number of 

Universities 

Number of Insitutes of Social Sciences which offer accounting relevant 

Ph.D.program 

58 

Number of Insitutes of Social Sciences which do not offer accounting relevant 

Ph.D. program 

43 

Total Number of Institute of Social Science 101 

Number of Universities that do not have an Insitute of Social Science 8 

Total Number of Public Universities in Turkey 109 

 

Details of the accounting related Ph.D. programs that are offered by universities 

are given below in Table 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Table 6: Number of Accounting and Business Administration Ph.D. Programs   

 Number of 

Universities 

Ph.D. in Business Administration  51 

Ph.D. in Accounting and Finance 5 

Ph.D.  in Accounting 2 

Total Number of the Programs  58 

Program does not exist 40 

Information is not available 9 

Website is not available 2 

Total Number of Public Universities in Turkey 109 

 

Websites of 58 Ph.D. programs listed in Table 6 are visited. During examination 

it was discovered that the curriculum of 43 doctorate programs are available on 

their websites. However, only 28 of the programs’ course contents or course 

syllabusses are provided. Doctorate programs that have a curriculum avilable to 

the public (43 programs) constitute the population of the analysis. Curriculum, 

course contents and course syllabusses of 43 Ph.D. programs were read with the 

pourpose of compiling accounting courses into groups. 

 

Table 7: Number of Doctorate Programs That Have or Have Not Made Available 

Curriculum, Course Content or Course Syllabus 

 Curriculum 

is 

available 

Curriculum 

is not 

available 

Total Course 

Content 

or 

Course 

Syllabus 

is 

available 

Course 

Content 

or 

Course 

Syllabus 

is not 

available 

Total 

Ph.D. in Business 

Administration  

37 14 51 23 28 51 

Ph.D. in Accounting and 

Finance 

4 1 5 3 2 5 

Ph.D.  in Accounting 2 - 2 2 - 2 

Total Number of the 

Doctorate Programs 

43 15 58 28 30 58 

 

Business administration undergraduate, graduate and doctorate programs 

information were obtained from the university websites. Some of the 

universities, for example Istanbul University, offer more than one Business 

Administration Programs under several different faculties. In such cases, only 

one business administration program was selected and took into account for the 

analysis. The following selection process was conducted by the researcher. For 

undergraduate programs; if a university has established Faculty of Business 

Administration, business administration program of this faculty was selected. 

Otherwise, business administration program of Faculty of Economic and 

Administrative Sciences or Faculty of Political Sciences is selected. For graduate 

programs, the websites of Institutes of Social Sciences were visited for each 
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university and graduate programs offered under business administration 

departments were identified.  Only one masters program and one Ph.D. program 

were selected for each university. In the selection process, the following 

programs were prioritized: 1) Master/Phd in Accounting and Auditing, 2) 

Master/Phd in Accounting and Finance 3) Master/Phd in Business Administration. 

 

During the examination of selected undergraduate, graduate and doctorate 

programs website, curriculums, course descriptions and course syllabuses 

(where available) were reviewed to identify and classify accounting courses 

offered. A content analysis of the course descriptions and syllabus revealed 

patterns in the types of accounting courses these programs offered. 

 

The diversity of topics and the debth of course work are evident in universities 

that have developed two or more courses in the financial accounting within a 

business administration program. For example, most of the curriculums include 

both Financial Accounting I and Financial Acounting II courses seperately. In 

those cases, each course was counted individually while conducting analysis. 

 

The distinction between management accounting and cost accounting is fuzzy in 

many curricula. To some management accounting educators, cost accounting 

essentially plays the same role on the management acconting side of the 

curriculum. To others, cost accouting is quite a different thing from management 

accounting (MaherM. W., 2000). In this study cost accounting courses and 

managerial accounting courses were counted seperately. However, in the cases 

that a program offers a course titled “Cost and Managerial Accounting”, that 

course counted as cost accounting. 

 

Financial Statement Analysis is an attractive prospect for addition to accounting 

curricula, given the analytical skills it builds in students, the ability to reinforce 

and synthesize knowledge gained in prerequisite courses, and the natural forum 

it provides for students to improve their oral presentation and analytical writing 

skills (Koehn, J. L. & Hallam J. J., 1999). Financial Statement Analysis course 

can be providedby either accounting or finance departments. However, there is 

no way to identify which department provides that course.  Therefore, in this 

study, it is assumed that financial statement analysis coursesare provided by the 

Accounting departments.   

 

Both accounting departments and management departments might provide 

corporate governance courses. Nonetheless, in this study it is presumed that 

corporate governancecourses are offered by management department and 

corproate governance coursesare excluded from analysis. 

 

 



129 

 

Limitations 

While this study yields important insight about the status of accounting courses 

in business administration programs, some limitations of this study should be 

acknowledged. First, the analysis relies on what universities communicate at 

their websites. Since some sites are not updated as frequently as they should 

be, they may not necessarily reflect current course practices.  Second, since 

course syllabusses are often not available over the internet, this study had to 

rely principally on course titles and descriptions to communicate course content. 

 

Results 

In this study curriculums, course contents and course sylabusses of 84 

undergradute business administration programs, 52 masters programs and 43 

Ph.D. programs were reviewed. Based on the examination of beforementioned 

documents, accounting courses were designated and classified in order to report 

the extent of accounting courses that are offered by Turkish Public Universities. 

 

During the examination of curriculums of programs, it is recognized that the title 

of the courses vary eventhough the content is substantially similar. Therefore, 

by reading the course contents and syllabusses, courses that have similar 

contents are compiled into the same category.  

 

The result of the examination of course programs of business administration 

undergraduate programs revels that the most frequently offered courses are: 

Financial Accounting I, Cost Accounting I and Financial Accounting II (Table 8) 

 

Based on the review of course programs and contents of accounting relevant 

graduate programs the frequency of accounting courses offered by Turkish 

Public universities are listed in Table 9. As shown in Table 9 the most frequently 

offered courses are: International Financial Reporting Standards Practices, 

Auditing and Financial Accounting I. 

 

Examination of 41 Ph.D. programs course list and contents demonstrate that the 

most frequently offered unting courses are: International Financial Reporting 

Standards I, Accounting Theory and Strategic Managerial Accounting. The 

frequency of courses offered by public universities in Ph.D programs are listed in 

Table 10. 
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Table 8: Frequency of Accounting Courses Offered by Public Universities in 

Business Administration Undergraduate Programs

Core 

Course

Elective 

Course N/A TOTAL

Financial Accounting I /  Principles of Accounting 79 0 5 84

Cost Accounting I 75 4 5 84

Financial Accounting II / Intermediate Accounting 62 2 4 68

Auditing 32 29 5 66

Financial Statement Analysis 37 22 6 65

Managerial Accounting 31 27 5 63

Measurement and Valuation in Accounting  /  Inventory and Balance 45 5 1 51

Corporate Accounting 31 13 6 50

Computerized Accounting Practices I 15 29 3 47

International Financial Reporting Standards I 4 28 5 37

Cost Accounting II 30 1 4 35

Accounting for Financial Insitutions 0 25 3 28

Accounting Organisation and Accounting Information Systems 2 15 2 19

Foreign Trade Transactions Accounting 2 12 3 17

Specialized Accounting 3 9 1 13

Tax Accounitng 0 8 3 11

Budgeting 1 8 0 9

Cases in Accounting 1 6 2 9

Internal Auditing and Internal Control 0 7 2 9

Inflation Accounting 0 7 0 7

Computerized Accounting Practices II 0 5 2 7

International Financial Reporting Standards II / IFRS Practices 1 4 1 6

Accounting and Law 0 4 2 6

Advanced Financial Accounting 0 5 1 6

Contemporary Accounting Issues 0 4 0 4

Advanced Auditing Practices 0 4 0 4

Ethics in Accounting 0 1 2 3

Accounting in Designated Sectors 0 3 0 3

Quality Costs 0 1 2 3

Advanced Cost Accounting / Cost Accounting Applications 0 2 1 3

Accounting Seminar 0 2 0 2

Strategic Cost Management 0 2 0 2

Corporate Governance and Accounting 0 2 0 2

Accounting for Construction Contracts 0 1 1 2

Accounting Theory 0 1 0 1

Advanced Managerial Accounting 0 1 0 1

Fraud Auditing 0 1 0 1

Financial and Cost Accounting 0 1 0 1

Accounting in Non-profit Organisations 0 1 0 1

Government Accounting 0 1 0 1

International Auditing Standards 0 1 0 1

Behavioral Accounting 0 1 0 1

IFRS for SMEs 0 1 0 1

Accounting for Service Companies 0 0 1 1

Environmental Accounting 0 1 0 1

Operational Audit 0 0 1 1

Agricultural Accounting 0 0 1 1

Accounting in Health Organizations 0 0 1 1

Managerial Accounting Practices 0 0 1 1

Compliance Audit 0 0 1 1

Cost Issues in SMEs 0 0 1 1

The Uniform of Chart of Accounts 0 1 0 1  
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Table 9: Frequency of Accounting Courses Offered by Public Universities in 

Masters Programs 

Core 

Course

Elective 

Course N/A TOTAL

International Financial Reporting Standards Practices 5 19 3 27

Auditing 1 17 4 22

Financial Accounting I /  Principles of Accounting 10 8 0 18

Managerial Accounting 1 13 3 17

Financial Statement Analysis 4 11 2 17

Cost Accounting I 3 11 2 16

Advanced Cost Accounting / Cost Accounting Applications 1 13 1 15

Contemporary Accounting Issues 1 10 1 12

Accounting Theory 1 8 2 11

Accounting Organisation and Accounting Information Systems 3 6 1 10

Advanced Financial Accounting 0 8 2 10

Budgeting 0 8 1 9

Tax Accounitng 1 4 3 8

Accounting and Law 0 7 1 8

Ethics in Accounting 0 6 1 7

Internal Auditing and Internal Control 0 6 1 7

Advanced Managerial Accounting 0 6 0 6

Accounting for Derivatives 1 5 0 6

Accounting for Financial Insitutions 0 6 0 6

Corporate Accounting 0 4 1 5

Foreign Trade Transactions Accounting 0 4 1 5

Strategic Cost Management 0 4 1 5

Contemporary Manegarial Accounting 0 4 1 5

Financial Accounting II / Intermediate Accounting 0 1 3 4

Specialized Accounting 0 4 0 4

Strategıc Managerial Accounting 2 1 1 4

Fraud Auditing 0 4 0 4

Advanced Auditing Practices 0 3 1 4

Accounting in Designated Sectors 0 3 1 4

Accounting for Service Companies 0 4 0 4

Inflation Accounting 0 3 0 3

Special Topics in Cost Accounting 0 3 0 3

Auditing Theory 0 2 1 3

Conceptual Framework of Accounting 2 0 0 2

International Auditing Standards 0 2 0 2

Cases in Accounting 0 2 0 2

Accounting History 0 1 1 2

Environmental Accounting 0 2 0 2

Corporate Governance and Accounting 0 2 0 2

Cost Management in Tourism Organizations 0 1 1 2

Research Methodologies for Accounting 0 2 0 2

Accounting Seminars 0 2 0 2

Accounting in Non-profit Organisations 0 1 0 1

Forensic Accounting 0 1 0 1  
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Government Accounting 0 1 0 1

International Auditing Standards 0 0 1 1

Accounting Practices in Multinational Companies 0 1 0 1

Sociological Concepts of Accounting 0 1 0 1

IFRS for SMEs 0 1 0 1

Advanced Fraud Auditing 0 1 0 1

Managerial Accounting Practices 0 1 0 1

Internal Auditing in Banks 0 1 0 1

Computer Based Auditing Techniques 0 1 0 1

Cost Auditing 0 1 0 1

Auditing in Turkey 0 1 0 1

Statistical Techniques in Auditing Practices 0 1 0 1

Operational Audit 0 1 0 1

ERP Audit 0 1 0 1

Capital Markets Board of Turkey and Auditing Applications 0 1 0 1

Turkish Trade Code Practices 0 1 0 1

Agricultural Accounting 0 1 0 1

Target Costing 0 1 0 1

ERP Applications in Accounting 0 1 0 1

Responsibility Accounting 0 0 1 1

Pricing with Accounting Data 0 0 1 1

Cost Issues in SMEs 0 0 1 1

Research Methodologies for Auditing 0 1 0 1

Modern Financial Techniques and Accounting 0 1 0 1

Cost and Productivity Analysis in Service Businesses 0 1 0 1  
 

Table 10: Frequency of Accounting Courses Offered by Public Universities in 

Ph.D. Programs 

Elective 

Course

Elective 

Course N/A TOTAL

International Financial Reporting Standards I 2 16 3 21

Accounting Theory 1 16 2 19

Strategic Managerial Accounting 0 15 2 17

Financial Statement Analysis 0 9 3 12

Managerial Accounting 1 8 2 11

Auditing 0 7 4 11

Accounting Organisation and Accounting Information Systems 0 9 1 10

International Financial Reporting Standards Practices 0 7 2 9

Advanced Managerial Accounting 1 6 1 8

Advanced Financial Accounting 2 5 1 8

Research Methodologies for Accounting 1 7 0 8

Financial Accounting I /  Principles of Accounting 4 3 0 7

Advanced Cost Accounting / Cost Accounting Applications 2 4 1 7

Budgeting 1 3 3 7

International Auditing Standards 0 7 0 7

Internal Auditing and Internal Control 1 5 0 6

Cost Accounting 1 3 1 5  
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Accounting for Derivatives 0 5 0 5

Contemporary Accounting Issues 0 5 0 5

Advanced Auditing Practices 0 4 1 5

Conceptual Framework of Accounting 0 4 0 4

Advanced Financial Accounting 0 3 1 4

Financial Accounting II / Intermediate Accounting 0 2 1 3

Corporate Accounting 0 1 2 3

Special Topics in Cost Accounting 0 3 0 3

Specialized Accounting 0 2 1 3

Accounting and Law 0 3 0 3

Ethics in Accounting 0 2 0 2

Accounting for Financial Insitutions 0 1 1 2

Developments in Accounting 1 1 0 2

Advanced Financial Statement Analysis 0 1 1 2

Advanced Auditing 1 1 0 2

Accounting Seminars 0 1 1 2

Accounting in Designated Sectors 0 1 1 2

Bankalarda İçsel Denetim 0 2 0 2

Fraud Auditing 0 2 0 2

Tax Accounitng 0 2 0 2

Consolidated Financial Statements 0 2 0 2

Transfer Pricing 0 2 0 2

Inflation Accounting 0 1 0 1

Advanced Cost Management 0 1 0 1

Auditing in Information Systems Environment 1 0 0 1

Accounting in Non-profit Organisations 0 1 0 1

Advanced Bank Accounting 0 0 1 1

Decision Theory and Accounting 0 1 0 1

Government Accounting 0 1 0 1

Contemporary Managerial Accounting 0 0 1 1

Accounting Practices in Multinational Companies 0 1 0 1

Sociological Concepts of Accounting 0 0 1 1

Acquisiton and Accounting 0 1 0 1

Corporate Governance and Accounting 0 0 1 1

Recent Developments in Managerial Accounting 0 1 0 1

Activity Based Costing 0 1 0 1

Social Accounting 0 1 0 1

Accounting History 0 1 0 1

Responsibility Accounting 0 0 1 1

Cost Management in Tourism Organizations 0 0 1 1

Pricing with Accounting Data 0 0 1 1

Research Methodologies for Auditing 1 0 0 1

Cost and Productivity Analysis in Service Businesses 0 1 0 1  
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Conclusion 

In this study curriculums, course contents and course sylabusses of 79 

undergradute business administration programs, 50 masters programs and 41 

Ph.D. programs were examined with the aim of identifying and classifying 

accounting courses. The result of the study states the frequency of accounting 

courses offered by Turkish Public Universities in undergraduate, masters and 

Ph.D. prgrams.  

 

In the past accountants were rarely responsible for bookkeeping. However as 

time passes and business applications diverse the role of accountants turns from 

bookkeeping to financial consultant. Depending on those evolutions, it is 

necessity for universities to provide wide range of accounting relevant courses. 

Accounting education in Turkey is changing as the discipline evolves and 

transforms to meet the needs of business today. During the study it is observed 

that elective accounting course spectrum of Turkish public universities are 

substantially extensive. Nonetheless, the content of the Ph.D. programs might 

be improved by offering more research methodolgy in accounting and auditing 

courses.   
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APPENDIX I Faculty of Universities That Offer Business Administration Undergraduate Program 

UNIVERSITY FACULTY AND DEPARTMENT

TITLE OF 

COURSES

COURSE 

CONTENT

1 ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

2 ABDULLAH GÜL UNIVERSITY Faculty of Leadership and Management - Department of Business Administration Available Available

3

ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY 

UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Business Administration N/A N/A

4 ADIYAMAN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

5 ADNAN MENDERES UNIVERSITY

Faculty of Nazilli Economic and Administrative Sciences - Department of Business 

Administration Available Available

6 AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administraion Available N/A

7 AGRI IBRAHIM ÇEÇEN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

8 AHI EVRAN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

9 AKDENIZ UNIVERSITY Faculty of Alanya Business Administration - Department of Business Administration Available Available

10 AKSARAY UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

11

ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT 

UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Business Administration Available N/A

12 AMASYA UNIVERSITY

Faculty of Business Administration or Faculty of Economic and Administrative Sciences is 

not available N/A N/A

13 ANADOLU UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Business Administration Available Available

14 ANKARA SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY

Faculty of Business Administration or Faculty of Economic and Administrative Sciences is 

not available N/A N/A

15 ANKARA UNIVERSITY Faculty of Political Science - Department of Business Administration Available N/A

16 ARDAHAN UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Business Administration N/A N/A

17 ARTVIN ÇORUH UNIVERSITY

Faculty of Hopa Economic and Administrative Sciences - Department of Business 

Administration Available N/A

18 ATATÜRK UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

19 BALIKESIR UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Business Administration Available N/A

20 BANDIRMA ONYEDI EYLÜL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

21 BARTIN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

22 BATMAN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

23 BAYBURT UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

24 BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

25 BINGÖL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

26 BITLIS EREN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A  
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27 BOGAZIÇI UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

28 BOZOK UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

29 BURSA TECHNICAL UNIVERSITY

Faculty of Business Administration or Faculty of Economic and Administrative Sciences is 

not available N/A N/A

30 BÜLENT ECEVIT UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

31 CELÂL BAYAR UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

32 CUMHURIYET UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

33 ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

34 ÇANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

35 ÇUKUROVA UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

36 DICLE UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

37 DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

38 DUMLUPINAR UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

39 DÜZCE UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Business Administration Available Available

40 EGE UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

41 ERCIYES UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

42 ERZINCAN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

43 ERZURUM TECHNICAL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

44 OSMANGAZİ UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

45 FIRAT UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

46 GALATASARAY UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

47 GAZI UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

48 GAZIANTEP UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

49 GAZIOSMANPASA UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

50 GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

51 GIRESUN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

52 GÜMÜSHANE UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

53 HACETTEPE UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

54 HAKKARI UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

55 HARRAN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

56 HITIT UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

57 IGDIR UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A
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58 INÖNÜ UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

59 ISKENDERUN TEKNIK UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Business Administration N/A N/A

60 ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY Faculty of Political Science - Department of Business Administration Available N/A

61 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Management Engineering (SUNY) Available N/A

62 ISTANBUL UNIVERSITY Faculty of Business Administration Available Available

63 IZMIR KATIP ÇELEBI UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

64 IZMIR INTITUTE OF TECHNOLOGY

Faculty of Business Administration or Faculty of Economic and Administrative Sciences is 

not available N/A N/A

65 KAFKAS UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

66

KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM 

UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

67 KARABÜK UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Business Administration Available N/A

68 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

69 KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

70 KASTAMONU UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

71 KIRIKKALE UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

72 KIRKLARELI UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

73 KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

74 KOCAELI UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

75 MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

76 MARMARA UNIVERSITY

Faculty of Business Administration - Department of Business Administration (Tr) 

(Accounting and Finance Major) Available Available

77 MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

78 MERSIN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

79

MIMAR SINAN GÜZEL SANATLAR 

UNIVERSITY

Faculty of Business Administration or Faculty of Economic and Administrative Sciences is 

not available N/A N/A

80 MUGLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

81 MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

82 MUS ALPARSLAN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

83 NAMIK KEMAL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

84 NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY Faculty of Social Sciences - Department of Business Administration Available Available

85 NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

86 NIGDE UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

87 ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

88 ORDU UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A
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89 MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

90 OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

91 PAMUKKALE UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administraion Available Available

92 RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

93 SAGLIK BILIMLERI UNIVERSITY Website is Not Available N/A N/A

94 SAKARYA UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Business Administration Available Available

95 SELÇUK UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Business Administration Available Available

96 SIIRT UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

97 SINOP UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

98 SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

99 SIRNAK UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

100 TRAKYA UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

101 TUNCELI UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

102 TURKISH-DEUTSCH UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available N/A

103

TÜRKIYE ULUSLARARASI ISLAM, BILIM VE 

TEKNOLOJI UNIVERSITY Website is Not Available N/A N/A

104 ULUDAG UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

105 USAK UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration N/A N/A

106 YALOVA UNIVERSITY (İng) Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

107 YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY Faculty of Business Administration - Department of Business Administration (Eng.) Available N/A

108 YILDIZ TEKNIK UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available

109 YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY Faculty of Economic and Administrative Sciences - Department of Business Administration Available Available
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APPENDIX II: Institute of Social Sciences and Masters Programs

Institute and Program

Institute of 

Social 

Science

TITLE OF 

COURSES

COURSE 

CONTENT

1 ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

2 ABDULLAH GÜL UNIVERSITY Proram is Not Available N/A N/A N/A

3

ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY 

UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

4 ADIYAMAN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

5 ADNAN MENDERES UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Finance (Thesis) Available N/A N/A

6 AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Finance (Thesis) Available Available N/A

7 AGRI IBRAHIM ÇEÇEN UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

8 AHI EVRAN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

9 AKDENIZ UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

10 AKSARAY UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

11

ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT 

UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

12 AMASYA UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

13 ANADOLU UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting (Thesis) Available Available N/A

14

ANKARA SOCIAL SCIENCES 

UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

15 ANKARA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

16 ARDAHAN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

17 ARTVIN ÇORUH UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

18 ATATÜRK UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

19 BALIKESIR UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

20

BANDIRMA ONYEDI EYLÜL 

UNIVERSITY Proram is Not Available N/A N/A N/A

21 BARTIN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

22 BATMAN UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

23 BAYBURT UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

24 BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A
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25 BINGÖL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

26 BITLIS EREN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

27 BOGAZIÇI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

28 BOZOK UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

29 BURSA TECHNICAL UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

30 BÜLENT ECEVIT UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

31 CELÂL BAYAR UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Finance (Thesis) Available Available Available

32 CUMHURIYET UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

33

ÇANAKKALE ONSEKIZ MART 

UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

34 ÇANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

35 ÇUKUROVA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

36 DICLE UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

37 DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting (Thesis) Available Available N/A

38 DUMLUPINAR UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Auditing (Thesis) Available N/A N/A

39 DÜZCE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

40 EGE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

41 ERCIYES UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

42 ERZINCAN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

43 ERZURUM TECHNICAL UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

44 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

45 FIRAT UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

46 GALATASARAY UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

47 GAZI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Finance (Thesis) Available Available Available

48 GAZIANTEP UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

49 GAZIOSMANPASA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

50 GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

51 GIRESUN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

52 GÜMÜSHANE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

53 HACETTEPE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

54 HAKKARI UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

55 HARRAN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

56 HITIT UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

57 IGDIR UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

58 INÖNÜ UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available
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59 ISKENDERUN TEKNIK UNIVERSITY Proram is Not Available N/A N/A N/A

60 ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

61 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

62 ISTANBUL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting (Thesis) Available Available Available

63 IZMIR KATIP ÇELEBI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

64 IZMIR INTITUTE OF TECHNOLOGY Proram is Not Available N/A N/A N/A

65 KAFKAS UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

66

KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM 

UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

67 KARABÜK UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

68 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting (Thesis) Available Available N/A

69

KARAMANOGLU MEHMETBEY 

UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

70 KASTAMONU UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

71 KIRIKKALE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

72 KIRKLARELI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

73 KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

74 KOCAELI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Finance (Thesis) Available Available N/A

75 MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

76 MARMARA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Auditing (Thesis) Available Available Available

77 MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Financial Management (Thesis) Available Available Available

78 MERSIN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

79

MIMAR SINAN GÜZEL SANATLAR 

UNIVERSITY Information is Not Available N/A N/A N/A

80 MUGLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

81 MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

82 MUS ALPARSLAN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

83 NAMIK KEMAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

84 NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

85

NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI 

UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available
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86 NIGDE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Finance (Thesis) Available Available Available

87 ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Finance (Thesis) Available Available Available

88 ORDU UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

89

MIDDLE EAST TECHNICAL 

UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) (Eng.) Available Available N/A

90

OSMANIYE KORKUT ATA 

UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

91 PAMUKKALE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Finance (Thesis) Available Available Available

92

RECEP TAYYIP ERDOGAN 

UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

93 SAGLIK BILIMLERI UNIVERSITY Website is Not Available N/A N/A N/A

94 SAKARYA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

95 SELÇUK UNIVERSITY Institute of Social Sciences - MSc Accounting and Finance (Thesis) Available Available Available

96 SIIRT UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

97 SINOP UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

98 SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

99 SIRNAK UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

100 TRAKYA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

101 TUNCELI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available N/A N/A

102 TURKISH-DEUTSCH UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

103

TÜRKIYE ULUSLARARASI ISLAM, 

BILIM VE TEKNOLOJI UNIVERSITY Website is Not Available N/A N/A N/A

104 ULUDAG UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A

105 USAK UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

106 YALOVA UNIVERSITY (İng) Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) (Tr.) Available Available N/A

107 YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY Proram is Not Available N/A N/A N/A

108 YILDIZ TEKNIK UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available Available

109 YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Master of Business Administration (Thesis) Available Available N/A
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APPENDIX III: Institute of Social Sciences And Phd Programs

University Institute and Doctorate Program

Institute of 

Social Science

TITLE OF 

COURSES

COURSE 

CONTENT

1 ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

2 ABDULLAH GÜL UNIVERSITY Proram is Not Available N/A N/A N/A

3

ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY 

UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

4 ADIYAMAN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

5 ADNAN MENDERES UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

6 AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

7 AGRI IBRAHIM ÇEÇEN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

8 AHI EVRAN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

9 AKDENIZ UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

10 AKSARAY UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

11

ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT 

UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

12 AMASYA UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

13 ANADOLU UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Accounting Available Available Available

14

ANKARA SOCIAL SCIENCES 

UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

15 ANKARA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available yok

16 ARDAHAN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

17 ARTVIN ÇORUH UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

18 ATATÜRK UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

19 BALIKESIR UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Accounting and Finance Available N/A N/A

20

BANDIRMA ONYEDI EYLÜL 

UNIVERSITY Information is Not Available N/A N/A N/A

21 BARTIN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available yok

22 BATMAN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

23 BAYBURT UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

24 BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

25 BINGÖL UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

26 BITLIS EREN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

27 BOGAZIÇI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

28 BOZOK UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

29 BURSA TECHNICAL UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

30 BÜLENT ECEVIT UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available
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31 CELÂL BAYAR UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

32 CUMHURIYET UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

33

ÇANAKKALE ONSEKIZ MART 

UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

34 ÇANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

35 ÇUKUROVA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

36 DICLE UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

37 DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

38 DUMLUPINAR UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

39 DÜZCE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

40 EGE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

41 ERCIYES UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

42 ERZINCAN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

43 ERZURUM TECHNICAL UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

44 OSMANGAZI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

45 FIRAT UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

46 GALATASARAY UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

47 GAZI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Accounting and Finance Available Available Available

48 GAZIANTEP UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

49 GAZIOSMANPASA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

50 GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

51 GIRESUN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

52 GÜMÜSHANE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

53 HACETTEPE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

54 HAKKARI UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

55 HARRAN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

56 HITIT UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

57 IGDIR UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

58 INÖNÜ UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

59 ISKENDERUN TEKNIK UNIVERSITY Proram is Not Available N/A N/A N/A

60 ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

61 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

62 ISTANBUL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Accounting Available Available Available

63 IZMIR KATIP ÇELEBI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

64 IZMIR INTITUTE OF TECHNOLOGY Proram is Not Available N/A N/A N/A

65 KAFKAS UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

66

KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM 

UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

67 KARABÜK UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

68 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

69

KARAMANOGLU MEHMETBEY 

UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

70 KASTAMONU UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

71 KIRIKKALE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

72 KIRKLARELI UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A
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73 KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

74 KOCAELI UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Accounting and Finance Available Available N/A

75 MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

76 MARMARA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Accounting and Finance Available Available Available

77 MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

78 MERSIN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

79

MIMAR SINAN GÜZEL SANATLAR 

UNIVERSITY Information is Not Available N/A N/A N/A

80 MUGLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

81 MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

82 MUS ALPARSLAN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

83 NAMIK KEMAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

84 NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available N/A N/A

85

NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI 

UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

86 NIGDE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

87 ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

88 ORDU UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

89 MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

90 OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

91 PAMUKKALE UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

92 RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

93 SAGLIK BILIMLERI UNIVERSITY Website is Not Available N/A N/A N/A

94 SAKARYA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

95 SELÇUK UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Accounting and Finance Available Available Available

96 SIIRT UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

97 SINOP UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

98 SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

99 SIRNAK UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

100 TRAKYA UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available Available

101 TUNCELI UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

102 TURKISH-DEUTSCH UNIVERSITY Proram is Not Available Available N/A N/A

103

TÜRKIYE ULUSLARARASI ISLAM, 

BILIM VE TEKNOLOJI UNIVERSITY Website is Not Available N/A N/A N/A

104 ULUDAG UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available yok

105 USAK UNIVERSITY Information is Not Available Available N/A N/A

106 YALOVA UNIVERSITY (İng) Proram is Not Available Available N/A N/A

107 YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY Proram is Not Available N/A N/A N/A

108 YILDIZ TEKNIK UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A

109 YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY Institute of Social Sciences - Ph.D. in Business Administration Available Available N/A
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Abstract 

Capital markets are financial markets for the buying and selling of medium to 

long-term debt- or equity-backed securities. The formation of capital markets in 

Turkey started during the last period of the Ottoman Empire with the bonds that 

were issued for the purpose of financing public spending, especially for the 

military expenditures. Furthermore, capital markets development continued with 

the bonds and shares of domestic companies that were bought and sold in the 

secondary market. 

 

However, as a result of First World War and collapse of the Ottoman Empire, the 

development of capital markets was interrupted. The Republic of Turkey was 

established in 1923. Because of deficiency of capital stock and mixed economic 

policies adopted by the new republic, capital markets were underdeveloped until 

1960s. In 1981, as a result of bankers’ scandal, the Capital Markets Law was 

issued and the Capital Markets Board of Turkey (CMB) was established, which is 

the regulatory authority for Turkish Capital Markets. The CMB has been issuing 

regulations related to accounting and auditing of public companies in Turkey 

since its establishment. The Istanbul Stock Exchange (İMKB) was also founded 

during this era. 

 

The lack of Turkish national accounting and auditing standards resulted in the 

domination of tax regulations on the accounting practices of Turkey. In addition 

to that, external audit profession was neglected because of the underdeveloped 

capital markets and low demand for audited financial statements. Therefore, no 

material regulations were made until 1980s in the area of auditing and 

accounting except for tax regulations related to accounting. The purpose of this 

study is to give a brief history of the regulations related to accounting and 

auditing in parallel with developments of capital markets. 
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1. Introduction 

In a free market economy where the investing and savings decisions are made 

by different units, the transformation of savings to investments (funds transfer) 

and thereby the duty of economic development is provided by financial system, 

which consists of money and capital markets. Investors in capital markets 

should be provided sufficient, true and timely information for an investment 

decision.1 Capital markets are financial markets for the buying and selling of 

medium to long-term debt- or equity-backed securities. Capital markets do have 

significant influence on accounting and auditing and financial reporting in 

particular.  

 

In Turkey, the roots of capital markets were formed during the last period of the 

Ottoman Empire, after the Crimean War in 1853-1856.2  In order to finance the 

excessive expenditures related to the war, bonds that were issued. Furthermore, 

capital markets development continued with the bonds and shares of domestic 

companies that were bought and sold in the secondary market.3  

 

However, the Turkish capital markets were underdeveloped with respect to 

developed countries and it did not attract foreign and domestic investors at a 

sufficient level. There were several reasons for this; political turmoil till 1923, 

economic disadvantages implemented on Ottoman Empire and lack of sufficient 

funds at national level. After 1923, the Ottoman Empire was dissolved and the 

Republic of Turkey was established. The new republic had to face several 

problems inherited from its predecessor. Because of the insufficient capital 

accumulation, a free market economy could not be implemented. As a 

consequence mixed economy model was adopted in which the capital markets 

are strictly regulated by public authority. As a matter of fact capital markets 

were still underdeveloped at the end of 1970s.  

 

One of the most important milestones in development of Turkish Capital Markets 

was the decisions of January 24th, 1980 that were made by the government. 

These radical decisions related to the economic system of Turkey switched the 

Turkish economy from mixed model to free market economy. Another crucial 

                                                 
1 Cemal Küçüksözen, “The Developments of Auditing in Turkey and Auditing Application in 

Turkish Capital Markets”, 12th World Congress of Accounting Historians, Congress 

Procedings, Volume: 3, July 20-24, 2008, İstanbul, p.2480. 
2 Biltekin Özdemir, Osmanlı Devleti Dış Borçları, Ankara Ticaret Odası Yayınları, Ankara, 

2009, p.9. 
3 İstanbul Stock Exchange (ISE), Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, İMKB 

Yayınları, 2002, p.7. 
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development was the establishment of CMB as a result of Capital Markets Law of 

1981, which provided the basis for regulating the capital markets in Turkey.  

 

The purpose of this study is to demonstrate the relationship between the 

developments in capital markets and the progress in the field of accounting and 

auditing in Turkey. This study, which constitutes the progress on accounting and 

auditing regulations and the role of  Turkish Capital Markets in this progress, is 

organized as follows; the first section provides with brief information about the 

developments in Turkish Capital Markets, the second  section explains 

regulations related to accounting and auditing before the establishment of CMB 

of Turkey, the next section is about the establishment of the CMB of Turkey and 

its key regulations; in the last section, other regulations related to accounting 

and auditing were briefly explained. 

 

2. Developments of Capital Markets in Turkey Before 1981 

The economic decline of the Ottoman Empire started at the end of the 16th 

century and increasingly continued throughout 17th and 18th centuries. As a 

result of this economic decline, the Ottoman Empire was forced to borrow 

foreign debt. 4 

 

Exchange of securities in the Ottoman Empire started after the Tanzimat Charter 

of 1839. An important milestone was the first foreign borrowing which was made 

during the Crimean War of 1854 by public bonds. 5 Besides, the developments in 

western world also affected capital markets in Ottoman Empire. The industrial 

revolution and colonialism in Europe caused the birth of joint stock companies 

and public offerings in Europe. Foreign merchantmen and minorities residing in 

Ottoman Empire were engaged in buying and selling of the securities such as 

bonds and stocks of these companies. 6 These events were instrumental in 

establishing securities markets in the Ottoman Empire. 

 

At 1864, an association was established by the Galata Bankers. This association 

intended to act as an unofficial stock exchange. The first official stock exchange 

was “Dersaadet Tahvil Borsası” founded in 1866 by a law decree. 7 Overpricing 

of some securities, which especially were traded in London Stock Exchange, 

caused failure in Turkish capital market and restrictions were applied on foreign 

                                                 
4 Binhan Elif Yılmaz, “Osmanlı İmparatorluğu’nu Dış Borçlanmaya İten Nedenler ve İlk Dış 

Borç”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:4, 2002, p.188. 
5 Mehmet Beşirli, “Osmanlı’da Borsa: Dersaadet Tavilât Borsası’nda Eshâm ve Tahvilât 

Borsası’na Yeni Düzenleme Girişimleri, Firat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:19, 
Sayı: 1, 2009, p.193. 
6 İlker Daştı, Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyisi, T.C. Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007, 
Kahramanmaraş, p.30. 
7 Mehmet Beşirli, ibid, p.191. 
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companies. As a result of this, “Dersaadet Tahvil Borsası” turned into “Esham ve 

Tahvilât Borsası” by a decree in 1906, and its supervision was assigned to the 

Ministry of Finance.8 Till the restoration of constitutional monarchy in 1908, only 

the securities of foreign-owned companies established in İstanbul, Selanik 

(Thassaloniki) and Beyrut (Beirut) were quoted. But after 1908, the securities of 

domestic companies were also traded. 9  

 

The start of the First World War in 1914 did not allow functioning capital 

markets in Ottoman Empire. After the end of the war, Ottoman Empire collapsed 

and the Republic of Turkey was established in 1922. The new republic instituted 

numerous reforms on various areas. One of these was the Stock Exchange for 

Securities and Foreign Currency Act of 1929 (“Menkul Kıymetler ve Kambiyo 

Borsaları Kanunu”).10 By this Act and another Law Decree Nr.8127 which was 

came into effect in the same year, the Stock Exchange was restructured and 

started to operate under the name of Istanbul Stock Exchange.  

 

In this stock exchange, besides stocks and bonds, currencies were also bought 

and sold but as a result of gradually increasing foreign exchange controls after 

1931 foreign exchange transactions became meaningless.11 

 

The rebirth of Capital Markets in republican era was with Hürriyet Bonds and 

savings bonds at the beginning of 1960s. Because the savings bonds were 

entirely and Hürriyet Bonds were partially mandatory savings, the holders of 

these securities tried to resell them. One of the most important events in 

Turkish Capital Market history was the establishment of İstanbul Stock Exchange 

(ISE) on 26 December 1985. With the success of public companies the capital 

markets started to function. 12 

 

On 5 April 2013, the Istanbul Stock Exchange was abolished and a new joint 

stock company named “Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ)” was established to perform 

the function of İstanbul Stock Exchange. Istanbul Stock Exchange will be 

abbreviated as “BIST” hereafter.13 

 

 

                                                 
8 İbid, p.195. 
9 Adem Anbar, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’yla Finansal Entegrasyonu: 1800-

1914”, Maliye Finans Yazıları, Yıl:23, Sayı:84, 2009, p.33. 
10 Securities and Foreign Currency Exchange Law, Official Gazette, dated 30 May 1929, 

Nr.1203. 
11 ISE, ibid, p.7. 
12 ISE, ibid, pp.5-7. 
13 http://www.imkb.gov.tr/announcements/newsdetail/13-04-05/.aspx, accessed 5 April 

2013. 
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3. Regulations Related to Accounting and Auditing before the 

Establishment of Capital Markets Board of Turkey 

The period before the establishment of CMB in 1981 embodies periods with little 

legislation, almost no legal requirements, except for tax regulations. During 

1923-1981, there were only a handful of regulations related to accounting and 

auditing. Another important handicap why accounting and auditing applications 

were underdeveloped was the legal status of accountancy in Turkey. The fact 

that accounting profession was considerably late in being organized in Turkey in 

comparison to the developed countries in the world has economic social and 

political reasons.14 The reason for this delay in gaining legal status of the 

accountancy profession can be summarized as follows:15 

 

 Lack of members and implementation area in the profession. 

 Ministry and vocational institutions of the profession did not support the 

profession. 

 Profession was viewed as taxation oriented. 

 Those who were not members of the profession tried to adopt the 

profession. 

 Not one applicable regulation was prepared. 

 Significance and necessity of the profession could not be promoted 

 Legal status efforts were obstructed 

  

Whereas in the year 1938, together with the Advocacy Act the “Account 

Specialist Profession Draft Law” draft has been prepared by the government but 

the draft law, because it contained an article related to the members of the 

accountancy profession being able to represent their clients in front of the law, 

as a result of objections it caused at the parliament which was formed in 

majority by attorneys, has been withdrawn when it was only at draft law 

phase.16 Finally the accounting profession gained its legal status with the law Nr. 

3568 which regulates accounting profession came into effect in 1989.17  

 

                                                 
14 Nail Sanlı, Seval Kardeş Selimoğlu, “The Renaissance Of The Turkish Accountancy 

World: Formatian and Develoment Of The Profesional Law Numbered: 3568”, 12th World 
Congress of Accounting Historians, Congress Procedings, Volume: 1, July 20-24, 2008, 
İstanbul, p.925. 
15 Mikail Erol, Gülgün Erkan, Osman Uluyol, “Structural Developments In Turkish 

Accounting Profession Since The Otoomans And Employment Of Accountants”, 12th World 
Congress of Accounting Historians, Congress Procedings, Volume: 1, July 20-24, 2008, 
İstanbul, p.1004. 
16 Mustafa Aysan, Burhan Sarıoğlu, Kerem Sarıoğlu, Cumhuriyetin 75. Yıldönümünde 

Muhasebe Tarihi, TÜRMOB Yayınları, Ankara, 1998, p.21. 
17 The Law 3568, Official Gazette dated 13.6.1989, Nr. 20194.  
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3.1. The Regulations Related to Accounting Practices in Turkey 

While searching the historical development of accounting standards in Turkey, it 

appeared that the process moves forward in connection with economical 

development. In the first years of the republic, investments were made by 

government due to the lack of capital and the development of free economy 

delayed in a model of closed economy.18 As a result of this, the government 

started to play an important role in Turkish economy via the enterprises in 

various sectors, especially after the 1929 crisis. This ideology, called as statism, 

started an era of mixed economy, which endured till 1980 when the government 

decided to switch to a free market economy. But it must be emphasized that this 

transformation had taken approximately 20 years. During this period (1922-

1981) the state-owned enterprises, called “public economic enterprises” 

dominated Turkish economy. Private enterprises were also operating but only 

with a slow growth, as a matter of fact, those public economic enterprises 

pioneered the accounting applications.19 

 

One of the first regulations was the Turkish Commercial Code (1926 and 1956) 

which included some clauses related to accounting and financial reporting. The 

Turkish Commercial Code of 1956 set fundamental principles of bookkeeping, 

valuation and financial reporting (Articles 68-77; 455-464). However, these 

were only general statements without clear explanations.  

 

The most important development affecting the accounting practice was the tax 

reform of 1949. Among other laws, Tax Procedure Law was the most important 

regulation affecting the accounting applications in the second half of the 20th 

century.20 Tax Procedure Law and related communiqués issued by the Ministry 

of Finance included numerous articles specifying rules of bookkeeping, valuation 

and financial reporting for taxational purposes. As a result of this, tax based 

accounting dominated Turkish accounting practice for decades. 

 

Throughout these years (1922-1981) the need to provide a common 

terminology in accounting arose in order to be able to prepare comparable 

                                                 
18 Bülent Üstünel, “The Development Of Accounting Standards In Turkey”, 12th World 

Congress of Accounting Historians, Congress Procedings, Volume: 2, July 20-24, 2008, 
İstanbul, p. 1650. 
19 Seval Kardeş Selimoğlu, Zekiye Rende, “Developments Of Audit Applications From The 

Foundation Of The Turkish Republic To Today”, 12th World Congress of Accounting 
Historians, Congress Procedings, Volume: 3, July 20-24, 2008, İstanbul, p.2532. 
20 Batuhan Güvemli, Muhlis Selçık, “The Influence Of The Western European Countries On 

The Turkish Accounting Thought In The First Half Of The 19th And 20th Centuries”, 12th 
World Congress of Accounting Historians, Congress Procedings, Volume: 1, July 20-24, 
2008, İstanbul, p.426. 
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financial statements that would provide comprehensive financial information to 

the external users. As mentioned above, due to the lack of adequate regulations 

related to accounting practices and financial reporting, these needs were not 

fulfilled. As a solution, “uniform format for financial statements” and “uniform 

chart of accounts” were created by the government and used by business 

enterprises, inspired from the examples abroad. The very first example was the 

accounting system prepared in 1933 for Sümerbank, a public economic 

enterprise, had been adopted and implemented by most of the public economic 

enterprises. Beginning from 1972, transition was started to the implementation 

of Uniform Accounting System in the public economic enterprises.21 

 

3.2. The Regulations Related to Auditing Practices in Turkey 

The need for audit of financial statements was not a major issue before 1980s, 

because of the structure of Turkish economy. Before the establishment of CMB 

in 1981, audit services were optionally demanded from limited number of firms 

which had international relations, but after the establishment of CMB 

independent audit has been asked as a legal obligation through the foundation 

process of capital markets.22  

 

On the other hand, audit in the Turkish Commercial Code and the tax legislation 

has been taken into consideration as an audit made by the public authorities 

with the purpose of guaranteeing the public revenue and the provisions directed 

to the collection of tax have taken place. According to the Turkish Commercial 

Code arrangements have been made regarding the supervisory body of the joint 

stock companies. There is an obligation to keep a supervisory body at every 

joint stock company.23 This body, which is called “murakıp heyeti” (literally 

“board of auditors), is in fact an internal audit function. There is no reference to 

external independent audit except for the right to examine the books of the 

company by the shareholders who are not a member of the board of directors 

(Articles such as 167, 249 and 548). The only reservation about this subject is 

the Article 249 which allows the shareholder to benefit from the knowledge of an 

external expert, but this Article is only related to one specific type of limited 

company, namely “komandit şirket”. 

 

4. Establishment of the Capital Markets Board of Turkey and Key 

Regulations 

The rapid growth in capital markets arose in parallel with the developments in 

banking sector in Turkey at the end of 1970s. The lack of any specific regulation 

related to capital markets caused to collapse of the private banking institution in 

                                                 
21 Sanlı, Selimoğlu, ibid, p.924. 
22 Küçüksözen, ibid, p.2480. 
23 Selimoğlu, Rende, ibid, p.2515. 
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the beginning of 1980s. As a matter of fact, the Capital Markets Law came into 

effect in 1981.24 

 

The CMB of Turkey have significant impacts on accounting and auditing 

applications and on the profession as well.  

 

One of the most important milestones in auditing in Turkey is the year 1987 

when arrangements regarding independent audit started to be seen first in the 

banks and later in the companies subject to capital markets law. Subsequent to 

1987 the legal arrangements concerning independent audit made in Turkey, 

according to their chronological order are as follows:25 

-Banking Law 

-Capital Markets Law of 2499 

-Law Numbered 3568 

-Law of Insurance and Audit 

-Energy Market Law 

 

This study is mainly focused on the regulations of CMB because of its crucial role 

in financial reporting for external users and audited financial statements. Its 

establishment also accelerated the developments of regulations related to capital 

markets made by other authorities such as the government, Undersecreteriat of 

Treasury, Banking Regulation and Supervision Agency. 

 

With the introduction of Capital Markets Law number 2499 issued in 1981, 

capital markets were restructured. The Istanbul Stock Exchange was also 

reorganized and the Stock Exchange for Securities and Foreign Currency Act of 

1929 was superseded by the decree law KHK/91 issued by the government on 6 

October 1983. On 18 December 1985, the by-law of the Istanbul Stock 

Exchange was issued on Official Gazette numbered 18962 and on 26 December 

1985, the Istanbul Stock Exchange opened with an official ceremony.26  

 

The Capital Markets Law of 2499 defined several requirements for public 

companies. These requirements include regulations related to auditing and 

accounting of the public companies. The article 2, 3 and 10 of this law designate 

the public companies. The article 22 states that the public companies are subject 

to the regulations of CMB of Turkey and that the Board has the duty and 

authority over those companies. The article 16 of this law has made mandatory 

to issue audited financial statements according to the accounting concepts, 

principles and standards determined by the Board.  

                                                 
24 Aysan, Sarıoğlu, Sarıoğlu, ibid, p.27. 
25 Selimoğlu, Rende, ibid, p.2509.  
26 ISE, ibid, p.7. 
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Besides the Law of 2499, the CMB’s communiqués are the most important 

regulations related to auditing and accounting for the public companies. The 

establishment of CMB and its regulations directly and indirectly affected the 

accountancy in Turkey in particular. The communiqués of CMB are grouped as 

“serials” denoted with Roman numbers with respect to the field such as auditing, 

accounting etc. For example the communiqués with “X” are reserved for auditing 

and “XI” for accounting. There are other classifications for issuing financial 

instruments, funds and others.  

 

As mentioned before, one of the most important developments in Turkey is the 

Law number 3568 dated 13 June 1989. In Turkey, the regulation of the 

accounting profession by law was realized with this law. The purpose of this law 

is to ensure the healthy and safe operation of the activities and transactions at 

the business enterprises. This law also aims to regulate the principles related to 

the professions and services of “independent accountancy”, “certified public 

accountancy” and “sworn-in certified public accountancy” as well as the 

establishment, organization, activity and auditing of the Chambers of Certified 

Public Accountants.27 This Law is the ultimate regulation for the accounting 

profession and it is vital for development of the profession in Turkey. It must be 

noted that before 1989, there was no legislation which regulates the auditing 

and accounting profession in Turkey. It is important to emphasize that this law 

could only be passed by the parliament after 1987, when auditing for public 

companies became mandatory.  

 

4.1. Regulations Related to Auditing Made by Capital Markets Board of 

Turkey 

In Turkey, auditing is based on the audit engagements which are carried out 

within the framework of the capital market law. The first regulation in the area 

of auditing in Turkey is done by the CMB.28  

 

The concept of independent external audit has only started after 1987, when the 

banks and then the public companies were required to issue audited financial 

statements by the CMB. As a matter of fact, it can be argued that the CMB was 

instrumental in the milestones of accounting profession. As a result of 

developments during 1980s, the Law 3568 was put into force in 1989 which is 

the fundamental regulation of accounting profession in Turkey. 

In 1987, the number of firms operating in auditing sector has rapidly increased 

due to the fact that audit services became a requirement for the firms and 

capital market institutions which are subject to the Capital Market Law, in this 

                                                 
27 Sanlı, Selimoğlu, ibid, pp.930-931. 
28 Küçüksözen, ibid, p. 2482. 
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context, communiqués and regulations which regulate the authorities and 

activities of the people and institutions that audit firms.29  

 

At the beginning of 1989, there were 19 registered audit firms. The European 

Accounting Focus conducted a research on 17 audit firms and obtained the 

following information: 

 

Table 1: The Revenues And Fields Of Operation Of Audit Companies In Turkey 

Nr. Name Of Audit Firm 
Revenues 

(Million TL) 

Source of Revenue 

(%) 

Percentage of 

Employees (%) 

A
u

d
it 

T
a
x
 

C
o

n
s
u

ltin
g

 

A
u

d
it 

T
a
x
 

C
o

n
s
u

ltin
g

 

1 Arthur Andersen 2.941 54 28 18 60 10 18 

2 Price Waterhouse 2.500 80 20 0 77 (*)  

3 
Güven ve Coopers & 

Lybrand 
1.697 32 11 57 17 3 11 

4 Denet Touche Ross 1.378 39 61 (*) 30 2 2 

5 
Deloitte Haskins & 

Sells 
967 75 20 5 33 3 5 

6 Arthur Young 950 85 10 5 37 (*)  

7 Denge Denetim 340 39 39 22 10 4 9 

8 Moore Stephens (*) 80 20 0 13 1  

9 BDO Binder Baylan 217 53 47 0 14 (*)  

10 Vega Denetim 100+ 95 2 3 16 (*)  

11 Cevdet Suner (KPMG) (*) (*) (*) (*) 15 (*)  

12 Kavram 97 45 34 21 4 2 1 

13 

DFK International 

Denetim Finans 

Kontrol 

96 85 10 0 7 1 0 

14 Özgür Denetim 23 (*)   16 0 1 

15 D & D Denetim (*)    15 3 5 

16 Kural Denetim (*)    19 (*)  

17 İkden Denetim (*)    (*)   

Kaynak: European Accouting Focus, 1989: 5 

(*) No data 

 

As seen in the table above, the regulation which required mandatory audit had 

significant impact on the profession which still lacked an appropriate legislation 

as of 1989. 

 

The first communiqué related to auditing was Communiqué Serial:X Number: 1, 

issued in 1987.30 The purpose of this communiqué was to state the framework of 

                                                 
29 İbid, p.2488. 
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audit engagements conducted by independent audit companies in accordance 

with the principles and standards determined by Capital Markets Law of 2499. 

This is the first real legal enforcement of independent audit of financial 

statements in Turkey. 

 

These communiqués related to auditing can be summarized in chronological 

order as follows:31 

 

1. “Communiqué concerning determination of the partnerships and institutions 

which are subject to continuous audit according to the provisions of the 

regulation concerning independent external audit in the capital markets” 

Series X, No:1 (18.12.1987) + Series X, No:6 (20.07.1988, amendment 

communiqué)  Series X, No:12 (18.02.1992) 

 

2. Communiqué concerning notification to the public of independent audit 

institutions 

Series X, No: 2 (02.03.1988)  Series X, No:5 (20.07.1988)  Series X, No: 12 

(22.10.1988)  Series X, No: 16 (04.03.1996) 

 

3. Communiqué concerning notification to the public of independent audit 

institutions 

Series X, No: 10 (05.05.1989)  Series X, No:11 (26.10.1990)  Series X, No: 

15 (07.06.1994)  

 

4. Communiqué on the general principles concerning independent audit 

institutions and their auditors 

Series X, No: 3 (18.06.1988)  Series X, No:16 (04.03.1996) 

 

5. Independent audit work and reporting 

Series X, No: 3 (18.06.1988)  Series X, No:16 (04.03.1996) 

 

6. “Communiqué concerning determination of partnerships subject to special 

audit according to the provisions of the legislation concerning independent 

external audit in the capital markets” 

Series X, No: 7 (20.07.1988) 

 

7. The principles and bases of special independent audit work and reporting 

Series X, No: 9 (22.10.1988)  Series X, No:16 (04.03.1996) 

                                                                                                                            
30 Capital Markets Board, Communique Serial: X, No:1, Official Gazette, dated 13 

December 1987, Nr. 19663. 
31 Selimoğlu, Rende, ibid, pp.2520-2521. 
 “Continious audit” means the year-end audit of financial statements within the context of 

Capital Market Law. 
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8. The principles and bases related to the limited review 

Series X, No: 9 (22.10.1988)  Series X, No:16 (04.03.1996) 

 

9. “Communiqué concerning independent audit in the capital markets”  

Series: X, numbered 16 has entered into the force after being published in the 

official gazette dated 4.3.1996 number 22570. 

 

With the Communiqué Series X, No: 22 Concerning Independent Audit 

Standards In The Capital Markets, the communiqué concerning dependence on 

continuous and limited audit Series X, No: 7, the communiqué concerning 

dependence on continuous and limited audit Series X, No: 12, the communiqué 

of the list of audit institutions Series X, No:15, communiqué concerning 

independent audit in the capital markets Series X, No: 16 which were in force as 

of the date of 12.06.2006 have been abolished. 

 

The communiqué Series X, No: 22, with the subsequent amendments is the 

crucial regulation for conducting independent audit of public companies. This 

communiqué is completely compatible to the International Standards on 

Auditing published by the International Auditing and Assurance Standards 

Board, a body of International Federation of Accountants (IFAC). 

 

4.2. Regulations Related to Accounting Made by Capital Markets Board 

of Turkey 

The CMB was instrumental in applying accounting regulations for the purpose of 

external users of financial information. Actually, to fulfill the need for accurate 

accounting information for the shareholders in the publicly-held companies and 

the saving-holders in capital markets, accounting profession and financial 

consultancy are required for the decisions they will make.32   

 

After its establishment, the CMB issued two communiqués related to the 

accounting and financial reporting: 

a) Principles related to the standards financial statements (“Standart Mali Tablo 

ve Raporlara İlişkin Esaslar”)33 

b) Principles for Standard General Account Plan (“Standart Genel Hesap Planı ve 

Planın Kullanım Esasları”)34 

                                                 
 “Limited audit” (or restricted audit) means the audit of interim financial statements 

within the context of Capital Market Law. 
32 Ibid, p.925. 
33 Capital Markets Board, Communique Serial: VIII, No:2, Official Gazette, dated 13 

February 1983, Nr.17958. 
34 Capital Markets Board, Communique Serial: VIII, No:7, Official Gazette, dated 1 

February 1984, Nr.18299. 
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These two communiqués were the initial regulations of CMB related to 

accounting practices of public companies. It is important to mention that the 

purpose of these communiqués was to enforce the public companies to issue 

uniform financial statements prepared in accordance with generally accepted 

accounting principles. These financial statements were not prepared for 

taxational purposes but for decision making by external users. However, these 

communiqués were superseded by the communiqué Serial: XI, No:1 named 

“Accounting Standards” issued in 1989.35 This communiqué, which was amended 

several times, was prepared in parallel with the International Accounting 

Standards by International Accounting Standards Committee, however it was 

not fully compatible with those standards. 

 

The CMB issued the communiqué Serial XI, Number 25 “Accounting Standards in 

Capital Markets” in 200336. This communiqué, unlike the communiqué Serial: XI, 

No:1 “Accounting Standards”, was fully compatible with International Financial 

Reporting Standards. It included also the list, which indicates the IFRSs and 

corresponding section of this communiqué. Furthermore, the CMB issued the 

Communiqué Serial: XI, No: 2737 in 2004, that allowed the use of the IFRS as 

issued by the International Accounting Standards Board, as an alternative to the 

Communiqué Serial: XI, No: 25. 

 

The communiqué related to accounting standards which is in effect now is the 

communiqué Serial: XI, No: 29 “Financial Reporting in Capital Markets”.38 This 

communiqué abolished Serial: XI, No: 25 and authorized the use of Turkish 

Financial Reporting Standards which are official translation of International 

Financial Reporting Standards, issued by Turkish Accounting Standards Board.  

 

As the communiqués imply, the CMB is the leading agency in Turkey enforcing 

the adoption of IFRSs in Turkey. Although there are other regulatory bodies such 

as Banking Regulation and Supervision Agency which imposed several 

communiqués about accounting, the regulations of CMB were the most 

important one.  

 

 

                                                 
35 Capital Markets Board, Communique Serial: XI, No:1, Official Gazette, dated 29 January 

1989, Nr.20064. 
36 Capital Markets Board, Communique Serial: XI, No:25, Official Gazette, dated 15 

November 2003, Nr.25290. 
37 Capital Markets Board, Communique Serial: XI, No:27, Official Gazette, dated 21 

December 2004, Nr.25677. 
38 Capital Markets Board, Communique Serial: XI, No:29, Official Gazette, dated 9 April 

2008, Nr.26842. 
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5. Recent Situation After the New Turkish Commercial Code  

The Turkish Commercial Code of 1957 has become obsolete and could not 

satisfy the needs of Turkish business life. Preparation of the new Commercial 

Code was completed and the new Turkish Commercial Code Nr.6102 was 

accepted at the beginning of 201139. The new Turkish Commercial Code, which 

came into effect after July 1, 2012, brought several challenges for the Turkish 

companies. There are numerous requirements related to auditing and 

accounting. All companies, public and private, were required to prepare financial 

statements compatible with IFRS or IFRS for SMEs. Besides, all companies were 

required to issue audited financial statements in their websites. This audit would 

be conducted in accordance with International Standards on Auditing issued by 

International Auditing and Assurance Standards Board. It can be argued that 

these requirements are revolutionary since they are unique in adopting IFRS in 

this broad scope. However, these requirements were fiercely objected by 

lobbies. After much debate, an amendment was made to reduce the scope of 

these requirements40. As a matter of fact, the requirement for adopting IFRS 

and issuing audited financial statements were lifted and the number of 

companies subject to this requirement was reduced. This amendment authorized 

the government to determine those companies which will be subject to the 

requirements of issuing audited financial statements in accordance with IFRS. 

 

On 2 November 2011, the government established the Public Oversight 

Accounting and Auditing Standards Authority (“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu”) which is authorized to set and issue Turkish 

Accounting Standards compatible with the international standards, to ensure 

uniformity, high quality and confidence in statutory audits, to set the auditing 

standards, to approve statutory auditors and audit firms and to inspect their 

audits, and to perform public oversight in the field of statutory audits. 41 

 

The Turkish government determined the conditions for the companies which will 

be subject to the requirements of issuing audited financial statements. According 

to this announcement, besides the companies subject to the regulations of CMB 

and Banking Regulation and Supervision Agency, those companies fulfill at least 

two of the conditions for two consecutive years42: 

 

                                                 
39 Turkish Commercial Code, Nr.6102, Official Gazette, dated 14 February 2011, Nr.27846. 
40 The Law Amending the Turkish Commercial Code and its Application, Nr.6335, Official 

Gazette, dated 30 June 2012, Nr.28339. 
41 “Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority is established by “Public  

Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority’s Organization and Responsibilities  
Decree Law” numbered 660, issued by the Turkish Cabinet, Official Gazette, 2 November 
2011, Nr.28103. 
42 The Announcement of the Turkish Cabinet, Nr.2012/4213, Official Gazette dated 23 

January 2013, Nr.28537. 
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 Total assets over 150 million TL 

 Net sales over 200 million TL 

 Number of employees over 500. 

 

In addition to that, Public Oversight Accounting and Auditing Standards 

Authority announced that those companies mentioned above are also required to 

issue financial statements in accordance with IFRSs.43 Also the authority to 

make regulations in auditing was given to this body.44  

 

6. Conclusion 

The formation of capital markets in Turkey started during the last period of the 

Ottoman Empire with the bonds that were issued for the purpose of financing 

public spending and capital markets further developed by the Galata Bankers 

who bought and sold bonds and shares of companies in the secondary market. 

With the fall of the Ottoman Empire, the Turkish capital markets were also 

collapsed. Another deficiency during this period was the lack of capital 

accumulation. The successor of the Ottoman Empire, the Republic of Turkey 

adopted mixed economic policies in order to recover the Turkish economy 

suffering from the political crises. This recovery took a long time, well into the 

1970’s. 

 

During 1922-1980, private sector was underdeveloped and state owned 

economic enterprises played an important role in Turkish economy. Although 

there were limited issuers of bonds during this period, there was no designation 

for public companies. As a matter of fact, the demand for financial reports for 

external users and also demand for independent audit services did not emerge. 

The only regulations related to accounting were the Turkish Commercial Code 

and the tax regulations. Especially the tax regulations dominated the Turkish 

accounting practices. Besides, there were no regulations about the accounting 

profession before 1989, neither.  

 

Finally, CMB was established as a result of Capital Markets Law of 1981, which 

provided the basis for regulating the capital markets in Turkey. The CMB is 

authorized to issue regulations related to accounting and auditing of public 

companies in Turkey. This study is mainly focused on the regulations of CMB 

because of its crucial role in financial reporting for external users and audited 

financial statements. CMB issued several communiqués, tried to lay the 

                                                 
43 The Announcement of the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards 

Authority, Official Gazette, dated 17 November 2012, Nr.28470. 
44 “Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority is established by “Public  

Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority’s Organization and Responsibilities  
Decree Law”, numbered 660, issued by the Turkish Cabinet, Official Gazette, 2 November 
2011, Nr.28103, Article 9. 
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foundations of financial reporting for external users in parallel with the 

International Accounting Standards. The first regulation in the area of auditing in 

Turkey is also made by the CMB. The CMB imposed mandatory auditing for 

public companies which is conducted in accordance with the International 

Standards on Auditing published by the International Auditing and Assurance 

Standards Board. It is also important to emphasize that the Accounting 

Profession Law could only be passed by the Parliament after 1987, when 

auditing for public companies became mandatory.  

 

As this study implies, the CMB is the most important agency in Turkey enforcing 

the adoption of accounting and auditing except for tax regulations. This fact 

clearly indicates the role of CMB’s role in the progress of accounting and auditing 

standards in Turkey. 
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Denetçi Rotasyonu ve Türkiye Uygulaması+ 

 

Turgay Sakin* 

 

Giriş 

Denetim, gelişmiş ekonomik sistemlerin sağlıklı işleyebilmesi için gerekli olan 

güvenilir bilginin sağlanmasında önemli bir araç olmuştur. Ancak denetimin 

amacı kullanıcılara her ne kadar güvenilir bilgi sağlamak olsa da hem denetim 

sürecinden kaynaklanan hem de süreç dışı pek çok faktör denetimin asıl 

fonksiyonu olan güvenilir bilgi sağlamasının önünde risk unsuru oluşturmaktadır. 

Bu risk unsurlarından biri de denetim firması ile müşteri işletme arasında bir 

çıkar ilişkisinin ortaya çıkmasıdır.  

 

ABD’de ve Avrupa’da 2000’li yılların başında yaşanan muhasebe skandalları, 

kural koyucuların finansal tabloların güvenilirliğini sağlanması konusunda yeni 

kurallar getirmesine veya mevcut kuralların daha da sıkılaştırmalarına neden 

olmuştur. ABD’de Sarbanes-Oxley Yasası ve Avrupa Birliğinde 8.Direktif ile 

finansal bilgilerinin güvenilirliğini çerçevesinde ele alınan düzenlemelerden biri 

de denetçi rotasyonu olmuştur.  

 

Denetçi rotasyonu her ne kadar ABD ve AB mevzuatlarına girmişse de 

bahsedilen rotasyonlar birbirinden farklıdır. Avrupa Birliğinde denetim firmasının 

rotasyonu söz konusu iken ABD’de denetim firması yerine sorumlu ortak 

başdenetçi rotasyonu kabul edilmiştir. Çalışmada bu iki rotasyon, denetim 

firması rotasyonu ve denetim ekibi rotasyonu olarak adlandırılacaktır. Denetçi 

rotasyonu ise bu iki farklı rotasyonu kapsayan bir üst kavram olarak 

kullanılacaktır. 

 

Çalışmanın ilk bölümünde denetçi rotasyonu kavramı ele alınacaktır. İkinci 

bölümde ise denetçi kalitesi ve denetçi rotasyonu ilişkisi ele alınacaktır. Üçüncü 

bölümde Türkiye’de 2009-2014 yılları arasında denetçi rotasyonuna ilişkin 

bilgiler sunulacaktır. Son bölümde ise denetçi rotasyonuna ilişkin genel 

değerlendirmeler yapılacaktır. 

 

1. Denetçi Rotasyonu 

Muhasebe skandalları pek çok soruyla birlikte denetim firmaları ile müşterilerinin 

uzun yıllar beraber çalışmasının belirli bir yakınlık meydana getirerek denetçi 

bağımsızlığının zedelenmesine ve denetim kalitesini zayıflamasına neden olup 

                                                 
+ Muhasebe Enstitüsü Notu: Bu kitap için hazırlanmıştır. 
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olmadığı sorusunu da getirmiştir (Arel vd, 2005, 36). Bu konuya ilişkin 

tartışmaların bir bölümü de denetçi rotasyonu çerçevesinde olmuştur. Her ne 

kadar denetçi rotasyonuna ilişkin yasal düzenlemeler 2000’li yıllardan sonra 

yoğunlaşsa da denetçi rotasyonu İsrail, İspanya, İtalya ve Brezilya gibi ülkelerde 

çeşitli düzeylerde yasal düzenlemelerle uygulama alanı bulmuştur (Catanach ve 

Walker, 1999,47-48) 

 

Müşteri işletmelerin belirli bir süre sonra denetçisini değiştirmesini zorunlu tutan 

denetçi rotasyonu yeni bir kavram değildir. Denetçi rotasyonu kavramı 

1930’lardan itibaren tartışılan bir kavram olmuş ve her tartışma sonrası 

muhasebe mesleği genellikle rotasyona ihtiyaç duyulmadığını belirtmiştir 

(Hoyle,1978, 70). 

 

Denetçi rotasyonuna ilişkin ikinci tartışma konusu ise rotasyon yapılacaksa bu 

rotasyonun nasıl olması gerektiği yönünde olmuştur. Rotasyon, denetim 

firmalarının rotasyonu mu yoksa denetim ekibinin mi rotasyonu şeklinde 

gerçekleşmelidir. ABD’de 1976 yılında yayımlanan Metcalf Raporu denetim 

sektöründe yaşanan rekabeti eleştirerek denetim firması rotasyonunu önermiştir. 

Buna karşılık AICPA’nin 1978 yılındaki Cohen Komisyonu raporunda denetim 

firması rotasyonu yerine denetçi ekibi rotasyonu önerilmiştir (Nashwa, 2004, 22-

23).   

 

1.1. Dünya Uygulaması 

Denetçi rotasyonu, Dünyada genel kabul görmüş bir uygulama olmaktan uzaktır. 

Denetçi rotasyonuna ilişkin tartışmalara paralel olarak dünyada farklı 

uygulamalar göze çarpmaktadır. Bazı ülkelerde denetim firması rotasyonu 

uygulanırken bazı ülkelerde ise denetim ekibi rotasyonu uygulanmaktadır. Bazı 

ülkelerde ise hem denetim firması rotasyonu hem de denetim takımı rotasyonu 

uygulanmaktadır. Denetim firması rotasyonunda ise genellikle belirli sektörlerde 

rotasyon zorunlu tutulurken diğer sektörlerde denetim firması rotasyonu 

bulunmamaktadır. 

 

İtalya’da 1974 yılından beri denetim rotasyonu uygulaması bulunmaktadır 

(Velte, 2012, 82). İspanya’da ise 1988 yılında yapılan yasal bir düzenleme ile 

orta ve büyük ölçekli işletmeler için denetim rotasyonu kabul edilmiştir. Ancak 

daha sonra yapılan düzenlemeler ve uygulamalar denetçi rotasyonunun etkin 

olarak kullanılmasını engellemiştir (Carrea vd, 2007). 

 

Sarbanes-Oxley Yasasında rotasyonun beş yılda bir denetim ekibinin rotasyonu 

şeklinde olması kararlaştırılmıştır. Bu maddeye yönelik olarak GAO’nun (General 

Accountability Office) 2003 Kasımında yayımladığı “Public Accounting Firms: 

Required Study of the Potential Effects of Mandatory Audit Firm Rotation” 

raporunda zorunlu denetçi rotasyonunun faydalarının kesin olmadığını ancak 
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etkinin anlaşılması için yasanın etkilerine ilişkin daha fazla deneyime ihtiyaç 

duyulduğunu belirtmiştir (Arel vd, 2005,36). 

 

AB’de ise 2014 yılında sekizinci yönergede yapılan değişiklik ile halka açık 

işletmelerde denetim firmalarının rotasyonu kabul edilmiştir. Bu düzenlemeye 

göre 2014 yılı temel yıl alınmış ve 2014 yılı itibarıyla denetçisi ile 20 yıl ve fazla 

çalışan işletmelerin en geç 6 yıl içinde denetçilerini değiştirmeleri istenmiştir.  

Hindistan zorunlu denetçi rotasyonunu sorumlu ortak baş denetçinin ve denetim 

ekibinin yarısının rotasyonu şeklinde uygulanmakta iken (Şenyiğit ve Zeytinoğlu, 

2014,87), 2013 yılında kabul edilen bir düzenleme ile halka açık işletmelerin ve 

belirli özelliği taşıyan diğer işletmelerde denetçi rotasyonu zorunluluğu (denetim 

firması ve denetim ekibi) getirilmiştir.  

 

IFAC ise denetim sözleşmelerinde uzun süre aynı kıdemli denetim personeli 

kullanılmasının yakınlık ve kişisel çıkar tehdidi oluşturabileceği gerekçesi ile 2003 

yılında yayımlanan Muhasebe Meslek Mensupları için Etik Kurallar ile 7 yılda bir 

sorumlu ortak baş denetçinin rotasyona tabi tutulmasını önermiştir. 

 

Zorunlu rotasyonda bir başka tartışma konusu ise rotasyonun süresinin ne kadar 

olması gerektiğidir. Tablo 1’de görüldüğü üzere rotasyon süreleri 5 ile 9 yıl 

arasında değişmektedir. Ancak bu sürelerin de uygulamanın türüne bağlı olarak 

2 ile 4 yıl arasında olduğu ülkeler de mevcuttur. 

 

1.2. Türkiye Uygulaması 

Denetçi rotasyonu ülkemiz denetim mevzuatına Sermaye Piyasası Kurulunun ve 

BDDK’nın, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, düzenlemeleri ile girmiştir. Bu 

düzenlemeler ile denetçi rotasyonu bağımsız denetim standartlarının rotasyonu 

şeklinde düzenlenmiştir. SPK, 2006 yılında Seri:X No:22 “Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği” ile denetim firmalarına 7 yıllık 

(hesap dönemi) bir rotasyon dönemi belirlemiştir. BDDK ise 2006 yılında 

yayımlandığı “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların 

Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile denetim firmalarına 8 

yıllık (hesap dönemi) rotasyon süresi belirlemiştir. 2009 yılında ise Seri:X No:25 

“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yayımlayarak rotasyon düzenlenmesine 

istisna getirmiştir. Bu istisna kriterlerini sağlayan denetim firmalarında denetçi 

rotasyonu sorumlu ortak baş denetçi rotasyonuna çevrilmiştir. 2011 yılında ise 

SPK, Seri:X No:27 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları 

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile rotasyon kurallarını 

yeniden düzenlemiştir. 2011 yılında BDDK da denetçi rotasyonunda 

düzenlemeler yapmıştır.  
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Tablo 1: Denetçi Rotasyonu Uygulayan Ülkeler (Sayyar vd, 2014, 82) 

Ülke Denetim 

Firması 

Rotasyonu 

Denetim 

Ekibi 

Rotasyonu 

Ülke Denetim 

Firması 

Rotasyonu 

Denetim 

Ekibi 

Rotasyonu 

ABD Hayır Var İspanya 3 yıl (toplam 

9 yıl) 

Hayır 

Almanya  Hayır  7 yıl İtalya 3 yıl (toplam 

9 yıl) 

Hayır 

Avustralya  Yok Var İzlanda Finansal 

kurumlar ve 

sigorta 

şirketleri için 

5 yıl 

Hayır  

Belçika 3 Yıl 6 Yıl Japonya Hayır  Hayır 

Brezilya  5 yıl 

(banka 

hariç halka 

açık 

şirketler) 

Yok Malezya Hayır 5 yıl 

Çin Finansal ve 

kamu 

kurumları 

için 5 yıl 

5 yıl Pakistan Finansal 

kurumlar ve 

sigorta 

şirketleri için 

5 yıl 

Hayır 

Danimarka Hayır  7 yıl Peru Kamu 

şirketleri için 

2 yıl 

Hayır 

Ekvator Finansal 

kurumlar 5 

yıl, sigorta 

şirketleri 6 

yıl 

Hayır  Singapur Hayır 5 yıl 

Finlandiya  Hayır  7 yıl Slovenya Sigorta ve 

yatırım 

yönetim 

şirketleri için 

5 yıl 

7 yıl 

Fransa Hayır  6 yıl Tayvan Hayır Var 

Güney 

Kıbrıs 

Hayır  7 yıl Umman Halka açık ve 

devlet 

kontrolündeki 

şirketler için 

4 yıl 

 

İngiltere  Hayır 5 yıl Yunanistan Hayır  7 yıl 

 

Türkiye’de önemli bir değişiklik olarak yeni Türk Ticaret Kanunu ile beraber yeni 

düzenleme ve yeni kurumlar ortaya çıkmıştır. 2011 yılında kurulan Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) yayımladığı 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği (BDY) ile hem denetim firmaları hem de sorumlu 

denetçiler için rotasyon uygulamasını getirmiştir.  Bu yönetmeliğe göre bir 

denetim firması son 10 yılın 7 yılında aynı müşteriyi denetlemişse, denetim 
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firması denetime 3 yıl ara vermelidir. Sorumlu ortak denetçiler ise son 7 yılın 5 

yılında aynı firmayı denetlemişlerse rotasyona tabidirler. (BDY, md.26) 

  

2. Denetçi Rotasyonu ve Denetim Kalitesi 

Denetim kalitesi muhasebe literatüründe üzerinde önemli sayıda çalışma 

yapılmış bir kavram olmasına karşın üzerinde anlaşılmış bir tanımı 

bulunmamaktadır. Denetimin kaliteli olması esasta denetçinin denetim 

standartlarına uygun bir çalışma yaparak doğru bir denetim raporu vermesidir. 

Ancak denetçilerin denetim standartlarına uygun çalışıp çalışmadıkları ancak 

denetçilerin çalışma kâğıtları ile anlaşılabilecek bir olgudur. Bu nedenle denetim 

kalitesi daha çok sonuçlardan yola çıkarak denetim raporu sonuç ilişkisine göre 

denetimin kaliteli olup olmadığının araştırılması şeklinde ölçülmektedir. 

 

Denetçi rotasyonu ile ulaşılmak istenen temel hedef denetçilerin müşterileri ile 

gelişen yakınlık ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan veya çıkabilecek bazı risk 

unsurlarını bertaraf ederek kaliteli denetim yapmalarına olanak sağlamaktır. Risk 

unsurlarından biri denetim firmasının müşteri işletmeye finansal bağımlı olma 

olasılığıdır. Bir müşterinin denetçinin önemli bir gelir kaynağı olması durumunda 

denetçi gelir akışına zarar verecek bir eylemde bulunma konusunda isteksiz 

davranacaktır (Hoyle, 1978,72). 

 

Denetçi rotasyonun maliyeti olmasına karşın, Morgan Stanley’in toplam 460 

milyar dolar tahmin ettiği Worldcom, Tyco, Quest, Enron ve Computer Associates 

gibi büyük ölçekli muhasebe skandallarına engel olmasının önemli bir faydası 

olacaktır (Jackson vd, 2008,421). 

 

Denetim rotasyonu ve kalitesi birbiri ile yakın ilişkili kavramlar olarak ortaya 

çıkmaktadır. Muhasebe skandalları (denetim başarısızlıkları) ile deneti kalitesi 

arasında ters ilişki bulunmaktadır. Denetim kalitesinin düşmesi denetim 

başarısızlığı yaşanması olasılığını arttırmaktadır. Bu nedenle denetim 

başarısızlıklarını en aza indirmek için düşünülen düzenlemelerden biri de denetim 

kalitesinin arttırılmasıdır. Denetim rotasyonu da denetim kalitesinin 

arttırılmasında kullanılacak araçlardan biri olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Ancak muhasebe literatüründe rotasyon aracının denetim kalitesinin artırılması 

için uygun olmadığı da iddia edilmektedir.  

 

Bu tartışmaların anlaşılması açısından denetim kalitesi kavramının anlaşılması 

gerekmektedir. Denetim kalitesinin kesin denetim başarısızlıkları ile ölçüşmesi 

mümkün olsa da bunların sayılarının azlığı ve denetim kalitesine ilişkin her 

problemin denetim başarısızlığına dönüşmemesi bu ölçüme her zaman olanak 

vermemektedir. (Francis, 2004, 352) 
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Denetim kalitesine ilişkin akademik çalışmaların bir bölümü denetçi özellikleri ile 

denetim kalitesi arasında bir ilişkinin aranması çerçevesinde olmuştur. Bu 

araştırmalarda kullanılan özellikler şunlardır (Francis, 2004): 

 Büyük/Küçük ölçekli denetim firması ayrımı 

 Sektör uzmanlığı 

 Denetim ofisleri farklılığı 

 Diğer yaklaşımlar: denetçinin görev süresi, denetim dışı ücretler, 

denetim komitesi 

 

2.1. Denetçi Rotasyonundan Beklentiler 

Denetçi rotasyonu özellikle ABD’de yaşanan muhasebe skandalları sonrası daha 

çok tartışılan bir kavram olmuştur. Bu skandallarda özellikle denetim firması ile 

müşteri işletme arasındaki uzun zamanlı birlikteliğin denetçinin bağımsızlığını ve 

mesleki özeni etkileyerek muhasebe hilelerini önceden ortaya çıkarma ihtimalini 

azaltacağı düşünülmüştür. Rotasyondan temel beklenti denetçinin bağımsızlığının 

ve denetimin kalitesinin arttırılması olmuştur. Bu iki kavram birbiri ile yakından 

ilgili olsa da bağımsızlık tek başına denetim kalitesini arttırmada yeterli 

olmamaktadır.  

 

Denetimin kalitesinin artması denetçinin mesleki bilgi/deneyimi ve mesleki özeni 

ile de bağlantılıdır. AICPA’nin 1991-2010 dönemini kapsayan 400 denetim 

başarısızlığı üzerinde yaptıkları bir çalışmada bu başarısızlıkların büyük 

bölümünde denetçilerin ilk veya ikinci yıl denetimi yaptığı belirtmiştir. AICPA, bu 

sonuçlara dayanarak, denetim firmasının değiştirilmesi durumunda denetim 

firmasının müşteri hakkında yeterli ve uygun bilgi elde edememesi nedeniyle 

denetim riskinin artacağını iddia etmektedir (Sayyar vd, 2014, 81). Denetçi 

rotasyonuna ilişkin farklı yönde beklentileri olan tarafların beklentilerini ve 

düşüncelerini aşağıdaki tabloda özetlemek mümkündür (Sayyar vd, 2014, 81).  

 

Tablo 2: Zorunlu Rotasyona İlişkin Görüş Özetleri 

Zorunlu Denetçi Rotasyonu 

Taraftarları 

Zorunlu Denetçi Rotasyonu Karşıtları 

Denetçi bağımsızlığını arttıracak Zorunlu deneti rotasyonunun maliyeti 

faydasından fazla  

Denetim kalitesini arttıracak Yeni denetçilerin müşteri hakkında bilgileri 

yetersiz olacağından denetim 

başarısızlıklarını arttıracak 

Görünüşte bağımsızlık Denetçi rotasyonu kamunun yararına değil 

Küçük denetim firmaları için fırsat 

yaratılacak 

Küçük denetim firmalarının pazara kolayca 

girişlerine izin verecek 

 

 

Rotasyon savunucularının önemli tezlerinden biri ise denetçi bağımsızlığına 

yöneliktir. Bu tezin ise iki boyutu mevcuttur. Denetçi rotasyonu ile denetçilerin 

müşteri işletmelere göre daha güçlenecekleri ve gerçekten bağımsız hareket 
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etmelerinin sağlanılacağı düşünülmektedir. İkinci olarak kamuoyu tarafından 

denetçilerin görünüşte bağımsız olmadıklarına dair algının rotasyon ile düzeleceği 

ve bunun da denetçileri kamunun bu yeni algısına uygun kaliteli denetim 

yapmaya yönelteceği iddia edilmektedir.  

 

Zorunlu denetim rotasyonun denetim kalitesine yönelik etkileri üzerine yapılan 

akademik çalışmalar ise karışık sonuçlar sunmaktadır. Bu konuya ilişkin yapılan 

bir literatür araştırmasının sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur. 

 

Tablo 3: Zorunlu Denetçi Rotasyonunun Denetim Kalitesine Etkisine İlişkin 

Literatür Sonuçları (Şenyiğit B. ve Zeytinoğlu, E, 2014, 89) 

 

İlgili Literatür Zorunlu Rotasyon Türü Denetim Kalitesine Etkisi 

Jackson vd (2008) Denetim Firması Olumsuz 

Kwon vd (2010) Denetim Firması Olumsuz 

Daniels & Booker (2011) Denetim Firması Olumsuz  

Cameran vd (2012) Denetim Firması Olumlu 

Anis (2014) Denetim Firması Olumlu 

Chi vd. (2009) Sorumlu Ortak Başdenetçi Olumsuz 

Daugherty vd (2012) Sorumlu Ortak Başdenetçi Olumsuz 

Siregar vd (2012) Sorumlu Ortak Başdenetçi Olumsuz 

Gold vd (2012) Sorumlu Ortak Başdenetçi Olumlu 

Firth vd (2012) Sorumlu Ortak Başdenetçi – 

Denetim Firması 

Olumlu- 

Olumsuz 

Li vd (2013) Sorumlu Ortak Başdenetçi Olumlu-Olumsuz 

Monroe ve Hossain (2013) Sorumlu Ortak Başdenetçi Olumlu 

Bandyopadhyay vd. (2013) Sorumlu Ortak Başdenetçi Olumlu-Olumsuz 

Lennox (2014) Sorumlu Ortak Başdenetçi Olumlu 

 

2.1.1. Denetçi Rotasyonu Savunucuları 

 

Denetçi rotasyonu savunucularının önemli referanslarından biri uzun dönemli 

denetçi-müşteri ilişkisinin denetçi bağımsızlığını zedeleyeceğini iddiasıdır. 

Denetçi rotasyonu savunucuları uzun dönemli denetçi çalışma süresinin, iki taraf 

arasında yakınlık ilişkisi oluşturarak bağımsızlığı ve mesleki şüpheciliği 

zedeleyeceği varsayımına dayanarak, denetçi başarısızlıklarını arttıracağını iddia 

etmektedirler (Castrella ve Johnson, 2013, 109). 

 

Ayrıca denetçi-müşteri çalışma süresinin kısıtlı olmasının denetçinin yönetimin 

baskılarına karşı direnme gücünü arttıracağı iddia edilmektedir. Zorunlu denetçi 

rotasyonu olmadığı durumlarda denetçiler müşterilerin taleplerine daha makul 

yaklaşırken, zorunlu denetçi rotasyonu uygulanması durumunda müşterilerine 

karşı daha az işbirliği içinde olacaklardır (Wang ve Tuttle, 2009, 239) 

 

Rotasyon savunucuları tarafından yaşanan denetim başarısızlıkları denetçilerin 

kaliteli bir denetim yapmamasının sonucu olarak görülmüş ve zorunlu denetçi 
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rotasyonunun denetimin kalitesini ve denetçi bağımsızlığını artırarak denetim 

başarısızlıklarını azaltacağını savunmuşlardır. Literatürdeki bazı çalışmalar uzun 

dönemli denetçi müşteri ilişkisinin denetim kalitesine olumsuz olarak yansıdığına 

ilişkin iddiayı desteklemektedir (Dopuch vd, 2001, 116). 

 

Bir başka tez ise denetçi rotasyonunun denetim pazarında rekabeti arttıracağı 

bunun sonucu olarak da denetim kalitesinde artış olacağıdır. Denetim 

firmalarının uzun dönem aynı müşteri ile çalışmaması diğer denetim firmaları için 

daha fazla potansiyel müşteri yaratacağı iddia edilmektedir. Bu durumda yeni 

müşteri tarafından seçilmek içi denetim firmalarının daha kaliteli hizmet vereceği 

beklenmelidir. Rotasyon, ayrıca finansal tablolara ilişkin yönetimin 

varsayımlarının geçerliliğinin ve güvenilirliğinin başka uzmanlarca test edilmesi 

imkanı da sağlayacaktır.  

 

2.1.2. Denetçi Rotasyonu Karşıtları 

Denetim rotasyonuna karşı çıkanların tezlerinden biri denetim rotasyonun 

maliyetinin faydasından daha fazla olacağıdır. Rotasyon karşıtlarına göre 

rotasyonun faydaları olsa da rotasyonun hem müşteri işletme hem de denetim 

firması için yaratacağı maliyetin faydasından fazla olacaktır (AICPA, 1992). Her 

ne kadar rotasyon tartışmalarının önemli bir boyutu rotasyonun faydaları ve 

maliyeti üzerine olmaktaysa da bu tartışmanın sağlıklı yürütülebilmesi için iki 

temel soruya cevap verilmelidir (Catanach ve Walker, 1999, 61): 

a) Zorunlu denetim rotasyonunun müşterilere ve denetim firmalarına 

maliyeti ne olacaktır? 

b) Rotasyonun faydaları tahmini rotasyon maliyetlerinin üzerinde olacak 

mıdır? 

 

Zorunlu denetim rotasyonunun maliyetlerini belirlerken de bunların kaynaklarının 

doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Zorunlu denetçi rotasyonunun 

denetim maliyetini ve ücretini iki temel şekilde yükseltmesini beklenmektedir. İlk 

olarak rotasyon açık ve örtülü başlangıç maliyetlerinin artmasına neden olacak, 

ikinci olarak da denetim pazarının daha az rekabetçi olmasına yol açacaktır. 

(Arranda ve Pazares, 1997, 57).  

 

Rotasyon karşıtları, rotasyonun denetim kalitesini artırmadığını aksine azalttığını 

iddia etmektedirler. Her ne kadar denetim rotasyonu için ABD ve AB’de yaşanan 

muhasebe skandalları örnek verilse de rotasyonun uygulanmakta olduğu 

İtalya’da rotasyon uygulaması Parmalat skandalının yaşanmasına engel 

olamamıştır. Grant Thornton’un 1990-199 yılları arasında denetlediği Parmalatı, 

rotasyon uygulaması sonrası Deloitte 2004 yılına kadar denetlemiştir. Bu süre 

içinde 1989 yılından itibaren başlayan hileli finansal raporlama 10 milyar dolar 

büyüklüğe ulaşana kadar denetim firmaları tarafından tespit edilememiştir 

(Raiborn vd, 2006,38).  
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Denetçi rotasyonu karşıtlarının tezlerinden biri de rotasyona tabi tutulan 

denetçinin (firmanın) deneyim ve bilgi birikiminin yok olmasıdır. Denetim 

sürecinde müşteri işletme risklerin belirlenmesi için önemli ölçüde bilgi 

toplanmaktadır. Bu bilgiler her yıl güncellenmektedir Ayrıca bu süreçte denetçi 

müşteri işletme ve sektör uygulamalarını daha iyi tanımaktadır. Bu bilgi birikimi 

denetçiye müşteri işletmenin maruz kaldığı riskleri daha iyi tanıma ve işletme 

yönetiminin varsayımlarını daha iyi değerlendirme olanağı sunmaktadır. Denetçi 

rotasyonu ile bu bilgi birikiminin yok olacağı düşünülmektedir. Rotasyon 

karşıtları bu bilgi ve deneyim kaybı nedeniyle denetimin ilk yıllarında denetim 

başarısızlıklarının daha fazla olacağını iddia etmektedirler.  

 

2.2. Rotasyonun Denetim Kalitesine Etkilerine İlişkin Beklentiler 

Denetçi rotasyonu uygulamasına ilişkin olarak dünya çapında yeknesak bir 

uygulama bulunmamaktadır. Ayrıca, rotasyon uygulamasının denetim kalitesini 

arttıracağına yönelik yapılan araştırmalar, sonuçlar karışık olsa da, çoğunlukla 

olumsuz şekilde değerlendirilmektedir.  

 

Cameran vd. (2005) çalışmalarında düzenleyici kuruluşların ve akademisyenlerin 

denetçi rotasyonu konusundaki çalışmalarını değerlendirmiştir. Çalışmada 19 

düzenleyici kuruluşun yazdığı 26 raporun 22’sinde zorunlu denetim rotasyonuna 

karşı olunduğu belirtilmiştir. Akademisyenlerin ise ampirik ve görüş temelli 

çalışması değerlendirilmiştir. Tablo 4‘te ortaya konulduğu üzere değerlendirilen 

33 çalışmanın 23’ünde zorunlu rotasyon karşıtı bir sonuca veya değerlendirmeye 

ulaşılmıştır. 

 

Tablo 4: Denetçi Rotasyonuna İlişkin Literatür Sonuçları 

 

 SAVUNAN KARŞIT 

 Basılı Basılmamış Basılı Basılmamış 

Ampirik 5 1 14 4 

Görüş 3 1 4 1 

Toplam 8 2 18 5 

Toplam 10 23 

 

Denetçi rotasyonuna ilişkin olumsuz değerlendirmeler genellikle maliyet ve kalite 

faktörlerini dikkate alarak yapılmıştır. Özellikle rotasyonun denetim kalitesinde 

iyileşmeye neden olmayacağı hatta denetim kalitesini azaltacağına yönelik 

bulgular bu değerlendirmelerin yapılmasına yol açmaktadır.  

 

Rotasyon ile ilgili olarak beklentilerin yönü ile net bir ifade kullanmak mümkün 

olmamaktadır. Bir taraftan rotasyonun denetim kalitesini artıracağı yönünde 

iddialar bulunurken diğer taraftan rotasyonun kaliteyi arttırmayacağı hatta 

azaltacağı şeklinde iddialar bulunmaktadır (Johnson vd, 2002, 655). 
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3. Türkiye’de 2009 – 2014 Yılları Arasında Denetçi Rotasyonu 

Bu çalışmada Türkiye’de 2009-2014 yılları arasında hisse senetleri borsada işlem 

gören şirketlerdeki denetçi rotasyonuna ilişkin durumun ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Bu dönem denetçi rotasyonuna ilişkin düzenleyici kurulların 

düzenlemelerinin etkilerinin hissedildiği dönem olması bakımından önemlidir. 

 

3.1. Araştırma Kapsamı 

Bu çalışmada denetçi rotasyonu uygulamalarının denetim pazarındaki etkilerini 

değerlendirmek amacıyla Borsa İstanbul’da işlem göre 78 firma seçilmiştir. 

Toplanan verilerle iki temel değerlendirmenin yapılması amaçlanmıştır. Denetçi 

değişiklikleri yıllar itibariyle farklılık göstermekte midir? Ayrıca denetim 

firmalarının ve sorumlu ortak denetçilerin çalışma süreleri yıllar içinde farklılık 

göstermekte midir?  

 

Çalışmada ayrıca finansal başarısızlık yaşamış firmalardaki durumun yaşamamış 

firmalara göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla Gözaltı 

Pazarında işlem gören firmalar da değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına giren 

firma sayıları yıllar itibariyle Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Yıllar İtibariye Araştırmaya Konu Olan Şirket Sayıları 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

İMKB 100 78 78 78 78 77 72 

Gözaltı Pazarı 30 30 30 29 27 26 

 

Araştırmada İMKB 100 endeksine giren firmalar temel alınmasına karşın 

bankacılık faaliyetlerinde bulunan işletmeler araştırmaya dahil edilmemiştir. 

Araştırma konusunda istenilen bilgiler Kamuyu Aydınlata Platformu ve Borsa 

İstanbul’un internet sitelerinden alınıştır. 

 

3.2. Araştırma Sonuçları 

Çalışma kapsamında öncelikle Borsa İstanbul’da işlem gören işletmelerdeki 

durum incelenmiştir. Araştırma sonuçları üç noktada bilgi sağlamaktadır. 

Bunlardan ilki denetçi firma değişikliklerinin yıllar itibariyle nasıl dağılım 

gösterdiğinin belirlenmesidir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere en fazla 

değişiklik 2010 yılında daha sonra da 2013 yılında gerçekleşmiştir. Bu 

değişimlerin önemli bir çoğunluğunun zorunlu rotasyon kuralı nedeniyle 

değiştiğini varsaymak yanlış olmayacaktır. Ancak işletmelerin değişimin nedenini 

açıklamamsı nedeniyle zorunlu ve gönüllü değişim ayrımı yapılamamaktadır.  

 

İkinci büyük değişim ise 2013 yılında yapılmıştır. Bu yılda yapılan değişimin bir 

bölümünün rotasyon kuralı nedeniyle gerçekleştiği düşünülebilir. Değişimin en 

düşük olduğu iki yıl ise 2009 ve 2012 yıllarıdır. İşletmelerin normal koşullarda 
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denetim firmasını değiştirme davranışında bulunmadığı düşünülebilir. Ancak bu 

değişimlerin daha iyi anlaşılması için değişimlerin neden yapıldığının belirlenmesi 

gerekmektedir. Zorunlu değişimler ile diğer değişimlerin ayrıştırılması sonrası bu 

denetçi değişikliklerinin denetim kalitesine etkisi bir araştırma konusu 

oluşturacaktır. 

 

Tablo 6: IMKB 100 Endeksinde Yer Alan Şirketlerde 2009-2014 Yılları Arasında 

Denetçi Değişiklikleri 

 

Yıllar 

Denetim Firması 

Değişikliği 

Sorumlu Başdenetçi 

Çalışma süresi 

Denetim firması 

çalışma süresi 

2014 8 2,74 3,71 

2013 22 2,51 3,21 

2012 7 2,47 3,56 

2011 11 2,22 2,78 

2010 40 2,12 2,40 

2009 6 3,68 6,13 

 

Denetim firmalarının çalışma sürelerine bakıldığında 2009 yılında araştırma 

kapsamı şirketlerde denetim firmalarının ortalama 6,13 yıllık bir çalışma 

süresinin olduğu görülmektedir. Ancak araştırma kapsamında bilgi alınan Borsa 

İstanbul’da verilerin 1998 yılından başlaması, öncesinin olmaması, nedeniyle bu 

sürenin biraz daha uzun olduğunu değerlendirmeliyiz. Rotasyon kuralı nedeniyle 

denetim firmalarının çalışma süreleri ortalamada 2010 yılında en düşük düzeyine 

gerilemiştir. Ancak yıllar içinde ortalama 2014 yılında tekrar 3,71 düzeyine 

çıkmıştır 

 

Denetim ekibi boyutu ile bakıldığında ise temelde denetim firmasına ilişkin 

trendlere benzer bir eğilim varsa da, değişikliğin boyutu denetim firması çalışma 

sürelerindeki kadar büyük değildir. Denetim firması ortalama çalışma sürelerine 

bakıldığında 2014 yılında 2009 yılına göre %40’lık bir azalma varken bu azalma 

sorumlu ortak başdenetçi düzeyinde %26 seviyesindedir.  

 

Gözaltı pazarında işlem gören denetim firmalarında ise İMKB 100 endeksinde yer 

alan firmalara göre daha farklı bir durum dikkati çekmektedir. Gözaltı pazarında 

bulunan işletmelerde en fazla denetçi değişikliğinin toplam 16 adet ile 2012 

yılında yapıldığı görülmektedir. Ancak buna rağmen benzer şekilde çalışma 

süreleri bakımından en yüksek düzey 2009 yılında gözükmektedir. Çalışma 

sürelerinin en düşük olduğu yıl ise 2012 olarak gözükmektedir. Gözaltı pazarında 

yer alan işletmelerin diğer işletmelere göre daha sık denetçi değiştirdiği 

gözlenmektedir. 
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Tablo 7: Gözaltı Pazarında Yer Alan Şirketlerde 2009-2014 Yılları Arasında 

Denetçi Değişiklikleri 

 

Yıllar 

Denetim Firması 

Değişikliği 

Sorumlu 

Başdenetçi 

Çalışma süresi 

Denetim firması 

çalışma süresi 

2014 12 1,83 2,27 

2013 11 1,87 2,20 

2012 16 1,47 2,07 

2011 9 1,97 2,52 

2010 10 2,19 2,70 

2009 2 2,81 4,00 

 

4. Denetçi Rotasyonunun Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler 

Bu çalışmanın amacı denetim rotasyonu konusundaki gelişmeleri, ülkemizdeki 

durumu ve konuya ilişkin literatürü değerlendirmektir. Denetçi rotasyonu yeni 

bir kavram olmasa da son on yılda pek çok ülkede tartışılan ve denetim 

uygulamalarını etkileyen düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. 

Ancak denetçi rotasyonu konusunda uygulamalar birbirinden farklılık 

göstermektedir. Denetçi rotasyonu bazı ülkelerde sadece denetim firması 

rotasyonu, bazı ülkelerde sorumlu denetçi rotasyonu, bazı ülkelerde de her ikisi 

birden uygulamaktadır. Ayrıca uygulamalarda rotasyon süresi başta olmak üzere 

bazı farklılıklar da bulunmaktadır. 

 

Denetçi rotasyonunun denetim kalitesine ilişkin pek çok çalışma bulunsa da bu 

çalışmaların sonuçları karışıktır. Bu alanda yapılan çalışmaların bir önemi de 

yapılan ve yapılacak bazı yasal düzenlemelerde bu çalışmaların dikkate alınıyor 

olmasıdır. Denetim kalitesine yönelik çalışmalarda denetim kalitesini ölçmede 

kullanılan yaklaşımların yapısal problemler içermesi bu çalışmaların ve 

sonuçlarının daha dikkatli okunmasını gerektirmektedir. 
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Hisse Başına Kâr (Kazanç)+ 

 

Özgür M. Esen* 

 

Giriş 

Hisse Başına Kâr (Kazanç) bilgisi, aynı şirketin geçmiş dönemleri ile farklı 

şirketlerin aynı dönemdeki performanslarının karşılaştırılmasında kullanılabilen 

kriterlerden biridir. Hisse Başına Kâr** (HBK) bir hisse senedinin değerini 

etkileyebilecek unsurlardan biri (Akgüç, 1994, s.66) olduğu için bir firmanın 

belirli bir dönemdeki hisse senedi performansının ölçütü olarak 

kullanılabilmektedir (Anthony, 2011, s.265).  

 

En basit şekilde HBK, dönem net kârının dolaşımdaki adi hisse senedi sayısına 

bölünmesi ile hesaplanmakta ve dönem net kârından bir adet hisse senedi 

başına düşen tutarı göstermektedir. Ayrıca HBK, hisse senedinin değeri 

hakkındaki önemli göstergelerden biri olan ve göreceli değerleme 

yöntemlerinden biri olarak kullanılan Fiyat/Kazanç oranının hesaplanabilmesi için 

gereken bilgilerden biridir. İşletmenin gelecekteki performansı hakkındaki 

yatırımcı yargılarının bir göstergesi olan Fiyat/Kazanç oranı, hisse senedi piyasa 

değerinin hisse başına kâr tutarına bölünmesiyle hesaplanmaktadır (Anthony, 

2011, s.375). Bir başka ifadeyle Fiyat/Kazanç oranı, 1 liralık hisse başına kâr 

karşılığında yatırımcıların hisse senedine kaç lira ödemeye hevesli olduklarını 

gösteren bir orandır. Görüldüğü üzere Fiyat/Kazanç oranının hesaplanmasında 

HBK bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

                                                 
+ Muhasebe Enstitüsü Notu: Bu kitap için hazırlanmıştır. 

 
* Yrd. Doç. Dr. Özgür M. Esen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim 

Dalı 
** İngilizce “earning” kelimesi Türkçe’de bazı durumlarda kâr, bazı durumlarda kazanç 

anlamı taşımaktadır. Örneğin genellikle “Earnings Before Interest and Tax (EBIT)” kavramı 
Türkçeye “Faiz Vergi Öncesi Kâr” olarak çevrilmişken, “Earnings Per Share (EPS)” kavramı 
“Hisse Başına Kazanç” şeklinde çevrilmiştir. Türkçe kökenli olan kazanç kelimesi ile Farsça 
kökenli olan kâr kelimeleri (Nişanyan) birçok yerde aynı anlamda kullanılabilmektedir. 
Ticaretteki kullanımı açısından, kazanç kelimesi “satılan bir mal, yapılan bir iş veya 
harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri” anlamına gelirken; kâr kelimesi ise 
“1) Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı 2) Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark” 
anlamlarına gelmektedir (Türk Dil Kurumu). Hâlbuki hem EBIT hem de EPS kavramlarında 
geçen “earnings” kelimesi, işletmenin belirli bir dönemdeki gelirlerinden giderlerinin 
düşülmesi ile bulunan fark anlamında kullanılmaktadır. Türkçede de, özellikle muhasebe 
literatüründe, bir işletmenin belirli bir dönemdeki geliri ile gideri arasındaki farka “kâr” 
denilmektedir. Ayrıca İngilizce “Earnings Per Share” kavramıyla ifade edilen, dönem net 
kârından bir adet hisse senedi başına düşen paydır. Bu nedenlerle hisse başına kazanç 
yerine “Hisse Başına Kâr” kavramının kullanılması daha uygun bir ifade şeklini 
sağlayabilecektir. Bu çalışmada da gerçek hayat örnekleri dışında “Hisse Başına Kâr” 
ifadesi kullanılmıştır. 
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Bu açıklamalardan yola çıkarak, HBK bilgisinin yatırımcılar açısından ilgili 

dönemdeki hisse senedi performansı ve gelecekteki hisse senedi değerinin 

tahmin edilebilmesi açısından dikkate alınabilecek etmenlerden biri olduğu 

söylenebilir. Bu nedenle, ilgili kişilerin bilgi ihtiyacının karşılanabilmesi için 

işletmelerin HBK tutarını finansal raporlarında açıklamaları gerekmektedir. HBK 

bilgisi ilgili dönemin Kâr/Zarar Tablosunda dönem net kârı rakamından hemen 

sonra sunulmakta ve hesaplanmasına ilişkin açıklama da dipnotlarda 

yapılmaktadır. 

 

Uluslararası Muhasebe Standartlarında (UMS) da bu konuya önem verilmiş ve 

sadece bu konuya ilişkin “UMS 33 – Hisse Başına Kazanç” isimli ayrı bir standart 

1997 yılında yayımlanmıştır. Bu standartta, hisse başına kârın hesaplanması ve 

finansal raporlarda sunulmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Standardın özellikle yoğunlaştığı nokta, HBK hesaplamasında paydada yer alan 

hisse senedi sayısının belirlenmesidir (UMS 33, p.1). Standartta, Adi Hisse 

Başına Kâr ve Sulandırılmış (Seyreltilmiş) Hisse Başına Kâr olmak üzere iki tür 

HBK üzerinde durulmuştur. Dolaşımdaki adi hisse senedi sayısı dikkate alınarak 

hesaplanan HBK rakamı Adi Hisse Başına Kâr olarak adlandırılmaktadır. Adi hisse 

senetlerinin yanı sıra potansiyel hisse senetleri etkisinin de dikkate alınarak 

hesaplanan HBK tutarı Sulandırılmış Hisse Başına Kâr olarak ifade edilmektedir. 

 

Adi Hisse Başına Kâr 

UMS 33’de belirtilen hisse başına kâr, temel olarak adi hisse başına düşen kâr 

tutarının hesaplanmasına ilişkindir. Adi hisse senedi UMS 33 paragraf 5’de “diğer 

tüm özkaynağa dayalı finansal araç sınıflarından sonra gelen özkaynağa dayalı 

bir finansal araç” şeklinde tanımlanmıştır.  

 

İşletmelerin sermaye yapıları basit ve karmaşık sermaye yapısı olarak iki türde 

olabilir. Basit sermaye yapısı, işletmenin hisse senedine dönüştürülebilir menkul 

kıymetler ve/veya hisse senedi satın alım opsiyonları gibi finansal araçların 

bulunmadığı sermaye yapısıdır (Revsine, 2012, s.905). Bir başka ifadeyle, 

işletmede hisse senedine dönüştürülebilir herhangi bir finansal aracın olmadığı 

yani potansiyel hisse senetlerinin bulunmadığı sermaye yapısıdır. 

 

Bir işletme basit sermaye yapısına sahip ise finansal raporlarında sadece adi 

hisse başına kâr bilgisi sunulmaktadır. Adi hisse başına kâr (HBK) aşağıdaki 

formül ile hesaplanmaktadır. 

 

HBK =
𝐴𝑑𝑖 𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑒 𝐷üş𝑒𝑛 𝐾â𝑟/𝑍𝑎𝑟𝑎𝑟

𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝚤 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐴𝑑𝑖 𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
 

 

Burada ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı, dolaşımdaki adi hisse senetleri 

üzerinden hesaplanmaktadır. Bir başka deyişle, çıkarılmış ancak henüz 
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dolaşımda olmayan veya işletmenin geri satın aldığı kendi adi hisse senetleri 

ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı hesaplamasına dahil edilmemektedir. 

 

Ayrıca işletme bir ana ortaklık ise HBK hesaplamasında kullanılan adi hisse 

senetlerine düşen kâr/zarar, azınlık paylarını içermemekte, sadece ana ortaklığa 

düşen pay üzerinden hesaplamaya dahil edilmektedir.  

 

Adi Hisse Başına Kâr Hesaplaması 

İşletmede, dönem içinde sermaye tutarı ile yapısında bir değişiklik olmaması ve 

imtiyazlı hisse senedi bulunmaması durumunda hisse başına kâr, doğrudan 

dönem net kâr/zararının adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle 

hesaplanmaktadır. 

 

Örnek 1: 

Irmak İşletmesi İstanbul Borsasına kote bir sanayi işletmesidir. İşletmenin 1 

Ocak 2015 tarihi itibariyle dolaşımda olan 1.000.000 adet adi hisse senedi 

bulunmaktadır. 2015 yılı içerisinde adi hisse senedi (hs) sayısında hiçbir 

değişiklik olmamıştır. İşletme 2015 yılında 35.000.000 TL net kâr açıklamıştır.  

 

İşletmenin 2015 yılı kâr/zarar tablosunda dönem net kârından sonra açıklaması 

gereken hisse başına kâr tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

 

Adi Hisse Başına Kâr = 35.000.000 TL / 1.000.000 hs = 3,5 TL/hs 

 

Irmak İşletmesinin 35.000.000 TL’lik dönem net kârının 28.000.000 TL’lik 

kısmının sürdürülen faaliyetlerden ve 7.000.000 TL’lik kısmının ise durdurulan 

faaliyetlerden olduğunu varsayarsak işletmenin 2015 yılı faaliyet raporunda 

açıklaması gereken HBK tutarı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Kâr: 

28.000.000 TL / 1.000.000 hs = 2,8 TL/hs 

Durdurulan Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Kâr: 

7.000.000 TL / 1.000.000 hs = 0,7 TL/hs 

Adi Hisse Başına Kâr = 2,8 TL/hs + 0,7 TL/hs = 3,5 TL/hs 

 

Sürdürülen ve durdurulan faaliyetlere ilişkin ayrı ayrı HBK tutarlarının 

açıklanmasının en büyük nedeni, durdurulan faaliyetlere ilişkin kâr veya zararın 

büyük ihtimalle gelecek dönemlerde olmayacak olması sebebiyle sürdürülen 

faaliyetlerden HBK tutarının daha önemli olmasıdır. 

 

 

İstanbul Borsasına kote bir enerji işletmesinin 2013 yılı faaliyet raporundaki 

Kâr/Zarar Tablosunda hisse başına kâr bilgisi aşağıdaki gibi sunulmuştur. 
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2013 
 

2012   

  
    

  

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Kârı/(Zararı) 
 

(149.757.039) 
 

50.053.622   

Durdurulan Faaliyetlerden Vergi Sonrası Kâr  
 

22.675.203 
 

31.062.150   

Dönem Kârı/(Zararı) 
 

(127.081.836) 
 

81.115.772   

  
    

  

Dönem Kârı/(Zararının) Dağılımı 
    

  

Ana ortaklık payları 
 

(127.081.836) 
 

79.014.305   

Kontrol gücü olmayan paylar 
 

------ 
 

2.101.467   

  
    

  

Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) (1.000 adet) 
 

(174) 
 

216   

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına 

Kazanç/(Kayıp)  
(205) 

 
133   

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına 

Kazanç/(Kayıp)   
31 

 
83   

Aynı şirketin hisse başına kâr bilgisine ilişkin dipnotlarında yaptığı açıklama 

aşağıdaki gibidir. 

 

Dipnot 25 – Hisse Başına Kazanç 

Konsolide kâr veya zarar tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın ilgili 

dönem içinde çıkarılmış hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle 

tespit edilir. 

  
 

2013 
 

2012   

  
    

  

Net Dönem Kârı/(Zararı) 
 

(127.081.836) 
 

81.115.772   

Çıkarılmış adi hisse senetlerinin ağırlıklı 

ortalama adedi   
729.164.000 

 
375.814.000   

1.000 adet hisse başına kazanç/(kayıp) 
 

(174) 
 

216   

  
    

  

 

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait çıkarılmış adi hisse 

senetlerinin her birinin nominal bedelinin 1 Kr olduğu öngörülmüştür. 

 

Bedelli Sermaye Artırımı Durumunda Adi Hisse Başına Kâr Hesaplaması 

Dönem içinde bedelli sermaye artırımı yapılması sonucunda işletmenin sermaye 

tutarında ve dolayısıyla adi hisse senedi sayısında bir değişiklik olmaktadır. 

İşletmeler sermaye artırımı yaparken yeni çıkaracakları hisse senetlerini gerçeğe 

uygun değerlerinden satabilir veya mevcut ortaklarına gerçeğe uygun değerden 

daha düşük bir fiyattan alma hakkı (rüçhan hakkı) tanıyarak da ihraçta 

bulunabilirler. Bu iki durumda, HBK tutarının hesaplanması birbirinden farklılık 

göstermektedir. 

 

Gerçeğe Uygun Değerden Bedelli Sermaye Artırımı Durumunda Adi Hisse 

Başına Kâr Hesaplaması 

Gerçeğe uygun değerden yeni hisse senedi ihraç edilmesi durumunda, HBK tutarı 

bulunurken ihtiyaç duyulan adi hisse senedi sayısının bulunabilmesi için 
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gerçekleşen hisse senedi sayısındaki değişiklikler zaman faktörü dikkate alınarak 

ağırlıklı ortalama yöntemine göre hesaplanarak döneme ait adi hisse senedi 

sayısı bulunmaktadır. 

 

Örnek 2: 

Okyanus İşletmesinin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle dolaşımda 400.000 adet adi 

hisse senedi bulunmaktadır. İşletme 15 Mayıs 2015 tarihinde 200.000 adet yeni 

adi hisse senedi çıkarmış ve gerçeğe uygun değerden peşin olarak satmıştır.  

 

İşletme 2015 yılında 2.100.000 TL net kâr elde etmiştir. Bu kârın 2.835.000 

TL’si sürdürülen faaliyetlerden elde edilirken, durdurulan faaliyetlerden 735.000 

TL zarar etmiştir.  

 

İşletmenin sermaye tutarında dönem içinde değişiklik olması nedeniyle HBK 

hesaplaması yapabilmek amacıyla 2015 yılı için ağırlıklı ortalama adi hisse 

senedi sayısının bulunması gerekmektedir. Ağırlıklı ortalama adi hisse senedi 

hesaplaması zaman esasına dayalı olarak yapılmaktadır (UMS 33, p.20). 

 

İşletmenin 1 Ocak – 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında geçen 4,5 aylık sürede 

dolaşımda 400.000 adet hisse senedi bulunurken, yapılan sermaye artırımı 

nedeniyle 15 Mayıs – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçen 7,5 aylık sürede 

dolaşımda 600.000 adet hisse senedi bulunmaktadır. Ağırlıklı ortalama adi hisse 

senedi sayısı (AOHS) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

 

AOHS = [400.000 * (4,5/12)] + [600.000 * (7,5/12)] = 150.000 + 375.000 = 

525.000 adet 

 

Ağrılıklı ortalama hisse senedi sayısı bulunduktan sonra HBK, adi hisse senedi 

sahiplerinin payına düşen kâr veya zararının, dönemin ağırlıklı ortalama adi hisse 

senedi sayısına bölünmesiyle bulunur (UMS 33, p.10). Bu doğrultuda Okyanus 

İşletmesinin 2015 yılı HBK’sı aşağıdaki şekilde hesaplanmalıdır. 

 

Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Kâr: 

2.835.000 TL / 525.000 hs = 5,4 TL/hs 

Durdurulan Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Zarar: 

-735.000 TL / 525.000 hs = -1,4 TL/hs 

Adi Hisse Başına Kâr =5,4 TL/hs – 1,4 TL/hs = 4,0 TL/hs 

 

Gerçeğe Uygun Değerin Altında Bir Fiyattan Bedelli Sermaye Artırımı 

Durumunda Adi Hisse Başına Kâr Hesaplaması 

Gerçeğe uygun değerin altında satılarak ihraç edilen hisse senetleri ise, satın 

alan açısından, gizli bir prim içermektedir. Böyle bir durumda bedelli sermaye 

artışı nedeniyle işletmeye gelecek yeni kaynaklar hisse senetlerinin mevcut 
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piyasa değerini değiştirecektir (Mısırlıoğlu, Nisan 2001, s.203). Bu nedenle, adi 

hisse başına kârın ve sulandırılmış hisse başına kârın hesaplanmasında 

kullanılacak hisse senedi sayısı, (ihraçtan önceki tüm dönemler için)  ihraç öncesi 

mevcut adi hisse senedi sayısının aşağıda yer alan düzeltme katsayısı ile 

çarpılması sonucunda bulunmaktadır (UMS 33, p.A2). 

 

Düzeltme Katsayısı: 

 

=
𝐻𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝐾𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑚𝚤𝑛𝚤𝑛 𝐻𝑒𝑚𝑒𝑛 Ö𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝐵𝑎ş𝚤𝑛𝑎 𝐺𝑒𝑟ç𝑒ğ𝑒 𝑈𝑦𝑔𝑢𝑛 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟

𝐻𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝐾𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑙𝑚𝑎𝑠𝚤 𝐷𝑢𝑟𝑢𝑚𝑢𝑛𝑑𝑎 𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝐵𝑎ş𝚤𝑛𝑎 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑘 𝐺𝑒𝑟ç𝑒ğ𝑒 𝑈𝑦𝑔𝑢𝑛 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟
 

   

Hakların kullanılması durumunda hisse başına teorik gerçeğe uygun değer; hisse 

senetlerinin hakların kullanımından hemen önceki toplam gerçeğe uygun 

değerine, hakların kullanılması sonucunda işletmeye gelecek yeni kaynakların 

eklenmesiyle bulunacak tutarın, hakların kullanımından sonraki hisse senedi 

sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. 

 

Örnek 3: 

Dere İşletmesinin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle dolaşımda 600.000 adet adi hisse 

senedi bulunmaktadır. İşletme 1 Nisan 2015 tarihinde 200.000 adet yeni adi 

hisse senedi ihraç etmiş ve mevcut ortaklarına hisse senedi başına 40 TL’den 

satmıştır. 31 Mart 2015 tarihinde işletmenin bir adet hisse senedinin gerçeğe 

uygun değeri 100 TL’dir.  

 

İşletme 2015 yılında tümü sürdürülen faaliyetlerden olmak üzere 1.000.000 TL 

net kâr elde etmiştir.  

 

Yukarıda da belirtildiği gibi bu tip durumlarda adi hisse senedi sayısının 

bulunabilmesi için ihraç öncesi hisse senedi sayısının düzeltme katsayısı ile 

çarpılması gerekmektedir. Düzeltme katsayısının hesaplanabilmesi için de hisse 

başına teorik gerçeğe uygun değerinin hesaplanması gerekmektedir. 

 

Hisse başına teorik gerçeğe uygun değer aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır; 

 

(100 𝑇𝐿 ∗ 600.000 𝑎𝑑𝑒𝑡) +  (40 𝑇𝐿 ∗ 200.000 𝑎𝑑𝑒𝑡)

600.000 adet + 200.000 adet
= 85 TL/adet 

 

Düzeltme katsayısı ise su şekilde bulunacaktır; 

100 TL / 85 TL ≈ 1,18 

 

Bu doğrultuda 1 Ocak – 1 Nisan 2015 tarihleri arasına denk gelen 3 aylık süre 

için ihraç öncesi hisse senedi sayısı düzeltme katsayısı ile çarpılarak ağırlıklı 

ortalama hisse senedi sayısına dahil edilirken, 1 Nisan – 31 Aralık 2015 tarihleri 
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arasında geçen süre olan 9 ay için ihraç sonrası hisse senedi sayısı dikkate 

alınarak ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısı bulunacaktır. Bu bilgiler sonucunda 

2015 yılı için ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı aşağıdaki şekilde 

hesaplanacaktır. 

 

AOHS = [600.000 hs * 1,18 * (3/12)] + [800.000 hs * (9/12)] = 777.000 hs 

 

Bu doğrultuda işletmenin finansal raporlarında 2015 yılı için açıklayacağı adi 

hisse başına kâr tutarı; 

 

HBK = 1.000.000 TL / 777.000 hs ≈ 1,29 TL/hs olacaktır. 

 

Bedelsiz Sermaye Artırımı Durumunda Adi Hisse Başına Kâr Hesaplaması 

Bedelli sermaye artırımından farklı olarak bedelsiz sermaye artırımı, işletmeye 

yeni bir kaynak girmediği için özkaynaklarda bir değişiklik yaratmamasına 

rağmen işletmenin dolaşımda olan adi hisse senedi sayısında değişikliğe neden 

olmaktadır. Bu gibi durumlarda, bedelsiz hisse senetlerinin çıkarılma zamanı ne 

olursa olsun bu hisse senetleri sunulan en erken dönemin başından beri varmış 

gibi dikkate alınıp oransal olarak ağırlıklı adi hisse senedi hesaplamasına dahil 

edilmektedir (UMS 33, p.28).  

 

Görüldüğü üzere, bedelsiz hisse senedi ihraçlarında hem cari dönem hem de 

geçmiş dönem HBK tutarları düzeltilmektedir. Bunun nedeni, bedelsiz sermaye 

artışının özkaynaklarda değişiklik yaratmamasına karşın hisse senedi sayısında 

artışa neden olmasıdır. İşletmeye yeni kaynak gelmeden hisse senedi sayısının 

faklılaşması da dönemler arası karşılaştırmayı anlamsız kılmaktadır. Cari 

dönemle geçmiş dönemlerin karşılaştırılabilmesi için de bedelsiz sermaye 

artırımlarında, sunulan en eski döneme kadar HBK’da düzeltme yapılmaktadır. 

 

Örnek 4: 

Göl İşletmesinin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle dolaşımda 300.000 adet adi hisse 

senedi bulunmaktadır. İşletme 1 Nisan 2015 tarihinde bedelli sermaye artırımı 

yaparak 150.000 adet adi hisse senedini nakit karşılığında çıkarmıştır. İşletme 1 

Temmuz 2015 tarihinde ise mevcut adi hisse senetlerinin %60’ı oranında 

(450.000 adet * %60 = 270.000 adet) bedelsiz adi hisse senedi çıkararak 

ortaklarına dağıtmıştır. İşletme 2015 yılında, tamamı sürdürülen faaliyetlerden 

olmak üzere 1.980.000 TL dönem net kârı açıklamıştır.  

 

Bu örnekte görüldüğü üzere Göl İşletmesi 2015 yılı içinde hem bedelli hem de 

bedelsiz adi hisse senedi çıkarmıştır. Bedelli çıkarılan adi hisse senetleri ağırlıklı 

ortalama adi hisse senedi sayısının hesaplanmasında zamana dayalı olarak 

dikkate alınırken, bedelsiz olarak çıkarılan adi hisse senetleri (çıkarılma tarihi ne 

olursa olsun) faaliyet raporlarında sunulan en eski tarihli dönemin başından beri 
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varmış gibi dikkate alınmaktadır. Bedelsiz adi hisse senetlerinin çıkarılma 

tarihlerinden bağımsız olarak dönem başında çıkarılmış gibi dikkate alınmasının 

nedeni, bu tip ihraçların işletmenin özkaynaklarında (net varlıklarında) herhangi 

bir değişikliğe neden olmamasıdır. Bir başka ifadeyle, bedelsiz hisse senedi 

çıkarımı ortakların işletmeye yaptıkları yatırım tutarında bir değişikliğe yol 

açmadan sadece adi hisse senedi sayısında değişime neden olmaktadır (Kieso, 

2011, s.841).  

 

Örneğimizde 1 Ocak ile 1 Nisan tarihleri arasında işletmenin 300.000 adet adi 

hisse senedi bulunduğundan dolayı bu 3 aylık döneme denk gelen süre için 

180.000 adet (300.000 * %60) bedelsiz adi hisse senedi çıkarıldığı, 1 Nisan 

tarihinde 150.000 adet bedelli adi hisse senedi çıkarıldığı için 1 Nisan ile 31 

Aralık tarihleri arasındaki 9 aylık süre için 270.000 adet (450.000 adet * %60) 

adi bedelsiz hisse senedi çıkarıldığı varsayılacaktır. Bu açıklamalardan sonra 

işletmenin ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı aşağıdaki gibi 

hesaplanacaktır. 

 

1 Ocak–1 Nisan = 300.000 hs * 1,6 = 480.000 hs * (3/12) = 120.000 hs 

1 Nisan–31 Aralık=(300.000hs+150.000hs)*1,6=720.000 hs*(9/12)=540.000hs  

AOHS = 120.000 hs + 540.000 hs = 660.000 hs 

 

Hisse başına kâr ise aşağıdaki gibi bulunacaktır. 

Adi Hisse Başına Kâr = 1.980.000 TL / 660.000 hs = 3 TL/hs 

 

İstanbul Borsasına kote bir inşaat şirketinin 2013 yılı faaliyet raporundaki 

Kâr/Zarar Tablosunda hisse başına kâr bilgisi aşağıdaki gibi sunulmuştur. 

 (Bin TL) 
 

2013 
 

2012   

  
    

  

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Kârı/(Zararı) 
 

1.318.923 
 

1.125.246   

Durdurulan Faaliyetlerden Vargi Sonrası Kâr  
 

----- 
 

55.381   

Dönem Kârı 
 

1.318.923 
 

1.180.627   

  
    

  

Dönem Kârının Dağılımı 
    

  

Ana ortaklık payları 
 

1.248.467 
 

1.129.809   

Kontrol gücü olmayan paylar 
 

70.456 
 

50.818   

  
    

  

Hisse Başına Kazanç (tam Kr) 
 

0,39 
 

0,36   

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 

(tam Kr)  
0,39 

 
0,34   

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 

(tam Kr)  
----- 

 
0,02   

Ağırlıklı Ortalama Hisse Senedi Sayısı  

(1 kuruştan ağırlıklı ortalama hisse senedi 

sayısı) 
 

320.000.000 
 

320.000.000 
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Şirketin 2013 faaliyet raporundaki muhasebe politikaları açıklamalarında hisse 

başına kâra ilişkin aşağıdaki bilgiye yer verilmiştir. 

 

Hisse Başına Kazanç: 

Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, konsolide net kârın, 

raporlama dönemi boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama 

adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 

 

Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl 

kazançlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip 

“bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamasında, ihraç edilmiş 

hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı 

ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük 

etkileri de dikkate alınarak bulunur. 

 

İşletmenin faaliyet raporunda özkaynaklara ilişkin açıklamalara değinilen 22nci 

dipnotunda dönem içi sermaye hareketlerine ilişkin aşağıdaki tablo sunulmuştur. 

    31.12.2013 
 

31.12.2012 

  
 

Hisse Senedi 
 

TL 
 

Hisse Senedi 
 

TL 

1 Ocak 
 

280.000.000 
 

2.800.000 
 

250.000.000 
 

2.500.000 

  
        

Birikmiş Kârlarda 

transfer edilen 

bedelsiz 
 

40.000.000 
 

400.000 
 

30.000.000 
 

300.000 

  
        

    320.000.000 
 

3.200.000 
 

280.000.000 
 

2.800.000 

 

Bu tablodan, işletmenin 2013 yılı içinde 40 milyon adet bedelsiz hisse senedi 

ihraç ettiği ve dönem başında 280 milyon adet olan hisse senedi sayısının 320 

milyon adede çıktığı görülmektedir. 

 

İşletmenin hisse başına kâra ilişkin sunduğu 32nci dipnot aşağıdaki gibidir. 

 

Dipnot 32 – Hisse Başına Kazanç 

Hisse başına kazanç, cari dönem kârının yıl boyunca işlem gören hisse 

senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 

Türkiye’de şirketler yeniden değerleme artış fonundan veya birikmiş kârlardan 

karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedi dağıtımı yoluyla sermayelerini artırma 

hakkına sahiptir. Hisse başına kazanç hesaplaması sırasında söz konusu 

artırımlar temettü olarak dağıtılan hisse senetleri olarak kabul edilmişlerdir. 

Sermayeye eklenen kâr payı dağıtımları da aynı şekilde değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle ortalama hisse senedi hesaplanırken bu tür hisselerin tüm yıl 

boyunca dolaşımda olduğu kabul edilmiştir. Bu sebeple hisse başına düşen kârı 

hesaplamakta kullanılan hisse adedinin ağırlıklı ortalaması geriye dönük etkiler 

de göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 
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31.12.2013 

 
31.12.2012 

Hisse Başına Kazanç 
    

 
Adi hisse senedi (tam Kr olarak) 

 
0,39 

 
0,36 

 
İntifa senetleri (*) 

 
---- 

 
---- 

      
1 Kr nominal değerli hisse senetleri 

    

 
Adi hisse senetleri 

 
320.000.000 

 
320.000.000 

 
İntifa senetleri 

 
2.000 

 
2.000 

(*) 2013 yılı kâr dağıtımı rapor tarihinde şirket tarafından belirlenmediğinden, 

hisse başına kazancın tamamı adi hisse senetlerinde gösterilmiştir. 

 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere hisse başına kâr bulunurken, 

2013 yılında yapılan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle 40 milyon adet 

fazlalaşan hisse senedi sayısı hem 2013 hem de 2012 yılı hesaplamalarında 

dikkate alınarak, dönemler arası karşılaştırma sağlanmıştır. 

 

İşletmenin Kendi Hisse Senedini Satın Alması Durumunda Adi Hisse 

Başına Kâr Hesaplaması 

İşletmeler üst düzey yöneticilerini teşvik edebilmek, şirketin hisse senetlerinin 

piyasa değerinin düşük olduğunu göstermek, spekülasyonu engellemek, hisse 

senedine dönüştürülebilir finansal araçlara garanti sağlayabilmek, hisse bazlı 

ödemelerde kullanabilmek vb. amaçlarla kendi hisse senetlerini piyasadan veya 

ortaklarından geri satın alabilirler (Doran, 2012, s.269). İşletmelerin kendi 

hisselerini satın almaları çıkarılmış olan hisse senedi sayısını değiştirmemesine 

rağmen dolaşımdaki hisse senedi sayısının azalmasına neden olmaktadır. Bu 

nedenle işletmenin satın almış olduğu kendi hisse senetlerinin HBK 

hesaplanırken bulunması gereken ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısından 

düşülmesi gerekmektedir.  

 

Örnek 5: 

Çay İşletmesinin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle dolaşımda 750.000 adet adi hisse 

senedi bulunmaktadır. Şirket 1 Eylül 2015 tarihinde 60.000 adet kendi adi hisse 

senedini piyasadan satın almıştır. İşletme 2015 yılında tamamı sürdürülen 

faaliyetlerden olmak üzere 438.000 TL kâr açıklamıştır.  

 

İşletmenin dolaşımdaki adi hisse senedi sayısı 1 Ocak – 1 Eylül tarihleri 

arasındaki 8 aylık süre için 750.000 adet iken, 1 Eylül – 31 Aralık 2015 tarihleri 

arasındaki 4 aylık süre için 690.000 adet (750.000 – 60.000) olmuştur. Bu 

doğrultuda 2015 yılı için ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

 

AOHS = [750.000 hs * (8/12)] + [690.000 hs * (4/12)] = 730.000 hs 
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Bu durumda adi hisse başına kâr da aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

Adi Hisse Başına Kâr = 438.000 TL / 730.000 hs = 0,6 TL/hs 

 

İşletmede İmtiyazlı Hisse Senetleri Bulunması Durumunda Adi Hisse 

Başına Kâr Hesaplaması 

İmtiyazlı hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 478. Maddesinde işletme 

kuruluşunda ana sözleşme ile ya da ana sözleşmede daha sonraki bir tarihte 

yapılacak değişiklikle bazı hisselere imtiyaz verilebileceği belirtilmiştir. Aynı 

maddede imtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda hisse 

sahibine tanınan üstün bir hak ya da kanunda belirtilmemiş yeni bir pay sahipliği 

hakkı olarak tanımlanmıştır. Bir başka ifadeyle, imtiyazlı hisse senetlerine adi 

hisse senetlerine oranla bazı üstün haklar tanınmaktadır. Örneğin belli bir sabit 

tutarda veya nominal değerin belli bir oranında öncelikli kâr payı alma hakkı. 

 

Adi hisse senetleri, imtiyazlı hisse senetlerinden sonra dönem kârından pay aldığı 

için hisse başına kâr hesaplanırken imtiyazlı hisse senetlerine ait kâr payı tutarı, 

sürdürülen faaliyetlerden kâr veya zarardan düşülerek adi hisse senetlerine ait 

kâr veya zarar tutarı belirlenmektedir (UMS 33, p.12-14). Bir başka deyişle, 

işletmede imtiyazlı hisse senedi olması durumunda HBK formülü aşağıdaki 

şekilde olacaktır. 

 

HBK =
𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐾â𝑟𝑍𝑎𝑟𝑎𝑟𝚤 −  İ𝑚𝑡𝑖𝑦𝑎𝑧𝑙𝚤 𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑒𝑟𝑒 𝐷𝑎ğ𝚤𝑡𝚤𝑙𝑎𝑛 𝐾â𝑟 𝑃𝑎𝑦𝚤 

𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝚤 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐴𝑑𝑖 𝐻𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑒𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
 

 

Örnek 6: 

Deniz işletmesinin 1 Ocak 2015 tarihinde dolaşımda 100.000 adet adi hisse 

senedi ve 25.000 adet imtiyazlı hisse senedi bulunmaktadır. Dönem içinde hisse 

senedi sayısında bir değişiklik olmamıştır. İşletme 2015 yılında imtiyazlı hisse 

senedi sahiplerine 40.000 TL kâr payı dağıtma kararı almıştır.  

 

Varsayım A: 

İşletme 2015 yılı için 250.000 TL’si sürdürülen faaliyetlerden ve 50.000 TL’si de 

durdurulan faaliyetlerden olmak üzere toplam 300.000 TL kâr açıklamıştır. Bu 

durumda HBK şu şekilde hesaplanacaktır. 

 

Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Kâr: 

(250.000 – 40.000) TL / 100.000 hs = 2,1 TL/hs 

 

Durdurulan Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Kâr: 

50.000 TL / 100.000 hs = 0,5 TL/hs 

 

Adi Hisse Başına Kâr = 2,1 TL/hs + 0,5 TL/hs = 2,6 TL/hs 
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Varsayım B: 

İşletme 2015 yılı için 180.000 TL sürdürülen faaliyetlerden zarar ve 60.000 TL de 

durdurulan faaliyetlerden kâr olmak üzere toplam 120.000 TL zarar açıklamıştır. 

Bu durumda HBK şu şekilde hesaplanacaktır. 

 

Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Zarar: 

(-180.000 – 40.000) TL / 100.000 hs = -2,2 TL/hs 

 

Durdurulan Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Kâr: 

60.000 TL / 100.000 hs =  0,6 TL/hs 

 

Adi Hisse Başına Zarar = -2,2 TL/hs + 0,6 TL/hs = -1,6 TL/hs 

 

Sulandırılmış Hisse Başına Kâr 

Karmaşık sermaye yapısına sahip işletmelerin, adi hisse başına kâr bilgisinin yanı 

sıra sulandırılmış hisse başına kâr bilgisini de finansal raporlarında sunmaları 

gerekmektedir. Adi hisse senedine dönüştürülebilir menkul kıymet ihraç etmiş 

olan ve/veya belirli bir süre için sahibine istediği zaman belli bir fiyattan 

işletmenin adi hisse senedini satın alma hakkı veren opsiyon gibi finansal araçlar 

çıkarmış olan işletmelerin sermaye yapıları karmaşık sermaye yapısı olarak kabul 

edilmektedir (Revsine, 2012, s. 906). Bu tip finansal araçlar, işletmede 

potansiyel adi hisse senedi bulunması sonucunu doğurmaktadır.  

 

UMS 33’ün 6. Paragrafında potansiyel adi hisse senedi, sahibine adi hisse senedi 

hakkı tanıyan bir finansal araç veya benzer bir sözleşme olarak tanımlanmıştır. 

Potansiyel hisse senetlerinin bulunması, gelecekte işletmenin adi hisse senetleri 

sayısının artması olasılığını yükseltmektedir. Gelecekte potansiyel hisse senedi 

hakkı bulunan tarafların bunları kullanması sonucunda işletmenin adi hisse 

senedi sayısı artmakta ancak bu artıştan mevcut adi hisse senedi sahipleri 

faydalanamamaktadır. Bir başka ifadeyle, potansiyel hisse senetlerinin adi hisse 

senetlerine dönüştürülmesi durumunda mevcut adi hisse senetleri sahiplerinin 

işletmedeki ortaklık payları azalmaktadır. Bu durum da mevcut adi hisse senedi 

sahiplerinin gelecekte alacakları kâr paylarında ve hisse başına kâr tutarında 

değişikliğe yol açacaktır. Bu nedenlerden dolayı işletmeler, dönem içinde adi 

hisse senedine çevrilmemiş olan potansiyel hisse senetlerini sanki sahipleri 

tarafında kullanılmış ve adi hisse senetlerine dönüştürülmüş gibi dikkate alarak, 

adi hisse başına kâr tutarının yanı sıra sulandırılmış hisse başına kâr tutarlarını 

da finansal tablolarında açıklamak zorundadırlar. Sulandırılmış hisse başına kâr 

tutarı, potansiyel hisse senetlerinin adi hisse senedine dönüştürülmüş olması 

durumunda hisse başına kâr tutarında meydana gelebilecek değişiklik hakkında 

bilgi vermek amacıyla finansal raporlarda sunulmaktadır. Dönem içinde sahipleri 

tarafından kullanılarak adi hisse senedine dönüştürülmüş olan potansiyel hisse 
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senetlerinin etkisi zaten adi hisse başına kâr hesaplamasında dikkate 

alınmaktadır.  

 

Potansiyel hisse senetlerine: 

1. Adi hisse senedine dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senetleri gibi özkaynağa 

dayalı finansal araçlar, 

2. Adi hisse senedine dönüştürülebilir tahviller gibi finansal borçlar, 

3. Belirli bir süre boyunca belirli bir fiyattan adi hisse senedi satın alma hakkı 

tanıyan opsiyonlar ve benzeri sözleşmeler, 

4. Sözleşmeye bağlı olarak belirli koşulların yerine getirilmesi veya oluşmasına 

bağlı olarak (örneğin cironun veya kârın belli bir tutarın üzerine çıkması 

koşulu gibi) çıkarılacak hisse senedi sözleşmeleri gibi sözleşmeler örnek 

olarak verilebilir (UMS 33, p. 7). 

 

Potansiyel hisse senetlerinin adi hisse senetlerine dönüştürüldüğü varsayımında 

hisse başına kâr/zararda artış veya azalış yönünde değişiklikler olmaktadır. 

Dönüştürülme varsayımı sonucunda hisse başına kârda bir azalma veya hisse 

başına zararda bir artış olması durumunda potansiyel hisse senetlerinin 

sulandırma etkisi bulunmaktadır. Tersi bir durumda, yani hisse başına kârda bir 

artış veya hisse başına zararda bir azalış olması durumunda, potansiyel hisse 

senetlerinin ters sulandırma etkisi bulunmaktadır (UMS 33, p.5). 

 

İşletmeler sulandırma etkisi bulunan potansiyel hisse senetleri için adi hisse 

başına kâr bilgisinin yanı sıra sulandırılmış hisse başına kâr bilgisini de sunarken;  

ters sulandırma etkisine sahip hisse senetleri için sadece adi hisse başına kâr 

bilgisini sunmakta, bir başka ifadeyle ek bir bilgi sunmamaktadır. Özetle 

işletmeler sulandırılmış hisse başına kâr tutarını hesaplarken sadece sulandırma 

etkisi olan potansiyel hisse senetlerini hesaplamaya dahil ederken, ters 

sulandırma etkisi bulunan potansiyel hisse senetlerini hesaplamaya dahil 

etmemektedirler. Bunun nedeni, sulandırma etkisine sahip potansiyel hisse 

senetlerinin hisse başına kârı azaltma veya hisse başına zararı artırma etkisi 

olduğu için, ihtiyatlılık ilkesi gereği, yatırımcılara bu olumsuzluk hakkında bilgi 

sunmaktır. Buna karşın ters sulandırma etkisine sahip potansiyel hisse senetleri 

nedeniyle hisse başına kârda artış veya hisse başına zararda azalış olacağı için 

henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşeceği kesin olmayan bu tip lehte bir durum 

hakkında yatırımcıları bilgi sunarak gereksiz bir beklenti içine sokmamak 

amacıyla finansal tablolarda ters sulandırma etkisi bulunan potansiyel hisse 

senetleri için ayrıca hesaplama yapılmamakta ve sulandırılmış hisse başına kâr 

tutarına dahil edilmemektedir. 

 

Potansiyel adi hisse senetlerinin sulandırma veya ters sulandırma etkisi olup 

olmadığını belirlemek için dönem kârı değil sürdürülen faaliyetlerden kâr/zarar 

dikkate alınmaktadır. Bir başka ifadeyle, sulandırma olup olmadığı belirlenirken 
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durdurulan faaliyetlerden kâr/zarar dikkate alınmamaktadır. Sulandırma veya 

ters sulandırma olup olmadığı belirlenirken dikkate alınan sürdürülen 

faaliyetlerden kâr/zarara kontrol sayısı denilmektedir (UMS 33, p.42). Bunun 

nedeni, durdurulan faaliyetlerden elde edilen kâr/zararın gelecekte olmama 

ihtimalinin yüksek olması sebebiyle yanlış sonuçlara varılma olasılığının 

engellenmesidir.  

 

Sulandırılmış hisse başına kâr hesaplanırken, adi hisse başına düşen kâr/zarar 

aşağıdaki kalemlerin vergi sonrası etkilerine göre düzeltilir (UMS 33, p.33): 

 Adi hisse senetlerine ait kâr/zararın hesaplanması sırasında düşülen ve 

sulandırma etkisi olan potansiyel adi hisse senetlerine ilişkin temettüler adi 

hisse senetlerine ait kâr/zarara eklenir, 

 Sulandırma etkisine sahip potansiyel adi hisse senetlerine ilişkin 

muhasebeleştirilen faizler adi hisse senetlerine ait kâr/zarara eklenir, 

 Sulandırma etkisine sahip potansiyel adi hisse senetlerinin dönüşümü 

sonucunda ortaya çıkan her türlü gelir veya giderler yaptıkları etki 

doğrultusunda adi hisse senetlerine ait kâr/zarara eklenir veya düşülür. 

 

Sulandırılmış hisse başına kâr hesaplanırken ağırlıklı ortalama adi hisse senedi 

sayısına, potansiyel adi hisse senetleri ihraç tarihi itibariyle zaman faktörüne 

dayalı olarak dahil edilir (UMS 33, p.36). 

 

Adi Hisse Senedine Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedinin 

Bulunması Durumunda Hisse Başına Kâr Hesaplaması 

Adi hisse senedine dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senetleri, sahibine istediğinde 

daha önceden belirlenmiş sabit bir oranda (örneğin 1 adet imtiyazlı hisse 

senedine karşılık 2 adet adi hisse senedi gibi) adi hisse senedine dönüştürme 

hakkı olan imtiyazlı hisse senetleridir (Kieso, 2011, s.827). Bu tip araçların HBK 

üzerinde sulandırma veya ters sulandırma etkisi bulunabilmektedir. 

 

Örnek 7:  

Akarsu İşletmesinin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle dolaşımda 200.000 adet adi 

hisse senedi ve 50.000 adet, 1’e 3 oranında adi hisse senedine dönüştürülebilir 

imtiyazlı hisse senedi bulunmaktadır. İşletme 2015 yılı için tamamı sürdürülen 

faaliyetlerden olmak üzere 2.800.000 TL net kâr açıklamıştır. Ayrıca 2015 yılı 

için imtiyazlı hisse senedi sahiplerine 250.000 TL temettü dağıtacağını ilan 

etmiştir. Dönem içinde işletmenin sermaye yapısında herhangi bir değişiklik 

olmamıştır. 

 

2015 yılı için hesaplanması gereken adi hisse başına kâr aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Adi hisse senetlerine düşen kâr = 2.800.000 TL – 250.000 TL = 2.550.000 TL 

Ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı = 200.000 adet 
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Adi Hisse Başına Kâr = 2.550.000 TL / 200.000 hs = 12,75 TL/hs 

 

2015 yılı sulandırılmış hisse başına kârın hesaplanabilmesi için ilk olarak adi 

hisse senetlerine düşen kârın bulunması amacıyla sürdürülen faaliyetlerden 

çıkarılan imtiyazlı hisse senetlerine ait temettü tutarının eklenmesi 

gerekmektedir. Daha sonra, imtiyazlı hisse senetlerinin adi hisse senetlerine 

dönüştürüldüğü varsayımı altında çıkarılması gereken adi hisse senedi sayısı 

ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına eklenecektir. İmtiyazlı hisse senetleri 

2015 yılından önce çıkarıldığı için bu dönüşüm dönem başında yapılmış şekilde 

dikkate alınarak ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı hesaplanacaktır. Sonuç 

olarak sulandırılmış hisse başına kâr hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Düzletilmiş Kâr Tutarı = 2.550.000 + 250.000 = 2.800.000 TL 

Dönüştürme sonucunda çıkarılması gereken adi hisse senedi sayısı: 

50.000 * 3 = 150.000 hs 

Düzeltilmiş Ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı: 

200.000 + 150.000 = 350.000 hs 

 

Sulandırılmış Hisse Başına Kâr = 2.800.000 TL / 350.000 hs = 8 TL/hs 

 

Görüldüğü gibi imtiyazlı hisse senetlerinin adi hisse senetlerine dönüştürüldüğü 

varsayımında adi hisse başına kâr 12,75 TL’den 8 TL’ye düşmektedir. Bir başka 

ifadeyle, adi hisse senedine dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senetlerinin hisse 

başına kâr üzerinde sulandırma etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle işletmenin 

2015 finansal raporlarında dönem net kârının hemen altında hem adi hisse 

başına kâr hem de sulandırılmış hisse başına kâr bilgilerinin ayrı ayrı sunulması 

gerekmektedir. İşletmenin 2015 yılı Kâr/Zarar Tablosunda sunması gereken 

bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 

Dönem Net Kârı 2.800.000 TL 

  

Adi Hisse Başına Kâr 12,75 TL/hs 

Sulandırılmış Hisse Başına Kâr 8 TL/hs 

 

Aynı örneğimizde, diğer tüm bilgiler sabit kalmak koşuluyla, Akarsu İşletmesinin 

2015 yılı için tamamı sürdürülen faaliyetlerden olmak üzere 700.000 TL zarar 

açıkladığını varsayalım. Bu varsayım altında adi hisse başına kâr aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

 

Adi hisse senetlerine düşen zarar = – 700.000 TL – 250.000 TL = - 950.000 TL 

Ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı = 200.000 hs 

Adi Hisse Başına Zarar = -950.000 TL / 200.000 hs = - 4,75 TL/hs 
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Bu varsayım altında sulandırılmış hisse başına kâr tutarı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Düzletilmiş Zarar Tutarı = -950.000 + 250.000 = -700.000 TL 

Dönüştürme sonucunda çıkarılması gereken adi hisse senedi sayısı : 

50.000 * 3 = 150.000 hs 

Düzeltilmiş Ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı: 

200.000 + 150.000 = 350.000 hs 

 

Sulandırılmış Hisse Başına Zarar = -700.000 TL / 350.000 hs = -2 TL/hs 

 

Görüldüğü gibi imtiyazlı hisse senetlerinin adi hisse senetlerine dönüştürüldüğü 

varsayımında adi hisse başına zarar tutarı 2,75 TL azalarak 4,75 TL’den 2 TL’ye 

düşmektedir. Bir başka ifadeyle, adi hisse senedine dönüştürülebilir imtiyazlı 

hisse senetlerinin hisse başına kâr üzerinde ters sulandırma etkisi 

bulunmaktadır. Ters sulandırma etkisi olduğu için işletmenin 2015 finansal 

raporlarında sadece adi hisse başına zarar bilgisi sunulacak ancak sulandırılmış 

hisse başına zarar bilgisine yer verilmeyecektir. İşletmenin 2015 yılı Kâr/Zarar 

Tablosunda sunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 

Dönem Net Zararı (700.000) TL 

Adi Hisse Başına Zarar (4,75) TL/hs 

 

 

Örnek 8:  

Nehir İşletmesinin 2015 yılında dolaşımda 100.000 adet adi hisse senedi ve 

20.000 adet adi hisse senedine dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi 

bulunmaktadır. İmtiyazlı hisse senetlerinin bir tanesi istenildiği zaman 4 adet adi 

hisse senedine dönüştürülebilmektedir. İşletme 2015 yılında imtiyazlı hisse 

senetlerine toplam 50.000 TL temettü dağıtılacağını açıklamıştır. İşletme 2015 

yılında sürdürülen faaliyetlerden 1.500.000 TL kâr elde etmesine rağmen 

durdurulan faaliyetlerden 2.300.000 TL zarar ettiği için dönem net zararı 

800.000 TL olmuştur.  Dönem içinde işletmenin sermaye yapısında bir değişiklik 

olmamıştır. 

 

İşletmenin adi hisse başına kârı hesaplanırken dikkate alınacak adi hisse 

senetlerine düşen zarar tutarı dönem net zararı olan 800.000 TL’ye imtiyazlı 

hisse senetlerine ait temettü tutarı olan 50.000 TL eklenerek 850.000 TL olarak 

bulunacaktır. Bu doğrultuda hisse başına zarar da -8,5 TL/hs (-850.000 TL / 

100.000 hs) olacaktır. Sürdürülen faaliyetlerden adi hisse senetlerine düşen kâr 

tutarı ise sürdürülen faaliyet kârı olan 1.500.000 TL’den imtiyazlı hisse 

senetlerine ait 50.000 TL’lik temettü tutarı düşüldükten sonra 1.450.000 TL 

olarak hesaplamaya dahil edilecektir. 



197 

 

 

Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Kâr: 

1.450.000 TL / 100.000 hs = 14,5 TL/hs 

 

Durdurulan Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Zarar: 

-2.300.000 TL / 100.000 TL = -23 TL/hs 

 

Adi Hisse Başına Zarar = 14,5 TL/hs – 23 TL/hs = -8,5 TL/hs 

 

Sulandırılmış hisse senedi hesaplaması için gerekli olan ağırlıklı ortalama adi 

hisse senedi sayısı; 

100.000 hs + ( 20.000 hs * 4) = 180.000 hs olacaktır. 

 

Sulandırılmış hisse başına kâr hesaplanırken işletmenin dönem net zararı dikkate 

alınırsa; 

Sulandırılmış hisse başına zarar =(-850.000+50.000)/180.000 TL ≈ - 4,44 TL/hs 

olacaktır. 

 

Bu durumda hisse başına zararda bir azalma söz konusu olduğu için potansiyel 

hisse senetlerinin ters sulandırma etkisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun 

sonucunda da, ters sulandırma olduğu için, işletmenin sulandırılmış hisse başına 

kâr bilgisini finansal tablolarında vermemesi gerektiği sonucuna ulaşabilir. Ancak 

sulandırılmış hisse başına kâr hesaplaması yapılırken kontrol sayısı olarak 

sürdürülen faaliyetlerden kâr/zarar dikkate alınmaktadır. Bir başka ifadeyle 

sulandırma veya ters sulandırma olup olmadığına karar verebilmek için 

sürdürülen faaliyetlerden kâr/zarara bakılmakta ve buna göre sulandırma veya 

ters sulandırma etkisi olup olmadığına karar verilmektedir.  

 

Yukarıda sürdürülen faaliyetlerden adi hisse başına kâr 14,5 TL/hs olarak 

hesaplanmıştı. 

 

Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış hisse başına kâr ise aşağıdaki gibi 

hesaplanacaktır: 

1.450.000 𝑇𝐿 + 50.000 𝑇𝐿 

100.000 hs + 80.000 hs
≈ 8,33 TL/hs 

 

Görüldüğü gibi sürdürülen faaliyetlerden 14,5 TL olan adi hisse başına kâr, 

potansiyel hisse senetlerinin etkisi ile 8,33 TL’ye düşmüştür. Bu durumda 

potansiyel hisse senetlerinin sulandırma etkisi olduğu kabul edilmekte ve kontrol 

sayısı olarak sürdürülen faaliyetlerden kâr/zarar dikkate alınmaktadır (UMS 33, p 

A3). İşletmenin adi hisse başına kâr bilgisinin yanı sıra sulandırılmış hisse başına 

kâr tutarını da hesaplayıp finansal raporlarında sunması gerekmektedir.  
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Durdurulan faaliyetlerden sulandırılmış hisse başına zarar ise aşağıdaki gibi 

olacaktır: 
−2.300.000 𝑇𝐿 

100.000 hs + 80.000 hs
≈ −12,77 TL/hs 

 

Hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere durdurulan faaliyetlerden adi hisse başına 

zarar 23 TL’den, durdurulan faaliyetlerden sulandırılmış hisse başına zararda 

12,77 TL’ye düşmüştür. Bir başka deyişle, potansiyel hisse senetlerinin 

durdurulan faaliyetlerden zarar edilmesi nedeniyle ters sulandırma etkisi vardır. 

Ancak kontrol sayısı olarak sürdürülen faaliyetlerden elde edilen kâr/zarar 

dikkate alındığı için ters sulandırma etkisi nedeniyle durdurulan faaliyetlerden 

hisse başına zarar azalsa da işletme sulandırılmış hisse başına zararı 

hesaplayarak finansal raporlarında sunacaktır. 

 

Sonuçta işletmenin 2015 faaliyet raporunda hisse başına kâra ilişkin sunması 

gereken bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 

Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Kâr 14,5 TL/hs 

Durdurulan Faaliyetlerden Adi Hisse Başına Zarar (23) TL/hs 

Adi Hisse Başına Zarar (8,5) TL/hs 

  
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Kâr 8,33 TL/hs 

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Zarar (12.77) TL/hs 

Sulandırılmış Hisse Başına Zarar (4,44) TL/hs 

 

Örnek 9: 

Gölet İşletmesinin 2015 yılı başında dolaşımda olan 90.000 adet adi hisse senedi 

ve 40.000 adet 1’e 2 oranında adi hisse senedine dönüştürülebilir imtiyazlı hisse 

senedi bulunmaktadır. 2015 yılı içinde aşağıdaki olaylar gerçekleşmiştir. 

 

 20 Şubat 2015 tarihinde imtiyazlı hisse senetleri sahiplerine 75.000 TL 

temettü dağıtma kararı alınmış ve bu temettüler 5 Mart tarihinde imtiyazlı 

hisse senedi sahiplerine dağıtılmıştır. 

 31 Mayıs tarihinde 15.000 adet imtiyazlı hisse senedi adi hisse senedine 

dönüştürülmüş ve karşılığında 30.000 adet adi hisse senedi ihraç edilmiştir. 

 Tamamı sürdürülen faaliyetlerden olmak üzere 2015 yılı kârı 1.425.000 TL 

olarak açıklanmıştır. 

 

Adi hisse başına kârın hesaplanabilmesi için adi hisse senetlerin düşen 

kâr/zararın ve ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısının hesaplanması 

gerekmektedir.  
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Adi hisse senetlerine düşen kâr/zararın hesaplanabilmesi için dönem kârından 

imtiyazlı hisse senetlerine verilen temettünün çıkarılması gerekmektedir. 

 

Adi Hisse Senetlerine Düşen Kâr = 1.425.000 – 75.000 = 1.350.000 TL 

 

Ağırlıklı Ortalama Adi Hisse Senedi Sayısı: 

Tarih Aralığı Adi Hisse Senedi Sayısı 
Zaman 

Faktörü 

Ağırlıklı Ortalama Adi Hisse 

Senedi Sayısı 

1 Ocak - 31 Mayıs 90.000 5/12 90.000 * (5/12) = 37.500 

1 Haziran - 31 

Aralık 
90.000+30.000=120.000 7/12 120.000 * (7/12) = 70.000 

Toplam 
  

107.500 

 

Adi Hisse Başına Kâr = 1.350.000 TL / 107.500 hs ≈ 12,56 TL/hs 

 

Sulandırılmış hisse başına kârın hesaplanabilmesi için adi hisse senetlerine düşen 

kâr/zarar da düzeltme yapılması ve ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına 

potansiyel hisse senetlerinin eklenmesi gerekmektedir.  

 

Sulandırılmış hisse başına kârın hesaplanabilmesi için adi hisse senetlerine düşen 

kâra imtiyazlı hisse senetlerine verilen temettünün eklenmesi gerekmektedir. 

Bunun sonucunda sulandırılmış hisse başına kârın hesaplanabilmesi için dikkate 

alınması gereken kâr tutarı; 

 

1.350.000 + 75.000 = 1.425.000 TL olacaktır. 

 

Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Adi Hisse Senedi Sayısı: 

Tarih Aralığı 
Potansiyel Hisse 

Senedi Sayısı 

Zaman 

Faktörü 

Sulandırılmış Ağırlıklı 

Ortalama Hisse Senedi 

Sayısı 

1 Ocak - 31 Mayıs 40.000*2=80.000 5/12 80.000*(5/12)≈33.333 

1 Haziran - 31 Aralık 25.000*2=50.000 7/12 50.000*(7/12)≈29.167 

  
  

62.500 

Adi Ağırlıklı Ortalama Hisse Senedi Sayısı   107.500 

Toplam Sulandırılmış Hisse Senedi Sayısı   170.000 

 

Sulandırılmış Hisse Başına Kâr = 1.425.000 TL / 170.000 hs ≈ 8,38 TL/hs 
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İşletmenin finansal raporunda sunması gereken bilgi aşağıdaki gibidir. 

 

Dönem Net Kârı 1.425.000 TL 

Adi Hisse Başına Kâr 12,56 TL/hs 

Sulandırılmış Hisse Başına Kâr 8,38 TL/hs 

 

 

Adi Hisse Senedine Dönüştürülebilir Borçlanma Senedi (Tahvil) 

Bulunması Durumunda Hisse Başına Kâr Hesaplaması 

Hisse senedine dönüştürülebilir tahviller, sahibine ihraç tarihinden sonra belirli 

bir süre için (vadeye kadar da olabilir) tahvili hisse senedine dönüştürme hakkı 

tanıyan finansal araçlardır. Bu tür finansal araçlar sahibine hem borçlanma 

senetlerinin faiz getirisinden yaralanma hem de hisse senedi fiyatının kayda 

değer bir şekilde yükselmesi durumunda tahvili hisse senedine dönüştürme 

seçeneğinden yararlanma imkânını sunmaktadır. İhraççı açısından bakıldığında 

ise hisse senedine dönüştürülebilir tahviller hem borç hem de özkaynak 

özeliklerini taşıyan bileşik bir araçtır (Kieso, 2011, s.822-823).   

 

Örnek 10: 

Su İşletmesinin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle dolaşımda 100.000 adet adi hisse 

senedi bulunmaktadır. Ayrıca işletme 1 Nisan 2015 tarihinde 2 yıl vadeli, adi 

hisse senedine dönüştürülebilir 5.000 adet tahvil ihraç etmiştir. Bir adet tahvil 

istenildiğinde 10 adet hisse senedine dönüştürülebilmektedir. Hisse senedine 

dönüştürülebilir tahvillere ilişkin olarak 2015 yılında toplam 60.000 TL faiz gideri 

muhasebeleştirilmiştir. İşletmenin vergi oranı %20’dir. İşletmenin 2015 yılı kârı 

(tamamı sürdürülen faaliyetlerden olmak üzere) 750.000 TL’dir. 

 

Adi Hisse Senetlerine Düşen Kâr = 750.000 TL 

Ağırlıklı Ortalama Adi Hisse Senedi Sayısı = 100.000 hs 

Adi Hisse Başına Kâr = 750.000 TL / 100.000 hs = 7,5 TL/hs 

 

Sulandırılmış hisse başına kârın hesaplanabilmesi için hisse senedine 

dönüştürülebilir tahviller ilişkin olarak döneme ait faiz giderinin vergi sonrası 

değeri adi hisse senetlerine ait kâra eklenmelidir. Hisse senedine dönüştürülebilir 

tahvillere ait faiz giderinin vergi sonrası değeri; 

60.000 TL * (1 – 0,2) = 48.000 TL 

 

Düzeltilmiş Kâr = 750.000 + 48.000 = 798.000 TL 

 

Ağırlıklı Ortalama Potansiyel Hisse Senedi Sayısı: 

5.000 * 10 * (9/12) = 37.500 hs 
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Ağırlıklı Ortalama Adi Hisse Senedi Sayısı = 100.000 adet 

 

Ağırlıklı Ortalama Sulandırılmış Hisse Senedi Sayısı: 

100.000 hs + 37.500 hs = 137.500 hs 

 

Sulandırılmış Hisse Başına Kâr = 798.000 TL / 137.500 hs ≈ 5,8 TL/hs  

 

Adi Hisse Senedi Satın Alma Opsiyonu Bulunması Durumunda Hisse 

Başına Kâr Hesaplaması 

Hisse satın alım opsiyonu sahibine belirli bir süre için belirli bir fiyattan 

işletmenin hisse senedini alma hakkı tanıyan bir finansal araçtır. Hisse senedinin 

piyasa değerinin opsiyonu kullanma fiyatının üstüne çıkması durumunda 

sulandırma etkisi olacaktır. Tam tersi bir durumda yani hisse senedinin piyasa 

değerinin opsiyonu kullanma fiyatının altında kaldığı durumda ters sulandırma 

etkisi olacak ve bu nedenle ilgili opsiyon sulandırılmış hisse başına kâr 

hesaplamasına dahil edilmeyecektir (Kieso, 2011, s. 846). 

 

Opsiyonların sulandırma etkileri hesaplanırken iki temel varsayımda 

bulunulmaktadır (Hawkins, 2012, s.4). 

1. Opsiyonların dönem başında kullanılarak adi hisse senetlerine 

dönüştürüldüğü (ihraç tarihi daha sonra olan opsiyonların ihraç tarihinde), 

2. Opsiyonu ihraç eden şirketin, opsiyonun kullanılması durumunda elde 

edeceği getiriyi kendi hisse senedini (hisse senedinin dönemlik ortalama 

piyasa fiyatından) satın almak için kullandığı varsayılmaktadır. 

 

Opsiyonun kullanılması durumunda ihraç edilmesi gereken hisse senedi sayısı ile 

opsiyonun kullanılması nedeniyle işletmenin sağladığı getiri ile piyasadan 

alınabilecek hisse senetleri sayısı arasındaki fark sulandırılmış ağırlıklı ortalama 

hisse senedi sayısına dahil edilir. Örneğin bir işletmenin hisse başına 20 TL’den 

50 adet hisse senedi satın alma hakkı veren bir opsiyon sözleşmesi ihraç ettiğini 

varsayalım. İlgili dönemde işletmenin hisse senedinin ortalama piyasa fiyatı 25 

TL olmuştur. Opsiyonun kullanılması durumunda işletmenin sağlayacağı getiri 

1.000 TL’dir (20 TL/hs * 50 hs). İşletme sağladığı bu getiri ile piyasadan 40 adet 

(1.000 TL / 25 TL/hs) kendi hisse senedinden alabilecektir.  Bu durumda opsiyon 

sözleşmesindeki 50 adet hisse senedini karşılayabilmesi için piyasadan aldığı 40 

adet hisse senedinin yanı sıra 10 adet hisse senedi daha ihraç etmek zorunda 

kalacaktır. 

 

Örnek 11: 

Havza İşletmesinin 2015 yılı başı itibariyle dolaşımda 100.000 adet adi hisse 

senedi ile 2014 yılı sonlarında ihraç etmiş olduğu ve sahibine işletmenin adi hisse 

senedini satın alma hakkı tanıyan opsiyon sözleşmesi bulunmaktadır. Opsiyon 

sözleşmesi ihraç tarihinden itibaren 2 yıllık süre için hisse başına 45 TL’lik 
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kullanım fiyatından 20.000 adet hisse senedi alma hakkı tanımaktadır. 

İşletmenin 2015 yılı kârı 180.000 TL’dir (tamamı sürdürülen faaliyetlerden elde 

edilmiştir). 

 

Adi Hisse Başına Kâr = 180.000 TL / 100.000 hs = 1,8 TL/hs 

Varsayım A: 

İşletmenin 2015 yılı ortalama hisse senedi piyasa değeri 35 TL’dir. 

 

Bu varsayımda opsiyon sözleşmesinin kullanılma olasılığı bulunmamaktadır. 

Ayrıca opsiyon kullanım fiyatının ortalama piyasa değerinin üstünde olması 

nedeniyle opsiyon sözleşmesine ilişkin potansiyel hisse senetlerinin ters 

sulandırma etkisi olacaktır. Bu nedenle, kullanım fiyatının ortalama piyasa değeri 

üstünde olması durumunda işletme sadece adi hisse başına kâr bilgisini finansal 

raporlarında açıklayacak ve sulandırılmış hisse başına kâr bilgisini 

hesaplamayacaktır. 

 

Varsayım B: 

İşletmenin 2015 yılı ortalama hisse senedi piyasa değeri 50 TL’dir. 

 

Bu varsayımda opsiyon sözleşmesinin kullanım fiyatı hisse senedinin ortalama 

piyasa değerinin altında kaldığı için sulandırma etkisi oluşacak ve bu nedenle 

işletmenin adi hisse başına kâr bilgisinin yanı sıra sulandırılmış hisse başına kâr 

tutarını da hesaplayarak finansal raporlarında sunması gerekecektir. 

 

Opsiyon sözleşmelerinde kâr/zararda herhangi bir düzeltmeye ihtiyaç 

duyulmadığı için düzeltilmiş kâr tutarı adi hisse senetlerine düşen kâr olan 

180.000 TL’ye eşit olacaktır. 

 

Sulandırılmış ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısının bulunabilmesi içinse, 

opsiyon sözleşmesinden elde edilen getiri ile piyasadan satın alınabilecek hisse 

senedi sayısının hesaplanarak, opsiyon sözleşmesinin kullanılması durumunda 

ihtiyaç duyulan hisse senedi sayısını karşılayabilmek için ek olarak ihraç edilmesi 

gereken hisse senedi sayısının hesaplanması gerekmektedir. 

 

Opsiyon sözleşmesinden elde edilecek getiri; 

45 TL/hs * 20.000 hs = 900.000 TL 

 

Opsiyon sözleşmesinden elde edilecek getiri ile piyasadan alınabilecek hisse 

senedi sayısı; 

900.000 TL / 50 TL/hs = 18.000 adet 

 

Opsiyon sözleşmesini karşılayabilmek için ek olarak ihtiyaç duyulan hisse senedi 

sayısı; 
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20.000 adet – 18.000 adet = 2.000 adet 

 

Opsiyon sözleşmesini karşılayabilmek için ek olarak ihtiyaç duyulan hisse senedi 

sayısı aşağıdaki formül ile de hesaplanabilir. 

 

𝑜𝑟𝑡. 𝑝𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤 − 𝑜𝑝𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑚 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤 

𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤
  opsiyon sözleşmesindeki hs sayısı 

 

Formülü örneğimize uygularsak; 

50 − 45 

50
 X 20.000 = 2.000 

 

İhtiyaç duyulan 2.000 adetlik hisse senedi, sulandırılmış ağırlıklı ortalama hisse 

senedi sayısı hesaplanırken ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına 

eklenecektir. 

 

Bu bilgilerden sonra sulandırılmış hisse başına kâr aşağıdaki gibi 

hesaplanacaktır.  
180.000 𝑇𝐿 

100.000 hs + 2.000 hs
≈ 1,76 TL/hs 

 

 

Koşullu Yeni Hisse Senedi Çıkarma Sözleşmesi Bulunması Durumunda 

Hisse Başına Kâr Hesaplaması 

Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri UMS 33 paragraf 5’de sözleşmede 

belirtilen koşulların yerine gelmesinin ardından bedelsiz olarak veya çok az bir 

nakit (ya da başka türlü bir ödeme) karşılığında ihraç edilebilecek adi hisse 

senetleri şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senetlerinde ölçüt olarak belirli bir tutarda satış 

hasılatı, dönem kârı, hisse senedi fiyatı, belirli bir oranda pazar payı, belirli bir 

miktarda satış hacmi, belirli bir sayıda mağaza açılması gibi unsurlar 

kullanılabilir. 

 

Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri ancak ilgili koşullar oluştuğunda mevcut 

olarak kabul edilerek adi hisse başına kâr hesaplamasında dikkate alınırlar (UMS 

33, p.24). Koşulun gelecek dönemlerle ilgili olması durumunda, cari dönem için 

koşulun şartları gerçekleşmiş olsa bile koşulun ilgili olduğu dönemde şartlar 

değişebileceği için, koşulun ilgili olduğu dönemde yerine getirilmesi 

sağlanmadıkça adi hisse başına kâr hesaplamasına koşula bağlı çıkarılabilir hisse 

senetleri dahil edilmemektedir.  

 

Sulandırılmış hisse başına kâr hesaplamasında ise, koşul gelecek dönemlerle ilgili 

olsa bile, cari dönem koşullu dönemin sonu gibi dikkate alınmakta ve cari 
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dönemde şartların sağlanması durumunda (sulandırma etkisi olması kaydıyla) 

koşulun gerçekleştiği varsayılarak koşula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri 

sulandırılmış hisse başına kâr hesaplamasına dahil edilmektedir. Sulandırılmış 

hisse başına kâr hesaplamasında koşula bağlı hisse senetleri ilgili dönemin 

başından beri mevcutmuş gibi dikkate alınmaktadır (UMS 33, p.52). Ancak 

koşullu yeni hisse çıkarma sözleşmesi cari dönem içinde yapılmışsa koşula bağlı 

çıkarılabilir hisse senetleri sulandırılmış hisse başına kâr hesaplamasına sözleşme 

tarihi itibariyle yansıtılır. 

 

Örnek 12: 

Fırat İşletmesi ana şirket olarak Dicle İşletmesi ile 2014 yılı Kasım ayında 

birleşmiştir. Yapılan koşullu yeni hisse senedi çıkarma anlaşmasına göre Fırat 

İşletmesi yurt dışında mağaza açması durumunda her açtığı mağaza karşılığında 

10.000 adet adi hisse senedi ihraç ederek ortaklarına dağıtacaktır. 

 

Fırat İşletmesinin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle dolaşımda 2.000.000 adet adi 

hisse senedi bulunmaktadır. Fırat İşletmesi 15 Mart 2015, 30 Haziran 2015 ve 1 

Eylül 2015 tarihlerinde yurt dışında 3 adet mağaza açmıştır. İşletmenin 2015 yılı 

kârı 15.000.000 TL’dir ve tamamı sürdürülen faaliyetlerden elde edilmiştir. 

 

Ağırlık Ortalama Adi Hisse Senedi Sayısı: 

Tarih Aralığı 

Adi Hisse Senedi 

Sayısı 

Zaman 

Faktörü 

Ağırlıklı Ortalama Adi Hisse 

Senedi Sayısı 

1 Ocak - 15 Mart 2.000.000 2,5/12 2.000.000*(2,5/12) ≈ 416.667 

15 Mart - 30 Haziran 2.010.000 3,5/12 2.010.000*(3,5/12) = 586.250 

30 Haziran - 1 Eylül 2.020.000 2/12 2.020.000*(2/12) ≈ 336.667 

1 Haziran - 31 Aralık 2.030.000 4/12 2.030.000*(4/12) ≈ 676.666 

Toplam     2.016.250 

 

Adi Hisse Başına Kâr = 15.000.000 TL / 2.016.250 hs ≈ 7,44 TL/hs  

 

Sulandırılmış hisse başına kâr hesaplanırken koşula bağlı hisse senetleri dönem 

başından beri mevcutmuş gibi dikkate alınacağı için sulandırılmış ağırlıklı 

ortalama hisse senedi sayısı 2.030.000 adet olacaktır. 

 

Sulandırılmış Hisse Başına Kâr = 15.000.000 TL / 2.030.000 hs ≈ 7,39 TL/hs 

 

Örnek 13: 

Kızılırmak İşletmesi ile Yeşilırmak İşletmesi 2014 yılı Eylül ayı sonlarında 

birleşmiştir. Ana şirket Kızılırmak İşletmesidir. Yapılan koşullu yeni hisse senedi 

çıkarma anlaşmasına göre Kızılırmak İşletmesinin 2018 yılında 30.000.000 TL 

kâr elde etmesi durumunda ortaklara 50.000 adet adi hisse senedi çıkarılarak 
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dağıtacaktır. 2014 yılı sonu itibariyle dolaşımda 450.000 adet hisse senedi 

bulunmaktadır. İlgili dönemlerde Kızılırmak İşletmesinin sermaye yapısında bir 

değişiklik olmamıştır. 

 

1. 2015 yılında Kızılırmak İşletmesi tamamı sürdürülen faaliyetlerden olmak 

üzere 18.000.000 TL kâr açıklamıştır. 

 

Bu durumda koşul sağlanamadığı için sulandırılmış hisse senedi başına kâr 

hesaplanmayacaktır. Kızılırmak İşletmesi sadece finansal raporlarında adi hisse 

başına kârını 40 TL/hs (18.000.000 / 450.000) olarak sunacaktır. 

 

2. 2016 yılında Kızılırmak İşletmesi tamamı sürdürülen faaliyetlerden olmak 

üzere 34.200.000 TL kâr açıklamıştır. 

 

Bu durumda 2016 yılında koşul sağlanmış olsa bile, yapılan anlaşmaya göre 

koşullu dönem 2018 yılı olduğundan dolayı adi hisse başına kâr hesaplamasına 

koşula bağlı hisse senetleri dahil edilmeyecek ve adi hisse başına kâr mevcut 

hisse senetleri dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bu doğrultuda adi hisse başına 

kâr tutarı 76 TL (34.200.000 / 450.000) olacaktır. 

 

Buna karşın koşullu dönem 2018 yılı olmasına rağmen 2016 yılında koşul 

sağlandığı için koşula bağlı hisse senetleri potansiyel hisse senetleri olarak 

dikkate alınacak ve sulandırılmış hisse başına kâr hesaplamasına dönem 

başından beri varmış gibi dahil edilecektir. Sulandırılmış hisse başına kâr 

aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

 
34.200.000 𝑇𝐿

450.000 hs + 50.000 hs
= 68,4 TL/hs 

 

Sonuç 

İşletme performansının değerlendirilmesi için kullanılan Hisse Başına Kâr 

bilgisine UMS içerisinde de önemli bir yer ayrılmış ve sadece bu konuya ilişkin 

ayrı bir standart yayımlanmıştır. HBK bilgisi işletmenin Kâr/Zarar Tablosunda 

dönem net kârı bilgisinden hemen sonra sunulmakta ve hesaplanmasına ilişkin 

açıklamalar da dipnotlarda verilmektedir. En basit şekliyle HBK, dönem net 

kârının dolaşımdaki adi hisse senedi sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.  

 

HBK, adi hisse başına kâr ve sulandırılmış (seyreltilmiş) hisse başına kâr olmak 

üzere iki farklı şekilde hesaplanmaktadır. Eğer işletmenin sermaye yapısı sadece 

adi hisse senetlerinden oluşuyorsa, adi hisse başına kâr bilgisi hesaplanmakta ve 

finansal raporlarda sunulmaktadır. Ancak işletmenin ihraç ettiği kendi hisse 

senedine ilişkin opsiyon sözleşmesi, adi hisse senedine dönüştürülebilir borç 

senedi, adi hisse senedine dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senetleri gibi 
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potansiyel hisse senetleri de bulunuyorsa işletmelerin adi hisse başına kâr 

bilgisinin yanı sıra sulandırılmış hisse başına kâr bilgisini de hesaplayarak 

finansal raporlarında sunmaları gerekmektedir.  

 

Sulandırılmış hisse başına kâr hesaplanırken dönem net kârı (pay) ile adi hisse 

senedi sayısında (payda) aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuş düzeltmeler 

yapılmaktadır (Mısırlıoğlu, Mayıs 2001, s.229). 

 

Potansiyel Hisse 

Senedi Türleri 

Hisse Başına Kârın Pay (Dönem Net Kâr/Zararı) ve 

Paydasındaki (Hisse senedi sayısı) Düzeltmeler 

Adi hisse senedi 

dönüştürülebilir 

tahvil  

Pay 
Tahvilin; vergi etkisi giderilmiş faiz gideri, adi hisse 

senetlerine ait dönem net kârına ilave edilir. 

Payda 
Adi hisse senedi sayısına, dönüşüm sonucu çıkarılacak hisse 

senetleri eklenir. 

Adi hisse 

senedine 

dönüştürülebilir 

imtiyazlı hisse 

senedi 

Pay 
İmtiyazlı hisse senedine ait kâr payı, adi hisse senedine ait 

dönem net kârına ilave edilir. 

Payda 
Adi hisse senedi sayısına, dönüşüm sonucu çıkarılacak hisse 

senetleri eklenir. 

Adi hisse 

senedine ilişkin 

opsiyon vb. 

sözleşmeler 

Pay Etkisi yoktur. 

Payda 

Sözleşme kapsamındaki hisse senedi sayısı ile gerçeğe 

uygun değerden satın alınabilecek adi hisse senedi sayısı 

arasındaki fark adi hisse senedi sayısına eklenir. 

 

 

Aslen HBK bilgisi, çoğunlukla aynı şirketin dönemler arası karşılaştırılması 

açısından kullanılan bir bilgidir çünkü şirketler arası karşılaştırılmalarda yanıltıcı 

yargılara varılmasına neden olabilmektedir. Bunun en büyük sebeplerinden biri 

şirketlerin dolaşımdaki hisse senetleri sayısının farklı olmasıdır. Örneğin A ve B 

şirketi olmak üzere iki şirket olduğunu ve ikisinin de 2015 yılı dönem net kârının 

1.000.000 TL olduğunu varsayalım. A şirketinin dolaşımda 500.000 adet adi 

hisse senedi var ise HBK tutarı 2 TL (1.000.000/500.000) olacaktır. B şirketinin 

dolaşımda 200.000 adet adi hisse senedi var ise B şirketinin HBK tutarı 5 TL 

(1.000.000/200.000) olacaktır. Görüldüğü gibi iki şirketin dönem net kârı aynı 

olmasına rağmen dolaşımdaki hisse senedi sayıları farklı olduğu için HBK tutarları 

birbirinden farklı olacaktır. Bu durumda da iki şirketin HBK tutarlarının 

karşılaştırılması çok mantıklı olmayacaktır (Spiceland, 2011, s.486). 

 

Farklı muhasebe politikalarının uygulanması kârı etkileyebileceği için HBK 

tutarının da etkilenmesine neden olacaktır. Bu sebeple farklı muhasebe politikası 

uygulayan farklı işletmelerin HBK bilgilerinin kıyaslanması da yanıltıcı sonuçlara 

varılmasına neden olabilmektedir. Ayrıca muhasebe politikası kararları ya da 

işletmenin kendi hisse senedini geri satın alması gibi durumlarda HBK 
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değişebileceği için işletme yönetiminin manipülasyonuna açık bir bilgidir 

(Revsine, 2012, s.910). 

 

Sonuçta HBK bilgisi her ne kadar önemli bir bilgi olup finansal raporlarda açıkça 

sunulsa da, yukarıda açıklanmaya çalışılan sebepler nedeniyle finansal analiz 

açısından dikkatli kullanılması ve şirketler arası karşılaştırmadan ziyade aynı 

şirketin zaman içerisindeki gelişiminin değerlendirilmesi için kullanılması daha 

faydalı olacaktır.  
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Türk Bankçılıq Sektorunda Korporativ Sosial Məsuliyətlik 

Tətbiqləri 

 

Göksel Yücel* 

Bengü Vuran** 

Burcu Adiloğlu*** 

Tərcüməçi: Abdullayev Farmanx 

 

Xülasə: 

Hazırda (15.07.2012 tarixi daxil) Türkiyədə 31 əmanət, 13 inkişaf və invsetisiya 

bankı mövcuddur.  Türkiyə Cumhuriyeti Mərkəz Bankasını da əlavə etsək bank 

sayı 45-ə çatmaqdadır. Bunların 20-si xarici sərmayəlidir. Bank sektoru son on 

ildə ölkənin ən çox inkişaf edən sektorudur və bu səbəbdən xarici 

sərmayədarların da maraq mərkəzi olmuşdur. İqtisadiyyatdakı əhəmiyyətləri çox 

böyükdür.   

 

Banklar korporativ sosial məsuliyyət yanaşmaları ilə də ölkədə ön plandadırlar. 

Məqalənin məqsədi bu quruluşların,  sosial məsuliyyət layihələrinin araşdırılması, 

qiymətləndirilməsi, və sərmayə strukturuna və ya fəaliyyət sahəsinə görə fərqlilik 

göstərib göstərmədiyini ələ almaq və bunu bir araşdırma ilə dəstəkləməkdir. 

Alınan nəticələr, gərək Azərbaycan, istərsə də digər ölkələrin bank sektoru ilə 

korporativ sosial məsuliyyət fəaliyyətləri qarşılaşdırmalarında bir istinad ola 

biləcəkdir. 

 

Açar Kəlimələr: Korporativ Sosial Məsuliyyətlik, Banklar, Türkiyə 

 

GİRİŞ 

İllərcə əvvəl, 20-22 Oktyabr 1976 tarixlərində, o zamanlar Türkiyənin ən 

əhəmiyyətli mühasiblər birliyini meydana gətirən Türkiyə Mühasibət 

Mütəxəssisləri Dərnəyi, XII.Türkiye Mühasibat  Konqresini təşkil 

etmişdi.Konqresin mövzusu "Mühasibəçinin Sosial Məsuliyyətləri" idi. O illərdə 

Türkiyədə mühasibat peşəsi belə qanuni bir tənzimləməyə qovuşdurulmadığı 

üçün , sosial məsuliyyət anlayışını önə çıxaran bir konqres heç şübhəsiz dövrünü 

çox qabaqlamışdı. 

                                                 
 Muhasebe Enstitüsü notu: Bu bildiri, 23-25 Kasım 2012 tarihlerinde Bakü'de Azerbaycan 

Devlet İktisat Üniversitesi İşletme Yönetimi Fakültesi tarafından düzenlenen I.İşletme 
Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uluslararası Bilimsel Kongresinde Türkçe 
kopyasıyla sunulmuştur. Bildirinin Azerice kopyası ilk kez bu kitapta yayınlanmaktadır. 

 
*    Prof.Dr.Göksel Yücel, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
**   Doç.Dr.Bengü Vuran, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı 
***  Doç.Dr.Burcu Adiloğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
x  Abdullayev Farman, Chief of E-Education Department at Idrak Technology Transfer 
Company 
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Sağlam bir iqtisadi nizam qurulması, milli gəlir hesablarının düz şəkildə edilə 

bilməsi, vergi nəzarəti və ədalətli gəlir dağılımı, istehlakçının qorunması kimi çox 

əhəmiyyətli mövzular Konqresdə ələ alınmışdı. Heç şübhəsiz bu cür görüşlər, 

cəmiyyətlərə yol göstəricisi olduqları ölçüdə faydalıdırlar. Aradan keçən illər 

boyunca sosial məsuliyyətlik anlayışı gedərək daha çox tələffüz edilməyə 

başlandı. Bugün belə , "bir işletmənin təməl məqsədi nədir?" sualına "işlətmənin 

bazar dəyərini ən yuxarıya çıxarmaq" qədər "sosial məsuliyyətlərini yerinə 

yetirmək" deyənlərə rast gəlmək mümkündür. Heç şüphəsiz ki, işlətmələr sosial 

məsuliyyətlikdən öncə, ticari məqsədlə  qurulmuş müəssisələrdir.  Ancaq sürətlə 

dəyişən və inkişaf edən günümüz şərtlərində, işlətmələr, varlıqlarını davam 

etdirəbilmək və davamlı iqtisadi inkişaflarını təmin etmək üçün içində yaşadıqları 

cəmiyyətə qarşı maraqlarını davamlı olaraq tutmaq üçün səy göstərməkdədirlər. 

Korporativ sosial məsuliyyətlik, işlətmələrin bütün maraqlaı tərəflərinə qarşı 

“etik” və “məsuliyyətli” davranması, bu yöndə qərarlar alması və tətbiqi şəklində 

müəyyən oluna bilər. Avropa Komissiyasının etdiyi tərifə görə korporativ sosial 

məsuliyyətlik, işlətmələrin, könüllülük əsasına dayalı olaraq sosial və ekoloji 

məsələlərini, təşkilatı faaliyətləriylə və sosial tərəfdaşlarıyla olan qarşılıqlı 

hərəkətlərinin bütünləştirəbildiyi bir anlayışdı. 

 

Məqalədə  öncəliklə Türkiyədə korporativ sosial məsuliyyətlik tətbiqlərinə və Türk 

bankacılığının tarixi inkişafına qısaca verilmiş, ardından Türk bankacılık sistemi 

içində faaliyyət göstərən bankaların korporativ sosial məsuliyyətlik faaliyyətləri 

araşdırılmış və bunların nümunələrinə  yer verilmişdir.  

 

1. Türkiyədə Korporativ Sosial Məsüliyyətlik Tətbiqləri 

2001 və 2002 illərində gerçəkləşən böyük korporativ skandalların üzərindən uzun 

zaman keçməsinə baxmayaraq, korporativ idarəetmə qlobal iqtisadiyyatın  

xüsusi ilə inkişak etməkdə olan ölkələrində maraq və ilgi mövzusu olmaqda 

davam etməkdədir.  Korporativ idarəetmə standartlarına daha çox uyğunlaşma 

investorlar üçün daha hesab verə bilər və daha şəffaf investisiyalar mənasını 

verməkdədir. Türkiyədə Korporativ Sosial Məsuliyyət tətbiqlərinə bağlı qanuni bir 

sənəd olaraq qiymətləndirilə biləcək tək sənəd "Korporativ idarəetmə Prinsipləri”-

dir. Bu prinsiplər Türkiyədəki pul bazarlarının idarə və nəzarəti təmin edən SPK 

tərəfindən nəşr olunmuşdur. Prinsiplər ilk dəfə 1999-cu ildə "OECD Korporativ 

İdarəetmə Prinsipləri" ni əsas götürərək reallaşdırılan ön işin ardından 4 İyun 

2003 tarixində elan edilmişdir. Prinsiplərin tətbiq olunması könüllülük prinsipinə 

əsaslanır. Bununla birlikdə, şirkətlər illik fəaliyyət hesabatlarında bu prinsiplərin 

tətbiq edilib edilməməyi barədə üzərilərinə öhdəlik götürürlər. Əgər prinsiplər 

tətbiq edilmirsə, bunun səbəbləri ilə bağlı ətraflı şərh vermələri və qanuni 

səbəblər göstərmələri gözlənilir. Prinsiplərin bir qismi tətbiq edilə bilirsə, 

şirkətlərin yenə illik fəaliyyət hesabatlarında maraqlı tərəflər arasında çıxan 

problemləri necə aradan qaldırmağı planlaşdırdıqlarını və gələcəkdə bu 
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qanunların tamamilə tətbiqinə dair necə bir yol izleyeceklerini ifadə etmələri 

lazımdır. Söz mövzusu şirkətlərin bu prinsipləri tətbiq səviyyələrinin də cəmiyyətə 

elan edilməsi lazımdır. Məclisin fəlsəfəsi çox açıqdır: "Bu prinsipləri tətbiq edin, 

əgər tətbiq etmirsinizsə bunun səbəbini izah edin. 

 

"SPK'nın bu qanunları Türkiyədə qüvvəyə qoymasının əsas səbəbi anonim 

şirkətlərə yol göstərmək və mövcud təşkilati rəhbərlik prinsipləri qanuni 

çərçivəsini müstəqil idarə heyəti üzvləri siyasəti və maraqlı tərəflər rəhbərliyi 

məzmununda dəstəkləməkdir. 

(http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/Network_

material/CSR_Report_in_Turkish.pdf) 

 

Türkiyədə Korpotariv Siaial məsuliyyətlik Qiymətləndirmə Hesabatı, Korporativ 

Sosial Məsuliyyətlik Dərnəyi, Mart 2008). Pay sahibləri, cəmiyyəti işıqlandırma və 

şəffaflıq, mənfəət sahibləri və idarə heyəti olmaq üzrə 4 hissədən ibarət olan 

Korporativ İdarəetmə prinsipləri mənfəət sahibləri olan 3. Bölməsində "Etik və 

Sosial Məsuliyyət" anlayışlarına yer verilmiş və "Şirkət, sosial vəzifələrinə qarşı 

həssas olur; ətraf mühitə, istehlakçıya, ictimai sağlamlığına bağlı tənzimləmələr 

ilə etik qaydalara riayət edər." Ifadəsiylə şirkətləri sosial məsul davranış 

sərgiləməsi üçün təşviq edir. 

 

Çalışmanın məqsədi Türkiyədəki bankların sosial məsuliyyət layihələrini 

araşdırmaq olduğundan əvvəlcə Türkiyədə bank tarixi qısaca verilmişdir.  

 

2. Türk Bankacılığının Tarixi İnkişafı 

Bu hissədə, Türkiyədə bankçılığın tarixi inkişafı yeddi dövrdə araşdırılmışdır. 

Bunlar, Osmanlı dövrü (1847-1923), milli banklar dövrü (1923-1932), dövlət 

bankları dövrü (1933-1944), xüsusi banklar dövrü (1945-1960), planlı dövr 

(1960-1980), sərbəstləşmə və xaricə açılma dövrü (1981-2001) və yenidən 

quruluşlanma dövrü (2002-2010) olaraq sayıla bilər. 

 

2.1. Osmanlı Dövründə Bankacılığın İnkişafı (1847-1923) 

Ölkəmizdə gerçək mənada ilk bank Tanzimat'ın elanından sonra 1847də İstanbul 

Bankı adı ilə, qurulmuşdur. (Parasız, 2000, 109 ; Akgüç, 1975, 10 ; Parasız, 

1998, 109) Osmanlı Dövlətində müasir mənadakı ilk ticarət və əmanət bankı, 

xarici sərmayə tərəfindən (İngilis) 1856-cı ildə qurulan Osmanlı Bankıdır. Bu 

bank, ölkəmizdə qurulan ilk emisyon bankıdır. (Bakan, 2001, 31; Parasız, 2000, 

109; Parasız, 1998, 109) Osmanlı Dövlətində qurulmuş olan ilk milli sərmayəli 

bank isə; "Memleket sandıqları" dır. İlk əkinçilik kredit sandığı xüsusiyyəti 

daşıyan təşkilat, 1861-ci ildə Mithat Paşa tərəfindən qurulmuşdur. 1868-ci ildə 

yenə Mithat Paşa tərəfindən təsərrüf toplama məqsədiylə "Əmniyyət Sandığı" 

qurulmuş olub, bir müddət sonra hər iki bank da, 1888-ci ildə yenə Mithat Paşa 

tərəfindən qurulan Ziraat Bankı ilə birləşdirilmişdir. İ1916-ci ildə qanun əsasında 

http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/Network_material/CSR_Report_in_Turkish.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/Network_material/CSR_Report_in_Turkish.pdf
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yaradılmış bir dövlət təşkilatı xüsusiyyəti qazanan Ziraat Bankı, Osmanlı 

Dövlətindən Cümhuriyyət dövrünə keçən və günümüzə qədər gələn ən köklü milli 

təşkilatlardan biridir. (Arslan, 1982, 11 ; Yazıcı, 2000, 8 ; Akgüç, 1989) 

Cümhuriyyət öncəsi dövrdə, xarici bankların Türk bankçılıq sisteminə hegemon 

olduqları və "borc bankçılığın" adı verilən yanlış bir bank sisteminin var olduğu 

deyilə bilər. 

 

2.2. Milli Banklar Dövrü (1923-1932) 

Hökumət və cəmiyyətin kənd təsərrüfatı, ticarət və sənaye seqmentlərinin 

qabaqda gələnlərinin iştirakı ilə 1923-ci ildə keçirilən İzmir İqtisad Konqresində, 

iqtisadi inkişaf üçün milli bankçılığın qurulması və inkişaf etdirilməsinin vacibliyi 

bütün iştirakçılar tərəfindən dilə gətirilmişdir. Konqresdə ifadə edilən görüşlərə 

görə "Xüsusi seqmentin imkanları hələ güclü banklar qurulması üçün yetərli 

deyildir. Bankların qurulmasında dövlətin yardımı olmalıdır.”(Akgüç (1989), s. 

19.) 

 

Konqresdə iştirak edən tacirlər bir ana ticarət bankının yaradılmasını təklif etmiş 

və Türkiyə İş Bankı bu təkliflər əsasında 1924-ci ildə xüsusi sektor bankı olaraq 

qurulmuşdur. İqtisadiyyat Konqresinə iştirak edən sənayeçilərin təklifləri arasında 

bir sənaye bankının qurulması da yer almışdır. (Kocabaşoğlu vd.,2001 ) Bu təklif 

əsasında 1925-ci ildə Türkiyə Sənaye və Maadin Bankı qurulmuşdur. Bu bank 

ölkəmizdə qurulan ilk inkişaf bankıdır. Bankın qurulması ilə xüsusi sənaye 

müəssisələrində orta və uzun müddətli kredit verilməsi və maliyyə, iqtisadi və 

texniki mövzularda informasiya köməyi təmin edilməsi məqsədi qoyulmuşdur. 

 

2.3. Dövlət Bankaları Dövrü (1933-1944) 

1929-ci ildə yaşanan və bütün dünya iqtisadiyyatlarında çöküntüyə səbəb olan 

Böyük böhran sonrası iqtisadi sahədə yeni inkişaflar yaşanmışdır. Bu məzmunda 

ölkədə Dövlət iqtisadi təşəbbüsləri vasitəsilə qıt olan sərmayənin dövlət əli ilə 

məşğulluğun təmin edilməsi və idxal ikamesi təmin edəcək seqmentlərə prioritet 

verilməsi ana inkişaf strategiyası olaraq təyin olunmuşdur. İqtisadi dövlətçilik 

strategiyası, bank sektorunun da inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. 

Bu dövrdə bank sektorunun diqqətə çarpan xüsusiyyəti; seqmentdə dövlət 

banklarının ağırlığının artmasıdır. İqtisadi dövlətçilik strategiyası, bank sisteminə 

də əhəmiyyətli ölçüdə təsir etmişdir. Bu dövrdə, Sümerbank (1933), Belediyeler 

Bankası (1933), Etibank (1935), Denizbank (1937) ve Halk Bankası ve Halk 

Sandıkları (1938) sənaye planlarında iştirak edən müəssisələrin qurulması, 

işlənməsi və maliyyə ehtiyaclarının təmin edilməsi məqsədiylə, dövlət tərəfindən, 

xüsusi məqsədli bank statusu ilə qurulmuşdur. Əmanətin, xüsusilə qənaət 

əmanətinin qorunması məqsədiylə, 30 May 1933 tarixində 2243 saylı əmanəti 

Qoruma Qanunu çıxarılmışdır. Əmanəti Qoruma Qanunu banklara müasir 

mənada tənzimləmə gətirən ilk qanun olaraq qəbul edilməkdədir. 
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2.4. Xüsusi Bankalar Dövrü  (1945 – 1960) 

Bu dövrün ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti; sənayeləşmə strategiyası olaraq iqtisadi 

dövlətçiliyin yerinə xüsusi sektorun dəstəklənməsi yolu ilə iqtisadi inkişafın 

sürətləndirilməsi siyasətinin tətbiq olunmağa başlanmış olmasıdır. Şəxsi 

seqmentin güclənməsi və sənayeləşmə siyasətində meydana gələn dəyişiklik 

təsirini bank sektorunda də göstərmiş olub, bu dövr, xüsusi bankçılığın inkişaf 

etdiyi bir dövr olmuşdur. Yapı ve Kredi Bankası (1944), Garanti Bankası (1946), 

Akbank (1948), Pamukbank (1955) və Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (1950) 

bu dövrdə qurulmuştur. Yenə bu dövrdə, 1936-ci ildən bəri qüvvədə olan 2999 

saylı Banklar Qanununun yerini, 23 İyun 1958 tarixili 7129 saylı Banklar Qanunu 

almışdır. Yeni qanunla Türkiyədə "bank peşəsinin inkişafı, banklar arasında 

dayanışmanın təmin edilməsi və haqsız rəqabətin qarşısının alınması" məqsədiylə 

Türkiyə Banklar Birliyi qurulmuşdur. 

 

2.5. Planlı Dövr (1960-1980) 

Bu dövrdə, Türkiyədə kifayət qədər ticarət bankı olduğu daha çox 

ixtisaslaşdırılmış banklarına prioritet verilməsi lazım olduğu düşüncəsiylə yeni 

xarici bank və xüsusi hal xaricində ticarət bankı quruluşuna icazə verilməmişdir. 

Bu dövr ərzində, beşi inkişaf (T.C. Turizm Bankası (1962), Sınai Yatırım ve Kredi 

Bankası (1963), Devlet Yatırım Bankası (1964), Türkiye Maden Bankası (1968) 

və  Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (1976) və ikisi ticarət (Amerika 

Birleşmiş Ştatları (ABŞ)-Türk Dış Ticaret Bankası (1964) və  Arap Türk Bankası 

(1977) olmaq üzrə cəmi yeddi bank qurulmuştur. Bundan başqa, dünyada da 

məşhur olan holdinq bankçılığın xüsusi sektor sərmayələrini tezləndirəcəyiı 

düşüncəsi ilə dövlət tərəfindən təşviq edilmiş və xüsusi ticarət banklarının böyük 

bir hissəsi holdinq bankına çevrilmişdir (Dinçer,2006: 85). 

 

2.6. Xaricə Açılma və Bazar İqtisadiyyatı Dövrü (1980-2000) 

1970-ci illərin ortalarından etibarən iqtisadiyyatda ciddi böhran göstəriciləri 

ortaya çıxmağa başlamış, 1978-1979 illərində isə böhran ağırlaşmıştır. 

İqtisadiyyatda baş verən böhrandan çıxış üçün 1978-1979-ci illərdə bir sıra 

tədbirlər alınmış, ancaq görülən tədbirlər böhrandan çıxma üçün yetərsiz qalmış 

və hökumət 24 Yanvar 1980-ci ildən etibarən yeni bir iqtisadiyyat siyasəti həyata 

keçirməyə başlamışdır. 24 Yanvar 1980-ci ildən sonra tətbiq olunmağa başlanan 

iqtisadi siyasətinin müəyyənedici xüsusiyyəti, iqtisadiyyata bağlı qərar 

proseslərində bazarın işləyişinə görə meydana gələcək qiymətlərin tək yol 

göstərici olması idi. Bu mənada 24 Yanvar qərarlarının bir davamı olaraq 1 İyul 

1980 tarixi də bank sektoru baxımından bir dönüş nöqtəsi olmuşdur. 

 

Həmin tarixdə müddətli əmanətə və kreditlərə tətbiq olunan faiz dərəcələri 

sərbəst buraxılmış, banklara əmanət sertifikatı çıxarma icazəsi verilmişdir. "İyul 

bankçılığı" olaraq da bilinən bu tətbiq ilə 1960-80 illəri arası dövrdə etibarlı olan 

mənfi faiz tətbiqi sona çatmış, əmanətə müsbət faiz verilməyə başlanmışdır. 
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Faizlərin bəzi xüsusi hallar xaricində sərbəst buraxılması, qısa müddətdə əmanət 

faizlərini və buna bağlı olaraq kredit faizlərini yüksək nisbətli artımı da özü ilə 

gətirmişdir. Sərbəst faiz tətbiqinə, bankçılıq və bankirlik seqmentlərində yaratdığı 

problemlər üzündən 1983-ci ildə son verilmiş, 1987-ci ildən etibarən təkrar faiz 

sərbəstliyinə qayıdılmışdır. (Tokgöz, 2009: 205-6). İyul bankçılığı ilə birlikdə 

xarici bank qurulmasına və ya Türkiyədə şöbə açmalarına gətirilən 

məhdudlaşdırmalar qaldırılmış və yeni ticarət banklarının yaradılmasına icazə 

verilmişdir. Bu dövr həmçinin Türk banklarının da xaricə açılmalarının başladığı 

dövrdür (Asomedya, 2001). 

 

2.7. Bank sektorunda restrukturizasiya Dövrü (2001-2010) 

Aprel 2001-ci ildə iqtisadiyyatın xarici şoklara müqavimətinin artırılmasını, 

inflyasiyanın salınmasını, dövlət borclarının azaldılmasını, maliyyə intizamın 

təmin edilməsinı, struktur islahatların tamamlanmasını və bank sisteminin 

gücləndirilməsini hədəfləyən "güclü iqtisadiyyata keçid proqramı", həyata 

keçirməyə başlanmış, 2002-ci ilin əvvəlində proqram reviziya edilmişdir. 

Proqramın əsas prinsiplərinin qətiyyətlə tətbiq olunması, siyasi sabitlik və dünya 

iqtisadiyyatındakı konyukturanın da köməyi ilə, iqtisadiyyatda və bank 

sistemində müsbət istiqamətdə irəliləyişlər olmuşdur. 

 

Mərkəz Bankı qanununda edilən dəyişikliklə, Bankın vəzifəsinin qiymət sabitliyi 

olduğu açıqca müəyyən edilmiş, banka vasitə müstəqilliyi təmin edilmiş və Pul 

Siyasəti heyəti yaradılmışdır. Dövlət bankları yenidən quruluşlandırılmış, ortaq 

bir rəhbərlik altına alınmışdır. Dövlət banklarındakı vəzifə zərərləri Dövlət daxili 

borc sənədləri qarşılığında ləğv edilərək, bankların maliyyə orqanları 

gücləndirilmişdir. 

 

Bank sektorunun problemli kreditlərinin bir qismi üçün "Maliyyə Restrukturizasiya 

Proqramı" (FYYP - İstanbul Yanaşması) tətbiq olunmuşdur. Restrukturizasiya 

proqramına alınan 322 firma ilə yenidən restrukturizasiya müqaviləsi imzalanmış, 

restrukturizasiya edilən borc məbləği 6,02 milyard dollar ətrafındadır. (50.İlində 

Türkiyə Banklar Birliyi və Türkiyədə  Bank Sistemi, Səhifə 45.) 

 

Bank sistemində restrukturzasiyanın əsas ünsürlərindən biri də tənzimləmə və 

nəzarət sisteminin yaxşılaşdırılması, risk alma və idarə müddətinin və üsulunun 

dəyişməsi və korporativ infrastrukturun gücləndirilməsi istiqamətində hüquqi və 

təşkilati tədbirlərin keçirilməsi olmuşdur. 1999-ci ildə başladılan islahatlardan 

müstəqil bank nəzarət və yoxlama sisteminin yaradılması əsas alınmışdır. 2000-

ci ildə fəaliyyətə başlayan BDDK tərəfindən edilən tənzimləmələr ilə bank 

qanunvericiliyi beynəlxalq qaydalara, tövsiyələrə və xüsusilə AB direktivlərinə 

əhəmiyyətli ölçüdə yaxınlaşdırılmışdır. Bank balanslarında şəffaflığı artırılması, 

beynəlxalq mühasibat standartlarına uyğunlaşma, bank maliyyə orqanlarının 

möhkəmləndirilməsinin yanında risk tərifi və rəhbərlik quruluşunda da beynəlxalq 
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təcrübələri nəzərə alaraq tənzimləmələr edilmişdir. Bankların istifadə etdikləri 

kreditlərdə risk yoğunlaşmalarının qarşısının alınması üçün bir qrupa istifadə 

etdiriləcək kreditlərin hesabında birbaşa və dolayısı kreditlərin birlikdə nəzərə 

alınması istiqamətində edilən razılaşmalar, bank qaynaqlarının müəyyən qruplar 

üzərində yoğunlaşmasının qarşısının alınması məqsədi qoyulmuşdur. 

 

Bankların maliyyə təşkilatlar xaricindəki təşkilatlara iştirakı, sərmayənin 15%-i, 

cəmi iştirak miqdarı isə bank öz sərmayənin 60%-i ilə məhdudlaşdırılmışdır. 

Bundan başqa, bankların xarici pul mövqe risklərinin səmərəli olaraq təqibi üçün 

xarici pul mövqelərinin da konsolidə əsasa görə hesablanması öhdəliyi 

gətirilmişdir. Öhdəliklər üçün edilən yeni tənzimləmə ilə kredit alacaqlarının geri 

dönebilirlik və təminat xüsusiyyətlərinə görə beş ayrı kateqoriyada təsnif edilməsi 

əsası gətirilmişdir. (www.tbb.org.tr/Dosyalar/Yayinlar/Dokumanlar 

/rekabetKitap.pdf?) 

 

Hazırda (15.7.2012 etibarilə) Türkiyədə 31 əmanət, 13 ədəd inkişaf və sərmayə 

bankı mövcuddur. Cədvəl 1-də bu banklar göstərilmişdir. 5411 saylı Bank 

Qanununa görə: 

 

Əmanət bankı: Öz adı və hesabına əmanət qəbul etmək və kredit istifadə etmək 

əsas olmaq üzrə fəaliyyət göstərən təşkilatlar ilə xaricdə heyəti bu xarakterli 

təşkilatların Türkiyədəki şöbələri, 

 

İnkişaf və investisiya bankı: Əmanət və ya iştirak fondu qəbul etmə xaricində; 

kredit istifadə etmək əsas olmaq üzrə fəaliyyət göstərən və / və ya xüsusi 

qanunlarla onlara verilən vəzifələri yerinə yetirən təşkilatlar ilə yurd xaricində 

qurulan bu xarakterli təşkilatların Türkiyədəki şöbələri ifadə edir. 

 

Cədvəl  1: Türkiyədə Fəaliyyət Göstərən Banklar  

   Əmanət Bankları 

      Dövlət Sərmayəli Əmanət bankları 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.  

Türkiye Halk Bankası A.Ş.  

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  

      Özəl Sərmayəli Əmanət bankları 

Adabank A.Ş.  

Akbank T.A.Ş.  

Alternatif Bank A.Ş.  

Anadolubank A.Ş.  

Şekerbank T.A.Ş.  
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Tekstil Bankası A.Ş.  

Turkish Bank A.Ş.  

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.  

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.  

Türkiye İş Bankası A.Ş.  

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  

      Təsərrüf Əmanəti Sığorta fonduna təhvil verilən Banklar 

Birleşik Fon Bankası A.Ş.  

      Xarici Sərmayəli Banklar 

         Türkiyədə qurulmuş Xarici Sərmayəli Banklar 

Arap Türk Bankası A.Ş.  

Citibank A.Ş.  

Denizbank A.Ş.  

Deutsche Bank A.Ş.  

Eurobank Tekfen A.Ş.  

Fibabanka A.Ş.  

Finans Bank A.Ş.  

HSBC Bank A.Ş.  

ING Bank A.Ş.  

Turkland Bank A.Ş.  

         Türkiyədə Şöbə Açan Xarici Sərmayəli Banklar 

Bank Mellat  

Habib Bank Limited  

JPMorgan Chase Bank N.A.  

Portigon AG  

Société Générale (SA)  

The Royal Bank of Scotland N.V.  

   İnkişaf və İnvestisiya bankları 

      Dövlət Sərmayəli İnkişaf və İnvestisiya bankları 

İller Bankası A.Ş.  

Türk Eximbank  

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.  

      Özəl Sərmayəli İnkişaf və İnvestisiya Bankları 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.  

Diler Yatırım Bankası A.Ş.  
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GSD Yatırım Bankası A.Ş.  

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.  

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.  

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.  

      Xarici Sərmayəli İnkişaf və İnvestisiya Bankları 

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.  

Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.  

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.  

Taib Yatırım Bank A.Ş.  

Mənbə: www.tbb.org.tr 

 

Ölkəmizdəki bank fəaliyyətlərinin necə gerçekleştirileceğine yol göstərən 5411 

saylı Bank Qanununun 40. Maddəsində illik fəaliyyət hesabatına yer verilmişdir. 

Buna görə; "Banklar, statuslarına, rəhbərlik və təşkilatlanma strukturlarına, 

insan qaynaqlarına, fəaliyyətlərinə, maliyyə vəziyyətlərinə, rəhbərliyin 

qiymətləndirmələri və gələcəyə istiqamətli gözləntilərinə bağlı məlumatları, 

maliyyə hesabatlarını, qısa idarə heyəti hesabatını və müstəqil audit hesabatını 

da əhatə edən illik fəaliyyət hesabatı hazırlamaq məcburiyyətindədirlər."  Bundan 

əlavə bu maddədə fəaliyyət hesabatının hazırlanmasına, əlaqədar orqanlar 

bildirilməsinə və cəmiyyətə açıqlanmasına dair üsul və əsaslar Bank Nəzarət və 

Tənzimləmə Məclisi tərəfindən müəyyənləşdirilir ifadəsi yer almaqdadır. BDDK 

tərəfindən də "Bankalarca İllik Fəaliyyət hesabatını hazırlanmasına və nümayiş 

olunmasına dair Üsul və əsasları haqqında “Qaydalar" çıxarılmış və 1 noyabr 

2006 tarixində Resmi Qəzetdə nəşr edilmişdir. Bu qaydaların məqsədi, bank 

ortaqlarının, təsərrüf sahiblərinin və digər əlaqədar şəxs və təşkilatların 

məlumatlandırılmasını təmin etmək üzrə banklar tərəfindən korporativ rəhbərlik 

prinsipləri çərçivəsində, statuslarına, rəhbərlik və təşkilatlanma strukturlarına, 

insan qaynaqlarına, fəaliyyətlərinə, maliyyə vəziyyətlərinə, rəhbərliyin 

qiymətləndirmələri və gələcəyə yönəlik gözləntilərinə bağlı məlumatlar ilə maliyyə 

cədvəlləri, qısa idarə heyəti hesabatını və müstəqil audit hesabatını əhatə edən 

illik fəaliyyət hesabatının hazırlanmasına və nümayiş olunmasına dair üsul və 

əsasları nizama salmaqdır. Bu qaydalarda illik fəaliyyət hesabatlarında zəruri 

olaraq iştirak etməsi lazım olan məlumatlara də yer verilmişdir.  Burada 

korporativ sosial məsuliyyət ilə əlaqədar hər hansı bir şərh yoxdur. Bu çərçivədə 

görünür ki, banklar fəaliyyət hesabatlarında korporativ sosial məsuliyyət ilə 

əlaqədar fəaliyyətlərini məcburi olaraq deyil, könüllülük əsasına görə 

açıqlamaqdadırlar. Ölkəmizin iqtisadiyyatında bankların əhəmiyyəti böyükdür. 

Bundan əlavə son illərdə Türkiyədə banklar yalnız maliyyə məsuliyyətlikləri ilə  

deyil, içində yer aldıqları korporativ sosial məsuliyyət layihələri ilə ön plana 

çıxmaqdadır. Hətta ictimaiyyətdə maraq görən bir çox sosial məsuliyyət layihələri 

bu banklar tərəfindən həyata keçirilir.  
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3. Çalışmanın Əhatə dairəsi və Məqsədi 

Türkiyədə 31 ədəd əmanət, 13 ədəd inkişaf və sərmayə bankı olmaq üzrə cəmi 44 

ədəd bank mövcuddur. Yuxarıdakı cədvəldən də göründüyü kimi 3 ədədi dövlət 

sərmayəli, 11 ədədi özəl sərmayəli, 16 ədədi xarici sərmayəli və 1 ədədi də 

Tasarruf əmanət Sığorta fonduna (TMSF) devredilmiş olmaq üzrə cəmi 31 ədəd 

əmanət bankı mövcuddur. Cəmi 16 ədəd olan xarici sərmayəli əmanət bankının 

10-u Türkiyədə qurulmuş xarici sərmayəli bank, 6-sı da Türkiyədə şöbə açan 

xarici sərmayəli bankdır. Diğer 13 ədəd inkişaf və sərmayə bankının də 3-ü 

dövlət sərmayəli, 6-sı özəl sərmayəli və 4-ü də xarici sərmayəli investisiya 

bankıdır. 

 

 TMSF'ye dövr edilən 1 ədəd əmanət bankı məqalədə nəzərə alınmamışdır. Başqa 

sözlə 30 ədəd əmanət və 13 ədəd inkişaf və sərmayə bankı tədqiqatda 

araşdırılmışdır. Türkiyə Respublikası Mərkəzi Bankı da məqalədə nəzərə 

alınmamışdır. Bununla birlikdə, Türkiyədə şöbə açan xarici sərmayəli əmanət 

banklarının hamısının (JPMorgan Chase Bank NA, Portigon AG və s.) 2011-ci il 

fəaliyyət hesabatları əldə edilməmiş ya da ana ölkələrindəki fəaliyyət 

hesabatlarında göstərildiyi üçün tədqiqatda bu 6 bank təhlil əhatəsi xaricində 

buraxılmışdır. Cədvəl 2-də araşdırmaya alınan bankların sayı və faiz dərəcələri 

müfəssəl bir şəkildə təqdim edilmişdir.  

 

Bu tədqiqatda, Türk bankçılıq sistemi içində fəaliyyət göstərən bankların 

korporativ sosial məsuliyyət fəaliyyətləri araşdırılmışdır. Araşdırmaya alınan cəmi 

37 ədəd bankın 2011-ci il fəaliyyət hesabatları araşdırılmış olub, bu hesabatlar 

çərçivəsində korporativ sosial məsuliyyət fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

məqsədi qoyulmuşdur. Ayrıca bu tətbiqlərin bankların sərmayə strukturları və 

fəaliyyət sahələrinə görə fərqlilik göstərib göstərmədiyini də ortaya qoymaq 

hədəflənmişdir. Çalışmada ələ alınan banklar barədə məlumatlar Türkiyə Banklar 

Birliyi (TBB) internet səhifəsindən (www.tbb.org.tr) və bankların öz internet 

səhifələrindən əldə edilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

Cədvəl 2: Araşdırma əhatəsinə Alınan Bank Sayları 

   Sayı   Faiz 

   Əmanat Bankları       

      Dövlət Sərmayəli Əmanət bankları 3     

      Özəl Sərmayəli Əmanət bankları 11     

      Xarici Sərmayəli Banklar (Türkiyədə qurulmuş) 10     

Əmanat Bankları toplamı   24 % 65 

   Kalkınma ve Yatırım Bankaları       

      Kamusal Sərmayəli Kalkınma ve Yatırım Bankaları 3     

      Özel Sərmayəli Kalkınma ve Yatırım Bankaları 6     

      Yabancı Sərmayəli Kalkınma ve Yatırım Bankaları 4     

İnkişaf və İnvestisiya Bankları toplamı   13 % 35 

        

TOPLAM   37 

% 

100 

 

4. Araşdırmanın kəşfləri 

Araşdırmada araşdırılan 24 ədəd əmanət bankı və 13 ədəd inkişaf və sərmayə 

bankı ilk növbədə sərmayə strukturlarına görə təsnif edilmiş və bu banklar 

barədə 2011-ci il fəaliyyət hesabatlarında "korporativ sosial məsuliyyət" 

layihələrinə yer verilib verilmədiyi araşdırılmışdır. Fəaliyyət hesabatlarında 

açıqlanan bu korporativ sosial məsuliyyət layihələri, "ətraf mühit" və "sosial 

(mədəniyyət, sənət, təhsil, idman və s.)" olmaq üzrə növlərinə görə də 

araşdırılmışdır. Xüsusilə son illərdə ətraf mühitə verilən əhəmiyyət artdıqca bu 

layihələr daha da əhəmiyyət qazandığından tədqiqatda ətraf mühit ilə əlaqədar 

layihələr ayrı olaraq qiymətləndirilmişdir.  Ayrıca fəaliyyət hesabatlarında 

"korporativ sosial məsuliyyət" layihələrinə yer verən bankların İMKB'de əməliyyat 

görən bank olub olmadığı da araşdırılmışdır. Cədvəl 3-də araşdırma nəticələri 

toplu bir şəkildə göstərilmişdir. 
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Cədvəl 3: Araşdırma Nəticələriı  

  
Korporativ 

Sosial 

Məsuliyyətlik 

Layihələri 

KSS Layihə Növü 
İMKB’də 

Əməliyyat 

Görən   Ətraf mühit Sosial 

 

Bank 

Sayı Sayı Faiz  

Say

ı Faiz  Say Faiz  

Say

ı Faiz  

   Əmanət Bankları                   

      Dövlət Sərmayəli  3 3 

% 

100 1 % 33 3 %100 2 % 67 

      Özəl Sərmayəli  11 8 % 73 7 % 64 8 % 73 8 % 73 

      Xarici Sərmayəli  10 5 % 50 3 % 30 5 % 50 2 % 20 

Toplam  24 16 % 67 11 % 46 16 % 67 12 % 50 

   İnkişaf və 

İnvestisiya Bankları                   

      Dövlət Sərmayəli  3 0 % 0 0 % 0 0  % 0  1 % 33 

      Özəl Sərmayəli  6 1 % 17 1 % 17 1 % 17 1 % 17 

      Xarici Sərmayəli  4 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 

Toplam  13 1 % 8 1 % 8 1 % 8 2 % 15 

 

Yuxarıdakı cədvəldən də göründüyü kimi, 3 ədəd dövlət sərmayəli əmanət 

bankının 2011-ci il fəaliyyət hesabatı araşdırıldığında bu bankların hamısının 

korporativ sosial məsuliyyət (KSS) layihələrinə yer verdiyi görülmüşdür. Bu 3 

dövlət sərmayəli əmanət bankının KSS layihə növü araşdırıldığında 3-nün də (% 

100) sosial layihələrə yer verdiyi yalnız 1-nin (% 33) ətraf mühit ilə əlaqədar 

layihələr həyata keçirildiyi görülmüşdür. Bundan başqa 2 ədəd (% 67) dövlət 

sərmayəli əmanət bankı xalqa açıq olub İMKB'de əməliyyat görür. 

 

11 ədəd özəl sərmayəli əmanət bankının 8-in (% 73) 2011-ci il fəaliyyət 

hesabatında korporativ sosial məsuliyyət layihələrinə yer verdiyi görülmüşdür. Bu 

bankların KSS layihə növü araşdırıldığında 8-in (% 73) sosial layihələrə yer 

verdiyi, 7-sinin (% 64) ətraf mühit ilə əlaqədar layihələr həyata keçirildiyi 

görülmüşdür. Ayrıca bu 8 özəl sərmayəli əmanət bankı İMKB'de əməliyyat görən 

banklar arasındadır. 

 

10 ədəd xarici sərmayəli əmanət bankının 5-nin (% 50) 2011-ci il fəaliyyət 

hesabatında korporativ sosial məsuliyyət layihələrinə yer verdiyi görülmüşdür. Bu 

bankların KSS layihə növü araşdırıldığında 5-nin (% 50) sosial layihələrə yer 

verdiyi, 3-ünün (% 30) ətraf mühit ilə əlaqədar layihələr həyata keçirildiyi 

görülmüşdür. Ayrıca bu 10 xarici sərmayəli əmanət bankının 2-si İMKB'de 

əməliyyat görür, 3-ü dövlət sərmayəli, 6-sı özəl sərmayəli və 4-ü də xarici 

sərmayəli olmaq kimi cəmi 13 ədəd inkişaf və sərmayə bankı araşdırıldığında 3 
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dövlət sərmayəli inkişaf və investisiya bankının heç birinin 2011-ci il fəaliyyət 

hesabatında korporativ sosial məsuliyyət layihələrinə yer verilməmişdir. Bu 

banklardan yalnız 1-i İMKB'de əməliyyat görür. 

 

6 özəl sərmayəli inkişaf və investisiya bankının 2011-ci il fəaliyyət hesabatında 

yalnız 1 bank korporativ sosial məsuliyyət layihələrinə yer vermişdir. Bu 1 bankın 

KSS layihə növü araşdırıldığında isə həm sosial həm də ətraf mühit ilə əlaqədar 

layihələrin var olduğu görülməkdədir. Bu bank ayrıca xalqa açıq olub İMKB'de 

əməliyyat görür. 

 

4 xarici sərmayəli inkişaf və investisiya bankının heç birinin 2011-ci il fəaliyyət 

hesabatında korporativ sosial məsuliyyət layihələrinə yer verilməmişdir. Ayrıca 

bu banklar İMKB'de əməliyyat görməməkdədirlər. 

 

Aşağıdakı cədvəldə 2011-ci il fəaliyyət hesabatlarında KSS layihələrinə yer verən 

bankların sayı və faizləri qısa şəkildə göstərilmişdir.  

 

Cədvəl 4: Qısa Nəticə Cədvəli  

  
Korporativ Sosial 

Məsuliyyət Layihələri   

 

Bank 

Sayı Sayı Faiz  

   Əmanət Bankları       

      Dövlət Sərmayəli  3 3 100% 

      Özəl Sərmayəli  11 8 73% 

      Xarici Sərmayəli  10 5 50% 

Toplam  24 16 67% 

   İnkişaf və İnvestisiya Bankları       

      Dövlət Sərmayəli  3 0 0% 

      Özəl Sərmayəli  6 1 17% 

      Xarici Sərmayəli  4 0 0% 

Toplam  13 1 8% 

 

Dövlət sərmayəli əmanət banklarının hamısı ( 100%), özəl sərmayəli əmanət 

bankların 73%-i, xarici sərmayəli əmanət banklarının 50%-i korporativ sosial 

məsuliyyət layihələrində iştirak etmişlər.  Ümumyyətlə,i24 əmanət bankının 16-ı ( 

67%-i) bu layihələrə dəstək vermişdir.  

 

İnkişaf və investisiya banklarının isə boynuna götürdükləri korporativ 

məsuluyyətlikləri kifayət qədər ( 8%) yerinə yetirmədiyi görülməkdədir. 
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Ümumyyətlə, 13 bankdan yalnız 1 özəl sərmayəli inkişaf və investisiya bankının 

2011-ci il fəaliyyət hesabatında KSS layihələri müəyyən edilmişdir. Şəkil 1-dəbu 

bankların KSS layihələrini açıqlama səviyyələri ayrıca qısa şəkildə göstərilmişdirir. 

 

Şəkil 1: Bankların Korporativ Sosial Məsuliyyət layihələrini Açıqlama 

Səviyyələri 

 

 
 

 

Aşağıda araşdırmaya alınmış bəzi bankların müxtəlif sosial məsuliyyət 

layihələrinə nümunə olaraq yer verilmişdir.  

 

5.  Bankların Korporativ Sosial Məsuliyyət Layihələrindən Nümunələr 

 

Əhatəli sosial məsuliyyət layihələri ilə investisiya etməyə davam edən banklar, 

mədəniyyət, sənət, təhsil, və idman başda olmaq üzrə müxtəlif sahələrdə fərdi və 

cəmiyyəti inkişaf etdirməyi hədəfləyən işlərini aralıqsız davam etdirməkdədir. 

Aparılan işlər araşdırıldığında; xüsusilə cəmiyyətin mədəni təcrübəsinə töhfə 

verəcək layihələrə imza atan banklar, sosial məsuliyyət mənasında boynuna 

götürdükləri vəzifələri hər il daha da irəliyə daşımağı və bu mövzuda davamlılığı 

təmin etməyi hədəfləməkdədir. Aşağıda çalışmada iştirak edən bankların 

bəzilərinin korporativ sosial məsuliyyət layihələrinə qısaca yer verilmişdir. Bu 

məlumatlar əlaqədar bankların 2011-ci il fəaliyyət hesabatlarından əldə 

edilmişdir. 
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Türkiyənin İlk Bank Muzeyi 

20 Noyabr 1981 tarixində açılan T.C. Ziraat Bankı Muzeyi, Ankaranın Ulus 

səmtində olan tarixi Baş Müdirlik binasının Şərəf Salonunda yerləşir.  

Cumhuriyyətin hər mərhələsinə şəxsən şahid olmuş Bankın 148 illik köklü 

keçmişinin sərgiləndiyi muzey, Türkiyədə açılan ilk Bank Muzeyi olma 

xüsusiyyətini daşımaqdadır. Başlanğıcından bu günə qədər Türkiyə bank 

sisteminin ticarət, iqtisadi, siyasi, mədəni, bədii, öyrədici dəyişməsini və 

keçmişdən bu günə yaşanan inkişafını göstərmə xüsusiyyətinə sahib olan TC 

Ziraat Bankı Muzeyi, bu xüsusiyyətləri içində saxlayan və bank sistemində 

istifadə edilən bir çox antikvar əşyanı, tarixi bir atmosfer içində sərgiləməkdədir. 

 

İdmana Dəstək 

T.C. Ziraat Bankı, 2009/2010 və 2010/2011 mövsümündə olduğu kimi 

2011/2012-ci il futbol mövsümündə da Türkiyə Kubokunun ad haqqına sponsor 

olmuş, təşkilata "Ziraat Türkiyə Kuboku" adı verilmişdir. 

 

 

KOBİ Dönüşüm Layihəsi 

Xalq Bankı 2008-ci ildə başladılan korporativ sosial məsuliyyət layihəsi olan KOBİ 

Dönüşüm layihəsiylə, KOBİ'ler üçün Diyarbəkir, Konya, Malatya, İzmir və 

Antaliyada korporativ sosial məsuliyyət, ətraf mühit, iş sağlamlığı və 

təhlükəsizliyi mövzularına fokuslanan, bu sahədəki milli və beynəlxalq 

qanunvericiliyi təqdim edən təhsil, konfransları təşkil edilmişdir. Bu layihə ilə 

KOBİ-lər iş proseslərinin məhsuldarlığına, vizyonall inkişaflarına dəstək olmağa 

2011-ci ildə də davam edilmişdir. 

 

Bank xidmətlərinin önündəki maneələr qaldırıldı 

Xalqbankının digər bir sosial məsuliyyət layihəsi isə ATM'lərdə aparılmışdır. Əlil 

vətəndaşlara istifadə asanlığı baxımından Türkiyənin ən funksional ATM-si dizayn 

edilərək istifadəyə verilmişdir. ATM-lərdə bu il edilən inkişaf etdirmə ilə Halkbank, 

faktura əldə etmə müxtəlifliyinə görə sektorun ən yaxşısı və lideri olmuşdur. 

 

Somali və Van Yardımı 

Vakıfbank, 2011-ci ildə həyata keçirdiyi sosial məsuliyyət layihələri ön plana 

çıxmışdır. Afrikada yaşanan quraqlıq üçün Somaliyə maddi yardım edən 

VakıfBank, ölkə içində isə Van və ətrafında meydana gələn zəlzələdə zərər görən 

vətəndaşlara böyük dəstək vermişdir. 
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İdmana Dəstək  

VakıfBank'ın olmazsa olmazlarından olan voleybola verdiyi dəstək, 2011-ci ildə 

çox daha böyük səviyyəyə çatmışdır. VakıfBank Türk Telekom formasıyla 

mübarizə edən kiçik, ulduz və gənc qadın voleybol komandaları ilə yanaşı illərdir 

Türkiyə və Avropada müvəffəqiyyətdən müvəffəqiyyətə gedən A Qadın Voleybol 

Milli Komandasına olan dəstəyi genişldərək Ulduz və Gənc Qadın Voleybol Milli 

komandalarının da ana sponsorluğunu üzərinə götürmüşdür. Sponsorluq 

sonrasında Ulduz Qadın Voleybol Milli Komandası əvvəl Avropa çempionu, daha 

sonra Dünya Çempionu olaraq, A Qadın Voleybol Milli Komandası isə Avropa 

üçüncüsü olaraq ölkəni və Bankı qürurlandırmıştır. Ölkə idman tarixinin ən böyük 

uğurunu isə VakıfBank Türk Telekom Qadın Voleybol Komandası əldə edərək 

Avropa Çempionlar liqası Çempionu olmuşdur. İdmandakı bu uğurlarına görə 

VakıfBank, bir çox media quruluşu tərəfindən 2011-in "Ən Uğurlu" təşkilatları 

arasında namizəd göstərilmişdir. 

 

Deutsche Bank A.Ş. əməkdaşlarını fərdi olaraq məsuliyyəti öz üzərinə 

alaraq öz sosial məsuliyyət layihələrini həyata keçirir 

Deutsche Bank A.Ş. əməkdaşları 2011-ci il ərzində fərdi layihələrini inkişaf 

etdirərək universitet tələbələrinə təqaüd imkanı təmin etdilər, daha yaşanılabilir 

bir ətraf mühit üçün məsuliyyəti öz üzərinə alaraq tullantı kağız, plastik torba və 

plastik şüşə qapaqlarının toplanması, su və enerji ehtiyatlarının istifadəsində 

qənaət edilməsi mövzularında aktiv olaraq çalışdılar. Deutsche Bank əməkdaşları 

sevdiklərinə özəl bir hədiyyə verəcəkləri zaman belə sosial məsuliyyət hissi ilə 

davranaraq ətraf mühitə, təhsilə və maddi imkansızlıqlar içində olan insanlara 

kömək etməyi arzu etməkdədir. 

 

Ətraf Mühitə Zərər Verməyən Layihələrin Maliyyələşdirilməsi 

Finansbank, bütün bu fəaliyyətlərini davam etdirərkən ətraf mühitə həssas olmaq 

və təbii həyatı təhdid edən hər hansı bir cəhdə dəstək olmamaq üçün maksimum 

səy göstərməyə 2011-ci ildə də davam etdi. Bu çərçivədə layihələrin ətraf mühitə 

ola biləcək davamlı və ya müvəqqəti potensial təsirlərini təhlil edərək və bu 

təsirlərin sosial nəticələrini diqqətə alaraq, Ekoloji Təsir Qymətləndirilməsi (ETQ) 

Qaydalarına uyğun layihələrin maliyyə edilməsinə diqqət göstərmişdir. 

 

Cəmiyyətlə Ələlə: Ətraf Mühit 

HSBC Könüllüləri ətraf mühit fəaliyyətləri çərçivəsində 550 -dən çox HSBC işçisi, 

7 fərqli vilayətdə ətraf mühit və sahil təmizləmə işlərini 2011-ci ildə 

tamamlamışdır. Afyonda ayrıca 1.500, Ankarada də 200 ədəd fidanın torpağa 

əkilməsini təmin etmişlər. 
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Cəmiyyətlə Ələlə: Təhsil 

HSBC Bankın 2011 il sonu etibarıyla 7. ilini dolduran təqaüd fəaliyyətləri, 

Boğaziçi Universiteti Vakfı, Müasir Həyatı Dəstəkləmə Dərnəyi və Darüşşafaka 

Təhsil Qurumları ilə icra edilməkdədir. Bu əməkdaşlıq sayəsində 7 minə yaxın 

təqaüd imkanı təmin edilərək tələbələrin universitet təhsillərini tamamlamalarına 

dəstək olunmaqdadır. HSBC Bank işçilərinin könüllü iştirakı ilə ortaya qoyduqları 

"Qardaş Məktəblər" layihəsi isə 2011-ci ilin sonu etibarilə altıncı ilini 

tamamlamışdır. Yalnız 2011-ci il ərzində 35 min tələbə 35 ayrı vilayətdə 1500-

dən çox könüllü çalışanımızın köməyi ilə dəstəklənmişdir. HSBC Qrupunun da 

dəstəklədiyi, Genç Başarı Eğitim Vakfı ilə ortaq icra edilən " Akıllı Para Yönetimi " 

proqramında 2011-ci il ərzində 27 könüllü HSBC işçisi ilə 150-dən çox ibtidai 

məktəb şagirdinə pulun cəmiyyətdəki rolu, pulu paylaşmaq, 

qənaət etmək, ağıllı istehlakçı olmaq mövzularında özəl təlim verildi.  

 

 

Ətraf Mühitə Yardım 

TEB, davamlı bir ətraf mühit üçün məsuliyyətlərinin fərqindədir, aparıcı bir 

təşkilat olaraq fəaliyyətlərinin ekoloji təsirlərini ən aza indirgeyebilmek üçün 

təsirli və sistematik ətraf mühit idarəetmə yanaşması inkişaf etdirmiş və tətbiq 

etmişdir.  ISO 14001 Ətraf Mühit İdarəetmə Standartı Sənədi almağa haqq 

qazanan ilk əmanət bankı olan TEB, 2011-ci ildə da ətraf mühitə həssas 

yaxşılaşdırma fəaliyyətinə davam etmişdir. TEB, Ətraf Mühit İdarəetmə 

Sisteminin ilk 15 ayında 3.7 milyon KW saat elektrik, 16,261 ton su və 3,726 

ağaca qarşılıq verən kağıza qənaət etmişdir. 

 

 

Davamlı Bir Ətraf Mühit Üçün Təbiətə Dəstək 

WWF-Türkiyə (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Garanti Bankı, 1992 ilindan bu 

yana Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF-Türkiyə) ana sponsorluğunu edir, 

təbii ehtiyatların qorunması və xalqın ətraf mühitə dair məsələlər üzrə 

maarifləndirilməsinə dəstək verir. Garanti və WWF-Türkiye-nin birlikdə icra etdiyi 

bir çox layihədən biri olan və 2007-ci ildə istifadəyə təqdim olunan Çevreci Bonus 

Card, kart sahiblərinə, qazandıqları bonusun bir hissəsinə WWF Türkiyənin təbiəti 

qoruma fəaliyyətində iştirak etmək imkanı verir. 2009-ci ildə hazırladığı " Çevreci  

KOBİ" paketiylə Garanti, işlətmələrin yaşana bilər bir mühitdə və davamlı 

qaynaqlarla fəaliyyət göstərmələrinə dəstək olur. 

 

 81 Vilayətdə 81 Meşə Layihəsi  

Ətraf mühitin qorumağı və insanları ətraf mühit mövzusunda maarifləndirməyi 

bir vəzifə sayan İş Bankı 2008-ci ilin sonunda fəaliyyətə keçirdiyi "81 Vilayətdə 

81 Meşə" layihəsi ilə ölkə daxilində indiyə qədər edilmiş ən böyük korporativ 

ağaçlandırma fəaliyyətini həyata keçirmişdir. 
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6. NƏTİCƏ 

Korporativ sosial məsuliyyətlik, cəmiyyətin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq 

üçün, öz işçiləri və onların ailələri, yerli xalq və bütün cəmiyyətlə birlikdə davamlı 

bir dünya üçün iqtisadi, ekoloji, mədəni və ictimai inkişafa dəstək vermə 

məsuliyyətidir. Şirkətlərin bütün tərəfdaşlarına və cəmiyyətə qarşı etik və 

məsuliyyətli davranması, bu istiqamətdə qərarlar alması və tətbiqidir.  Xüsusilə 

son illərdə artan rəqabət şərtləri ilə birlikdə "sosial baxımdan məsuliyyətli" 

müəssisələrin vacibliyi daha da böyük əhəmiyyət qazanmışdır. Başqa sözlə 

korporativ sosial məsuliyyətlik artıq müəssisələrin vizionlarının bir parçası olmuş, 

davamlılıq anlayışının əvəzedilməz bir siyasəti halına gəlmişdir. 

 

Ölkəmiz iqtisadiyyatında əhəmiyyətli bir yer tutan banklar, son illərdə yalnız 

maliyyə cavabbehdehlikləri ilə deyil, içində yer aldıqları korporativ sosial 

məsuliyyətlik layihələri ilə də diqqət çəkməkdədir. Hətta ictimaiyyətdə diqqəti 

alan bir çox sosial məsuliyyətlik layihələri bu banklar tərəfindən həyata keçirilir. 

Bu banklar, bank xidmətləri ilə yanaşı tətbiq etdikləri sosial məsuliyyətlik 

layihələri ilə də fərqililikk yaratmağa çalışırlar. 

 

Bu çalışmada, Türk bankçılıq sistemi içində fəaliyyət göstərən bankların 

korporativ sosial məsuliyyətlik fəaliyyətləri araşdırılmışdır. Araşdırmada baxılan 

24 ədəd əmanət bankı və 13 ədəd inkişaf və investisiya bankı əvvəlcə sərmayə 

strukturlarına görə təsnif edilmiş və bu bankların 2011-ci il fəaliyyət 

hesabatlarında "korporativ sosial məsuliyyətlik" layihələrinə yer verilib 

verilmədiyi araşdırılmışdır. Ayrıca fəaliyyət hesabatlarında "korporativ sosial 

məsuliyyətlik" layihələrinə yer verən bankların İMKB-de əməliyyat alan bank olub 

olmadığı da araşdırılmışdır. 

 

Araşdırmanın nəticələrinə görə, 3 ədəd dövlət sərmayəli əmanət bankının 2011-ci 

il fəaliyyət hesabatı araşdırıldığında bu bankların hamısının korporativ sosial 

məsuliyyətlik layihələrinə fəaliyyət hesabatlarında yer verdiyi görülmüşdür. Bu 3 

dövlət sərmayəli əmanət bankının KSS layihə növü araşdırıldığında 3-ünün də 

(100%) sosial layihələrə yer verdiyi yalnız 1-nin (33%)  ətraf mühit ilə əlaqədar 

layihələr reallaşdırıldığı görülmüşdür. Ayrıca 2 (67%) dövlət sərmayəli əmanət 

bankı xalqa açıq olub İMKB-de əməliyyat görməkdədir. 

 

11 adet özel sərmayəli mevduat bankasının 8’inin (%73)  2011 yılı faaliyet 

raporunda kurumsal sosyal sorumluluk projelerine yer verdiği görülmüştür. Bu 

bankaların KSS proje türü incelendiğinde 8’inin  (%73) sosyal projelere yer 

verdiği,  7’sinin (%64) çevre ile ilgili projeler gerçekleştirildiği görülmüştür. 

Ayrıca bu 8 özel sərmayəli mevduat bankası İMKB’de işlem gören bankalar 

arasındadır.  
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10 xarici sərmayəli əmanət bankının 5-nin (50%) 2011-ci il fəaliyyət hesabatında 

korporativ sosial məsuliyyətlik layihələrinə yer verdiyi görülmüşdür. Bu bankların 

KSS layihə növü araşdırıldığında 5-nin (50%) sosial layihələrə yer verdiyi, 3-

ünün ( 30%) ətraf mühit ilə əlaqədar layihələr reallaşdırıldığı görülmüşdür. Ayrıca 

bu 10 xarici sərmayəli əmanət bankının 2-si İMKB-de əməliyyat görməkdədir. 

 

3-ü dövlət sərmayəli, 6-sı özəl sərmayəli və 4-ü də xarici sərmayəli olmaq üzrə 

cəmi 13 ədəd inkişaf və investisiya bankı araşdırıldığında 3 dövlət sərmayəli 

inkişaf və investisiya bankının və 4 xarici sərmayəli inkişaf və investisiya 

bankının heç birinin 2011-ci il fəaliyyət hesabatında korporativ sosial 

məsuliyyətlik layihələrinə yer verilməmişdir. Bu banklardan yalnız 1 dövlət 

sərmayəli inkişaf və investisiya bankı İMKB-de əməliyyat görməkdədir. 

 

6 özəl sərmayəli inkişaf və investisiya bankının heç birinin 2011-ci il fəaliyyət 

hesabatında yalnız 1 bank korporativ sosial məsuliyyətlik layihələrinə yer 

vermişdir. Bu 1 bankın KSS layihə növü araşdırıldığında isə həm sosial həm də 

ətraf mühit ilə əlaqədar layihələrin var olduğu görülməkdədir. Bu bank ayrıca 

xalqa açıq olub İMKB-de əməliyyat görməkdədir. 

 

Yuxarıdakı nəticələrdən də göründüyü kimi, cəmi 24 ədəd əmanət bankının 16-

sının (67%) fəaliyyət hesabatlarında KSS layihələrinə yer verilmişdir. 13 ədəd 

inkişaf və investisiya bankının nəticələrinə baxıldığında isə yalnız 1 bankın ( 8%) 

KSS layihələrini həyata keçirdiyi görülməkdədir. Bu nəticələr, ölkəmizdəki əmanət 

banklarının inkişaf və investisiya banklarına görə sosial məsuliyyətlik layihələrinə 

daha çox əhəmiyyət və səy göstərdiyini ortaya qoymaqdadır. Ölkəmizdəki inkişaf 

və investisiya bankları sosial məsuliyyətləri baxımından üzərlərinə düşən 

vəzifələri yerinə yetirə bilməməkdədirlər. Bu bankların və özəl sərmayəli və xarici 

sərmayəli əmanət banklarından da sosial məsuliyyətlik layihələrində iştirak 

etməyənlərin müxtəlif layihələr inkişaf etdirərək və ölkəmizdə var olan layihələrə 

dəstək verərək ölkəmizə qatqı təmin etmələri gözlənilməkdədir.  

 

Bundan başqa çalışmada diqqət çəkən bir başqa xüsusiyyət isə, İMKB-de 

əməliyyat görən bankların başqa bir sözlə xalqa açıq bankların fəaliyyət 

hesabatlarında korporativ sosial məsuliyyətlik layihələrinə daha çox və ətraflı yer 

verildiyidir. 

 

Mövzu ilə əlaqədar ediləcək sonrakı işlərdə, bu bankların KSS ilə əlaqədar 

layihələrinin illik müqayisəli tədqiq bu araşdırmanın nəticələrinə və gərək 

Türkiyədəki bankların istərsə də başqa ölkələrdə bankların korporativ sosial 

məsuluyətlik fəaliyyətlərinin müqayisələrində bir istinad ola biləcəkdir.  
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