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BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA 
İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA

THE DETERMINANTS OF AUDITOR CHOICE: A RESEARCH IN 
BORSA ISTANBUL

Dr. Koray TUAN4

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 

firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özelliklerinin bağımsız denetçi seçi-
mine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, 2014 yılında Borsa İs-
tanbul Ulusal Pazarı’nda işlem gören finansal olmayan şirketlere ait 171 firma-yıl 
verisi lojistik regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Denetçi seçimi için kriter, 
literatürle paralel olarak, alınan bağımsız denetim hizmetinin dört büyük denetim 
firması tarafından verilip verilmemesi olarak belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları, 
şirketin yönetim kurulu büyüklüğü ile bağımsız denetim hizmetinin dört büyükler 
tarafından verilmesi arasında istatistiksel olarak belirgin pozitif bir ilişki olduğunu 
gösterirken; genel müdür ikilemi ile bağımsız denetim hizmetinin dört büyükler 
tarafından verilmesi arasında istatistiksel olarak belirgin negatif bir ilişkiyi ortaya 
koymaktadır. Ayrıca bulgular, bağımsız denetçi seçiminin şirketin piyasa değerin-
den de etkilendiğine işaret etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Denetim, Denetçi, Bağımsız Denetçi Seçimi.

ABSTRACT
The aim of this study is to investigate whether the firm-level corporate 

governance and characteristics of public companies quoted at the Borsa Istan-
bul effect auditor choice. For this purpose, firm-level data gathered of non-fi-
nancial companies quoted at the Borsa Istanbul in 2014 has been analyzed 
via logistic regressions. Following previous literature, audit quality is proxied 
by whether or not the company is audited by Big4 audit firms. The findings 
suggest that board size has a positive relationship with audit quality, whereas 
CEO/Chair duality has a negative effect on audit quality. In addition, the fin-
dings indicate that auditor choice is also affected by company’s market value.

Keywords: Auditing, Auditor, Auditor Choice.
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1. GİRİŞ
Sermaye piyasalarının gelişebilmesi ve uluslararası yatırımcıların çekile-

bilmesi, şirketlerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve başta yatırımcılar 
olmak üzere tüm şirket ilgililerinin şeffaf ve güvenilir bir biçimde bilgilen-
dirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Etkin bir kurumsal yönetim anlayışı-
nın benimsenmesi, kaliteli bir finansal raporlamanın yapılabilmesi ve sağlıklı 
işleyen bir sermaye piyasasının oluşturulabilmesi için ise bağımsız denetim 
mekanizmasına gereksinim duyulmaktadır. Çünkü yüksek kalitede verilen 
bir bağımsız denetim hizmeti, bilgi asimetrisinden kaynaklanan yöneticilerin 
fırsatçı davranışlarını engelleyerek, kazanç kalitesini artırmaktadır (Watts ve 
Zimmerman, 1986; Lin ve Liu, 2010). Bu yüzden, özellikle kurumsal ve ya-
bancı yatırımcı çekmek isteyen gelişmekte olan piyasalarda, finansal tablolar 
aracılığıyla sunulan finansal bilgilerin yatırımcı için güvenilirliğini artırabil-
mek ve sahiplik ve yöneticilik ayrımından kaynaklanan vekalet problemini 
hafifletebilmek için bağımsız denetçi istihdamı önem arz etmektedir (Ander-
son, Kadous ve Koonce, 2004; Fan ve Wong, 2005). Bu noktadan hareketle 
bu çalışmanın amacı, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 
firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özelliklerinin bağımsız denetçi 
seçimine etkisinin olup olmadığını tespit etmektir.

Son yıllarda küresel ekonomide yaşanan sermaye hareketliliği neticesinde 
yabancı yatırımcılar birçok sermaye piyasasında önemli bir finans kaynağı 
olarak görülmektedir (Bekaert, Harvey ve Lumsdaine, 2002). Ancak gelişen 
sermaye piyasalarındaki olası yasal düzenleme eksikliği ve şirketlerin ku-
rumsal yönetim kalitesindeki düşüklük nedeniyle piyasaya girmek isteyen 
yabancı yatırımcı için bu durum zor ve maliyetli olabilmektedir (He ve öte-
kiler, 2014). Literatürde yabancı sermayenin piyasaya girişine ve ekonomik 
büyümeye engel olan sorunların başında ise bilgi eksikliği ve düşük finansal 
raporlama kalitesi gösterilmiştir (Chou, Zaiats ve Zhang, 2014). Bu yüzden 
yabancı yatırımcıların yerel yatırımcılara kıyasla yüksek kalitedeki bir finan-
sal raporlamaya ve kurumsal yönetim anlayışına daha fazla ihtiyaç duydukları 
söylenebilir. Öte yandan yüksek kalitede alınan bir bağımsız denetim hizme-
ti bilgi asimetrisini, sermaye maliyetini ve asil-vekil çatışmasını azaltırken, 
denetim maliyetlerinin ve şirket rakiplerine açıklanan finansal bilgilerin ka-
litesinin artması nedeniyle muhtemel olumsuz etkileri de olabilir (Knechel, 
Niemi ve Sundgren, 2008). Dolayısıyla, alınan bağımsız denetim hizmetinin 
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şirketler açısından faydası çok yönlü olabildiği gibi bu faydanın taşıdığı de-
ğer de şirketten şirkete farklılık gösterebilmektedir. Bu çerçevede bağımsız 
denetçi seçimi, bir taraftan şirket için oldukça önemli stratejik bir karar, diğer 
taraftan şirket ilgilileri için de finansal raporlama kalitesi hakkında güçlü bir 
sinyal olabilmektedir. Her ne kadar yabancı literatürde konunun ekonomik ve 
stratejik önemine istinaden birçok çalışma (Pittman ve Fortin, 2004; Knechel, 
Niemi ve Sundgren, 2008; Lin ve Liu, 2009; Karim, Zijl ve Mollah, 2013; He 
ve ötekiler, 2014; Chou, Zaiats ve Zhang, 2014) yapılmış olsa da, Türkiye’de 
bağımsız denetçi seçimiyle ilgili oldukça sınırlı sayıda çalışma (Karaibrahi-
moğlu, 2013; Terzi, Şen ve Solak, 2014) yer almaktadır. Türkiye’de yapılmış 
olan söz konusu sınırlı sayıdaki çalışmalara ampirik veriler ile katkıda bulun-
mayı amaçlayan bu çalışmada, firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket 
özelliklerinin bağımsız denetçi seçimine bir etkisinin olup olmadığı araştırıl-
mıştır. Bağımsız denetçi seçimi için kriter, bağımsız denetim hizmetinin kalite 
düzeyi olarak belirlenmiştir. Ancak denetim kalitesi sübjektif bir kavramdır ve 
bu nedenle geçici parametreler kullanmak gereklidir. Çalışmada denetim ka-
litesinin düzeyi için, şirkete denetim hizmeti veren kuruluşun Dört Büyükler 
(Big4: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young ve KPMG) olarak 
bilinen bağımsız denetim firmalarının Türkiye temsilcisi olup olmaması tayin 
edilirken, bağımsız ve kontrol değişkenlerinin ölçülmesinde lojistik regresyon 
analizinden yararlanılmıştır.

Çalışma, firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özelliklerinin de-
netçi seçimi üzerine etkisini direkt olarak test ederek, Türkiye’de Yeni Türk 
Ticaret Kanunu sonrasında oldukça önemli bir mekanizma haline gelen ba-
ğımsız denetime ilişkin literatüre değerli ve faydalı ampirik veriler ile katkı 
sağlamaktadır. Ayrıca çalışma sonuçları, ilgililere sermaye piyasasında işlem 
gören şirketlerin denetçi seçimine etki edebilecek faktörlere ilişkin daha derin 
bir anlayış ve çıkarımlarda bulunma imkanı sunmaktadır.

Çalışmanın bir sonraki bölümünde, konuyla ilgili yerli ve yabancı litera-
türde yer alan çalışmalar incelenmiş ve araştırmanın hipotezleri geliştirilmiş-
tir. Üçüncü bölümde, araştırmanın metodolojisine yer verilirken, elde edilen 
bulgular dördüncü bölümde açıklanmıştır. Sonuç ve değerlendirmeler ise son 
bölümde yer almaktadır.



ÇÖZÜMM
AL

İ

36
KASIM - ARALIK

2. LİTERATÜR TARAMASI VE HİPOTEZ GELİŞTİRME
Bağımsız denetim, yönetim tarafından sağlanan muhasebe bilgilerinin gü-

venilirliği hakkında şirket sahip ve ortakları adına oldukça önemli bir güvence 
rolü oynarken, kurumsal yönetim anlayışını ve faaliyetlerini de direkt olarak et-
kileyebilmektedir (Cohen, Krishnamoorthy ve Wright, 2002; Lin ve Liu, 2009). 
Bağımsız denetim kalitesi ve kurumsal yönetim arasındaki ilişki teoride iki etki 
ile açıklanmaktadır. Eğer şirket güçlü bir kurumsal yönetim mekanizmasına sa-
hip ise kaliteli bir bağımsız güvence hizmetine ihtiyaç duymayabilir. Bu durum 
literatürde ikame etkisi adı ile kabul görmektedir. Diğer taraftan, şirket kurumsal 
yönetim mekanizmasını tamamlamak ve desteklemek için kaliteli bir bağımsız 
denetim hizmeti talep edebilir. Bu durum ise literatürde tamamlayıcı etki adıy-
la bilinmektedir (Broye ve Weill, 2008; Karaibrahimoğlu, 2013; Terzi, Şen ve 
Solak, 2014; Beisland, Mersland ve Strom, 2015). Literatürde ayrıca, güçlü bir 
kurumsal yönetim anlayışı ve faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine 
getirebilmesi için yönetim kurulu özelliklerinin ve bu özelliklerin doğru kombi-
nasyonunun gerekliliği vurgulanmaktadır (Lin ve Hwang 2010; Li, Mangena ve 
Pike, 2012; Madi, Ishak ve Manaf, 2014).

Yönetim kurulu, şirket genel kurulunda pay sahipleri tarafından kendisine 
verilen yetkiler doğrultusunda şirket adına stratejik kararlar alan yürütme orga-
nıdır ve dolayısıyla kurumsal yönetimde önemli bir role sahiptir. Ayrıca kurul, 
hissedarların çıkarlarını koruyan, şirketlerde sahipliğin ve kararların kontrolü-
nün birbirinden ayrılmasından kaynaklanan vekalet maliyetlerini azaltmakla 
sorumlu merkezi bir iç kontrol mekanizması olarak da görülmektedir (Fama ve 
Jensen 1983; Beasley 1996). Bu nedenle, yönetim kurulu yapısının ve özellik-
lerinin şirketin kurumsal yönetim anlayışını ve dolayısıyla da bağımsız denetçi 
seçim kararına etki etmesi muhtemeldir. Bu olası etkiye istinaden literatürde 
bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan Karaibrahimoğlu (2013) yaptığı ça-
lışmada, yönetim kurulunda bağımsız üye oranının artmasının yüksek kaliteli 
bir denetim talebini azalttığını ileri süren kanıtlar sunarken, yönetim kurulu-
nun büyüklüğü ile bağımsız denetim kalitesi arasında pozitif ilişki olduğunu 
gösteren kanıtlar ortaya koymuştur. Ayrıca çalışma (Karaibrahimoğlu, 2013), 
hakim ortağın sermayedeki payı büyüdükçe, kaliteli bağımsız denetim talebinin 
artığını da tespit etmiştir. Literatürde yönetim kurulu üyelerinin sermayedeki 
paylarının, üyeleri yönetici kararlarını daha dikkatli izlemeye teşvik ettiği ve 
böylelikle de yöneticiler ile hissedarlar arasındaki anlaşmazlıkların azalacağı 
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iddia edilmektedir (Karim, Zijl ve Mollah, 2013). Bu iddiaya paralele olarak, 
yapılan bir takım çalışmada (Lin ve Liu, 2009; Terzi, Şen ve Solak, 2014), yö-
netim kurulunda görev alan üyelerin sermayedeki payları ile denetim kalitesi 
arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim kurulu ile bağımsız denetçi seçimi arasında dikkat çeken bir diğer 
tartışma, yönetim kurulu başkanının aynı zamanda genel müdür olup olma-
masıdır. Bu durum literatürde genel müdür ikilemi (CEO-Duality) olarak yer 
almaktadır. Yönetim kurulları, hissedarlar adına stratejik karar alma ve bu ka-
rarları uygulama noktasındaki en üst temsil organı olmakla birlikte önemli so-
rumluluklarından biri de genel müdür pozisyonunda bulunan kişinin gözetimi-
nin sağlanmasıdır (Aygün ve İç, 2010). Bu yüzden yönetim ve kontrol ayrımı 
ilkesi gereği, yönetim kurulunda başkan pozisyonunda bulunan kişinin önemli 
kontrol ve gözetleme faaliyetlerini yerine getirebilmesi için genel müdür ve 
yönetim kurulu başkanının farklı kişilerden oluşması gerektiği önerilmektedir 
(Fama ve Jensen, 1983; Aygün ve İç, 2010). Bu çerçevede, şirketlerde genel 
müdür ve yönetim kurulu başkanlığının farklı kişiler tarafından yürütülmesi, 
şirketlerde yönetim kurulunun bağımsızlığına ve iç kontrol mekanizmasının 
varlığına işaret eden bir göstergedir. Dolayısıyla, etkin bir şekilde yürütülen iç 
kontrol faaliyetlerinin kaliteli denetime olan ihtiyacı azaltması beklenmekte-
dir. Literatürde yer alan bazı çalışmalar (Lin ve Liu, 2009; Lin ve Liu, 2010; 
Karim, Zijl ve Mollah, 2013; Beisland, Mersland ve Strom, 2015) genel mü-
dür ikilemi ile denetim kalitesi seçimi arasında negatif yönlü bir ilişki ortaya 
koyarlarken bu beklentiyi doğrular nitelikte kanıtlar da sunmuşlardır.

Şirketlerin kurumsal yönetim özelliklerinin yanında şirketin kendi özellik-
lerinin de bağımsız denetçi seçimi üzerine etkisi olabilmektedir. Denetçi seçi-
minin şirketin piyasa değeri, aktif büyüklüğü ve borç oranı (finansal kaldıraç 
oranı) ile ilişkisi literatürde kendisine yer bulmaktadır. Piyasa değeri yüksek 
ve aktif toplamı büyük şirketler, diğer şirketlere kıyasla daha kaliteli bir de-
netim talebi eğilimindedir (Velury, Reisch ve O’Reilly, 2003; Hsu, Troy ve 
Huang, 2015). Çünkü bu tür şirketlerin denetlenmesi gereken ticari işlemleri 
ve finansal bilgilerle ilgili hissedar sayısı diğer şirketlere oranla daha fazladır. 
Ayrıca piyasada sahip oldukları itibar, denetim sürecinin karmaşıklık düzeyi 
ve potansiyel denetim riskinin yüksekliği gibi nedenlerden ötürü daha kaliteli 
bir denetime ihtiyaç duyarlar (Karim, Zijl ve Mollah, 2013). Copley ve Dout-
hett (2002) yaptıkları çalışmada, firma büyüklüğü ve denetim kalitesi talebi 
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arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu gösteren kanıtlar sunmuşlardır. Lite-
ratürde borç oranı ile denetim kalitesi seçimi arasındaki ilişkinin ise pozitif 
yönlü olduğu kabul görmektedir (Broye ve Weill, 2008; Knechel, Niemi ve 
Sundgren, 2008). Yapılan çalışmalarda (Reed, Trombley ve Dhaliwal, 2000; 
Pittman ve Fortin, 2004), dış finansman ihtiyacı fazla olan şirketlerin pazarda-
ki şüpheleri azaltabilmek ve sermaye maliyetlerini düşürebilmek için kaliteli 
bir finansal raporlama ihtiyaç duydukları dolayısıyla da kaliteli bağımsız de-
netim hizmeti alma eğilimde olduklarını gösteren kanıtlar sunulmuştur.

Özet olarak, literatürde yürütülen tartışmalar ve araştırma sonuçları doğ-
rultusunda bu çalışmada, şirketin kurumsal yönetim özelliklerinden yönetim 
kurulu büyüklüğü ile denetim kalitesi seçimi arasında pozitif yönlü bir ilişki 
beklenirken, yönetim kurulunda görev alan bağımsız üye oranı, yönetim kuru-
lu üyelerinin sermayedeki payları ve yönetim kurulu başkanının aynı zamanda 
genel müdür de olması durumu arasında negatif yönlü bir ilişki beklenmekte-
dir. Şirketin kendine özgü özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ise; şir-
ketin piyasa değeri, aktif büyüklüğü ve borç oranı ile denetim kalitesi seçimi 
arasında pozitif yönlü bir ilişki beklenmektedir.

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
3.1. Araştırma Örneklemi
Bu çalışmanın amacı, firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özel-

liklerinin bağımsız denetçi seçimi üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla 
çalışmada, 2014 yılında hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören finan-
sal olmayan şirketlere ait 171 firma-yıl verisinden yararlanılmıştır. İlgili ve-
riler Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketlerin resmi web 
sitelerinde sunulan faaliyet raporlarından elle toplanmıştır. Mali kuruluşlar, 
kendilerine özgü yönetmelik ve düzenlemelere tabi olduklarından ve finansal 
olmayan şirketlere kıyasla performans göstergelerinin farklılığı nedeniyle ça-
lışma kapsamına alınmamıştır. Ayrıca özel hesap dönemine sahip şirketlerin 
muhasebe dönemlerinin farklı olması nedeniyle, bu şirketlere ait veriler de 
çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışmaya dahil edilen şirketlerin ana kütleyi 
temsil etme oranı %78’dir. Aşağıda sunulan Tablo 1, çalışmanın veri setine ait 
bilgileri göstermektedir.
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Tablo 1. Araştırmanın Veri Seti
2014 Yılı BİST Ulusal Pazar Şirket Sayısı 219 %100
Araştırma Kapsamından Çıkarılan Şirket Sayısı (48) (%22)

Bankalar-Sigorta Şirketleri 16 %7
Holdingler ve Aracı Kurumlar 24 %11
Finansal Kiralama ve Faktöring Şirketleri 4 %2
Özel Hesap Dönemi Kullanan Şirketler 4 %2

Araştırmaya Dahil Edilen Şirket Sayısı 171 %78

3.2.Araştırma Modeli
Çalışmada, firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özelliklerinin ba-

ğımsız denetçi seçimi üzerine etkisini araştırmak için lojistik regresyon ana-
lizi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan araştırmanın 
modeli literatürle (Karim, Zijl ve Mollah, 2013; Karaibrahimoğlu, 2013; Ter-
zi, Şen ve Solak, 2014; He ve ötekiler, 2014) uyumludur ve aşağıdaki şekilde 
oluşturulmuştur:

DKit = β0 + β1YKSit + β2BAGit + β3CEOit + β4SERit + β5PDit + β6TAit 
+ β7KOit + β8Kontrol Değişkenleriit + ɛt.

Denetim Kalitesi-DK: DeAngelo (1981)’e göre denetim kalitesi, denetçi-
nin finansal tablolarda önemli yanlışlıkları tespit edebilme yeteneği ve dene-
tim bulgularına dayanarak uygun denetim raporu yayınlama isteği ile ilgilidir. 
Ancak finansal tablo kullanıcıları denetçinin teknik uygunluğunu ve raporla-
madaki bağımsızlık gücünü ölçemezler. Bu yüzden denetim firmasının bü-
yüklüğünü ve sermaye piyasalarındaki itibarını, bağımsız denetim kalitesinin 
temsilcisi olarak görme eğilimindedirler (Barton, 2005). Literatür “Dört Bü-
yükler” (Big4: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young ve KPMG) 
olarak bilinen uluslararası denetim firmalarının kurumsallık derecelerinin 
yüksek olmasına ve aynı zamanda denetçi sayılarının fazla olmasına bağlı 
olarak diğer denetim firmalarına kıyasla daha etkin ve esnek denetim faali-
yeti yürütebildiklerini vurgulamaktadır (Yücel, Ertan ve Saraç, 2013). Ayrıca 
bu denetim firmalarının sahip oldukları teknolojik destek ve kaynağa bağlı 
olarak verilen eğitimler neticesinde denetçilere kazandırılan banka, sigorta, 
inşaat gibi sektörlere ait spesifik bilgi ve uzmanlığın, finansal tablolarda olası 
hata ve hilelerin tespit edilmesini ve bu sayede kaliteli bir bağımsız denetim 
gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir (Shafie ve ötekiler, 2009; Lin ve Liu, 
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2009). Bir diğer argüman ise, büyük denetim firmalarının sermaye piyasasın-
da sahip oldukları itibarı kaybetme riskinin küçük ölçekli denetim firmalarına 
kıyasla daha fazla olması nedeniyle denetim raporunda sunacağı görüşün daha 
tarafsız olacağı düşünülmektedir (Shafie ve ötekiler, 2009). Bu açıklamalar 
doğrultusunda denetçi seçimini etkileyen faktörleri tespit etmek üzere oluş-
turulan modelde, denetim firmasının büyüklüğü ölçüt alınmış olup, önceki 
çalışmalarla uyumlu olarak, 4 büyük denetim firması tarafından denetlenmiş 
olma durumunda 1, bunların dışındaki denetim firmaları tarafından denetlen-
miş olma durumunda ise 0 değeri verilmiştir.

Yönetim Kurulu Sayısı (Büyüklüğü)-YKS: Yönetim kurulunda yer alan 
üyelerin sayısını göstermektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Oranı-BAG: Yönetim kurulunda yer alan 
bağımsız üyelerin yönetim kurulu üye sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır.

Genel Müdür İkilemi-CEO: Yönetim kurulu başkanının eş zamanlı olarak 
genel müdür olması durumunda 1, aksi durumda 0 değerini almıştır.

Yönetim Kurulu Sermaye Yapısı-SER: Yönetim kurulunda yer alan üyele-
rin sermayedeki pay oranını temsil etmektedir.

Şirketin Piyasa Değeri-PD: Şirketin piyasa değerinin defter değerine ora-
nını temsil etmektedir.

Şirketin Büyüklüğü (Toplam Aktifleri)-TA: Şirketin varlık toplamı olarak 
ifade edilirken, değişkenin doğal logaritması alınarak regresyon modeline ek-
lenmiştir.

Şirketin Borç Oranı (Kaldıraç Oranı)-KO: Şirketin toplam yabancı kay-
nakların toplam varlıklara bölünmesiyle hesaplanmıştır.

Kontrol Değişkenleri: Araştırmanın modelinde, şirketin yaşını AGE de-
ğişkeni temsil etmektedir. Şirketin faaliyette oluğu sektörü temsilen IND de-
ğişkeni modele eklenmiştir ve değişken, şirket imalat sektöründe ise 1, aksi 
durumda 0 değerini almıştır. XKURY değişkeni şirketin kurumsal yönetim 
endeksinde yer alıp almamasını temsil etmektedir. Eğer şirket kurumsal yöne-
tim endeksinde işlem görüyorsa 1, aksi durumda 0 değerini almıştır. KUR de-
ğişkeni, şirkette kurumsal yatırımcının varlığını temsil etmektedir. Kurumsal 
yatırımcı şirkete ortaksa, değişken 1, aksi durumda 0 değerini almıştır. YBN 
değişkeni şirkette yabancı yatırımcıyı temsil etmektedir. Şirketin yabancı or-
tağı varsa YBN 1, aksi durumda 0 değerini almıştır. PART değişkeni, şirketin 
iştirak ve bağlı ortaklık sayısını ifade etmektedir. ZAR değişkeni, şirketin dö-
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nem net kar ya da zarar durumunu ifade etmektedir. ZAR değişkeni, dönem 
net zararı olma durumunda 1, aksi durumda 0 değerini almıştır. Modelin son 
kontrol değişkeni ise şirketin halka açıklık oranını temsilen ARZ değişkenidir.

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
4.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Tablo 2’de araştırma modelinin değişkenlerine ilişkin tanımlayıcı istatisti-

ki bilgilere yer verilmiştir.
Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler
Gözlem 
Sayısı

Ortalama
Standart 
Sapma

Minimum Maksimum

DK 171 ,6432749 ,4804395 0 1
YKS 171 7,520468 2,11532 5 15
BAG 171 ,3075158 ,0635367 ,1428571 ,4285714
CEO 171 ,1345029 ,3421939 0 1
SER 171 18,32099 24,22611 0 93,19
PD 171 25,39529 299,7183 ,27 3910,1
TA 171 18,99736 2,321583 7,404888 24,18511
KO 171 ,4872071 ,2394705 ,0215141 1,037066

AGE 171 37,15789 14,92348 2 80
IND 171 ,6842105 ,4661947 0 1

XKURY 171 ,1637427 ,3711287 0 1
KUR 171 ,8538012 ,354343 0 1
YBN 171 ,3450292 ,4767739 0 1
PART 171 3,590643 4,794203 0 34
ZAR 171 ,8187135 ,3863869 0 1
ARZ 171 ,2798246 ,1558326 ,005 ,82

=Denetim kalitesi, =Yönetim kurulu üye sayısı, =Yönetim kurulu bağımsız üye ora-
nı, =Genel müdür ikilemi, =Yönetim kurulu sermaye oranı, =Şirketin piyasa değeri-
nin defter değerine oranı, =Şirket büyüklüğünün doğal logaritması, =Kaldıraç oranı, 
=Şirketin yaşı, =Şirketin sektörü, =Kurumsal yönetim endeksinde yer alma, =Ku-
rumsal yatırımcının varlığı, =Yabancı yatırımcının varlığı, =İştirak ve bağlı ortaklık 
sayısı, =Zarar açıklama, =Halka açıklık oranı.
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Tablo 2, araştırmada kullanılan verilere ilişkin ortalama ve standart sap-
ma, minimum, maksimum değerlerini göstermektedir. Analiz kapsamına dahil 
edilen şirketlerin yönetim kurulu üye sayısı ortalama 7,5 iken, üye sayıları 5 
ila 15 arasında değişmektedir. Yönetim kurulunda görev alan bağımsız üyele-
rin oranı ise %14 ila %43 arasında değiştiği görülmektedir.

4.2. Analiz Sonuçları
Çalışmanın bu bölümünde, öncelikle modelde yer alan bağımsız değişken-

ler arasında çoklu bağlantı (korelasyon) olup olmadığının araştırılması için 
Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Korelasyon matrisi sonuçlarına göre, 
regresyon modelinde yer alan bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon 
katsayı değerleri düşük gözlemlenmiştir. Bu durumda, çoklu korelasyon soru-
nunun olmadığına işaret eden korelasyon analizini takiben regresyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Lojistik regresyon analiz sonuçları ise aşağıdaki Tablo 
3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Analiz Sonuçları

Değişkenler Katsayı
Standart 
Hata

z-Değeri p-Değeri

YKS ,3834396 ,1789787 2,14 0,032*
BAG 2,316152 5,120864 0,45 0,651
CEO -1,711037 ,6034475 -2,84 0,005**
SER -,0073895 ,0088715 -0,83 0,405
PD ,3197979 ,1341318 2,38 0,017*
TA -,0747127 ,957083 -0,78 0,435
KO ,1844383 ,9270522 0,20 0,842
AGE ,061597 ,0182612 3,37 0,001**
IND -,4825671 ,4778933 -1,01 0,313
XKURY ,0591061 ,7022973 0,08 0,933
KUR -,1080897 ,6398274 -0,17 0,866
YBN -,1770488 ,4853992 -0,36 0,715
PART ,0751711 ,0560967 1,34 0,180
ZAR -2726761 ,5341154 -0,51 0,610
ARZ -5,111802 1,520783 -3,36 0,001**
Sabit -2,109119 3,281203 -0,64 0,520
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Tablo 3, bağımsız denetçi seçimini temsilen tayin edilen denetim kalitesine 
etki etmesi beklenen faktörlerin bağımsız ve kontrol değişkeni olarak kulla-
nıldığı lojistik regresyon modeline dayalı analiz sonuçlarını göstermektedir. 
Tablo 3’de sunulan verilere göre, modeldeki YKS bağımsız değişkenine iliş-
kin katsayı 0,3834396’dür. Söz konusu değişkenin p değeri ise, bu değişken 
ile denetim kalitesi arasında %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak belir-
gin pozitif bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Regresyon modelindeki CEO 
değişkenin katsayısı -1,711037 iken, p değeri 0,005’dir. Bu durum, CEO ile 
denetim kalitesi arasında %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak belirgin 
negatif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Modelin bir diğer ba-
ğımsız değişkeni olan PD değişkeninin katsayı ve p değerleri, bu değişken ile 
denetim kalitesi arasında istatistiksel olarak belirgin pozitif bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Regresyon modelinin diğer bağımsız değişkenlerine bakıldı-
ğında ise, her ne kadar BAG ve KO değişkenleri ile denetim kalitesi arasında 
pozitif ve SER ve TA değişkenleri ile de negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiş 
olsa da, bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ayrıca, modelin kontrol 
değişkenleri olan AGE değişkeni ile denetim kalitesi arasında %1 anlamlılık 
düzeyinde pozitif yönlü ve ARZ değişkeni ile denetim kalitesi arasında %1 
anlamlılık düzeyinde negatif yönlü istatistiksel olarak belirgin bir ilişki tespit 
edilmiştir. Ancak, diğer kontrol değişkenleri olan IND, XKURY, KUR, YBN, 
PART ve ZAR ile denetim kalitesi arasında istatistiksel olarak belirgin bir 
ilişki tespit edilememiştir.

5. SONUÇ
Kurumsal yönetim ile bağımsız denetimin kalitesi, şirketin finansal ra-

porlama sisteminin etkinliğine ve verimliliğine, dolayısıyla da finansal tab-
loların güvenilirliğine, doğrudan etki edebilen önemli unsurlardır. Kaliteli bir 

n=171. **, *, %1 ve %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. =Yönetim kurulu 
üye sayısı, =Yönetim kurulu bağımsız üye oranı, =Genel müdür ikilemi, =Yöne-
tim kurulu sermaye oranı, =Şirketin piyasa değerinin defter değerine oranı, =Şir-
ket büyüklüğünün doğal logaritması, =Kaldıraç oranı, =Şirketin yaşı, =Şirketin 
sektörü, =Kurumsal yönetim endeksinde yer alma, =Kurumsal yatırımcının varlığı, 
=Yabancı yatırımcının varlığı, =İştirak ve bağlı ortaklık sayısı, =Zarar açıklama, 
=Halka açıklık oranı.

Gözlem Sayısı= 171             Prob>KiKare= 0,0000          Pseudo R Kare= 0,3098
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finansal raporlama, sermaye piyasalarında yatırımcı için güven mekanizması 
olarak görülürken, şirketler için sermaye maliyetlerini azaltıcı bir etkiye de 
sahiptir. Bu yüzden, Türkiye gibi yatırımcı çekmek isteyen gelişmekte olan 
sermaye piyasalarında, finansal tablolar aracılığıyla sunulan finansal bilgilerin 
güvenilirliğinin artırılması önem arz etmektedir. Bununla birlikte, gelişen ser-
maye piyasalarındaki olası yasal düzenleme eksikliği ve şirketlerin kurumsal 
yönetim kalitesindeki düşüklük nedeniyle finansal tablo kullanıcıları, şirketi 
denetleyen bağımsız denetim firmasının büyüklüğünü ve sermaye piyasasında 
sahip olduğu itibarı, sunulan finansal tabloların kalitesi için güçlü bir gösterge 
olarak değerlendirilmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, Borsa İs-
tanbul’da faaliyet gösteren finansal olmayan şirketlerin 2014 yılı verileri kul-
lanılarak firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özellikleri ile bağımsız 
denetçi seçimi arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Analiz sonuçları, şirketin kurumsal yönetim özellikleriyle ilgili olarak, 
yönetim kurulunda görev alan üyelerin sayısı ile talep edilen denetim kalite-
si arasında istatistiksel olarak belirgin pozitif yönlü bir ilişki olduğuna işaret 
etmektedir. Ancak, yönetim kurulu başkanının aynı zamanda genel müdür ol-
ması durumu ile denetim kalitesi arasında istatistiksel olarak belirgin negatif 
yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Şirket özelliklerinden şirketin piyasa 
değeri ve şirketin yaşı ile denetim kalitesi arasında istatistiksel olarak belirgin 
pozitif yönlü bir ilişki tespit edilirken, şirketin halka açıklık oranı ile denetim 
kalitesi arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, kurumsal yönetim uygulamaları içerisinde yönetim kurulu-
nun büyüklüğü, yönetim kurulu başkanının aynı zamanda genel müdür olma-
sının bağımsız denetçi seçimine etki eden faktörler oldukları tespit edilmiştir. 
Ayrıca, şirket özelliklerinden piyasa değeri, şirketin yaşı ve halka açıklık oranı 
da bağımsız denetçi seçimine etki eden faktörler olarak görülmektedir.

Çalışma sonuçları, bağımsız denetim literatürünü değerli ampirik veriler 
ile zenginleştirmektedir. Bununla birlikte, sermaye piyasalarında kurumsal 
yönetim uygulamaları ve şirket özellikleri çerçevesinde denetçi seçimine etki 
edebilecek faktörlerin anlaşılması ve konuya ilişkin düzenleme yapacak ku-
rum ve kuruluşlara da çıkarımlarda bulunma imkanı sunması açısından değer-
li olduğu düşünülmektedir. Ancak, çalışmanın 2014 yılı ile sınırlı olması ve 
denetçi seçiminin modelde kullanılan kriter ve değişkenler ile değerlendiril-
mesi çalışma kısıtları olarak görülmektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, 
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araştırmanın kapsadığı dönemin uzatılması ve denetçi seçiminin değerlendi-
rilmesinde farklı kriterlerden de yararlanılmasının literatüre önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir.
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