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ÖZET
Kalite güvence sistemi, bağımsız denetim faaliyetlerinin etkin ve verimlilik esaslarına göre bir
disiplin içerisinde gerçekleştirilmesi, bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporların
gerçeği yansıttığını teyit etmek amacıyla oluşturulan bağımsız ve tarafsız bir kontrol ve güvence
sağlama faaliyetidir. Bağımsız Denetim Yönetmeliği gereği, bir takvim yılında en az bir adet
kamu yararını ilgilendiren kuruluşun (KAYİK) denetimini yapmış bağımsız denetim
kuruluşları şeffaflık raporu hazırlamak, kuruluşun internet sitesinde yayımlamak ve Kamu
Gözetimi Kurumu (KGK)’ na bildirimde bulunmak zorundadır. Şeffaflık raporlarında
kuruluşun hukuki yapısı, ortak sayısı, kilit yönetici ve sorumlu denetçi sayısı, içinde yer aldığı
denetim ağının hukuki ve yapısal özellikleri, bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği KAYİK
listesi ve kalite güvence sistemine ait bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Literatürde şeffaflık raporlarından yararlanılarak bağımsız denetim kuruluşlarının gelirlerini
etkileyen unsurları inceleyen az sayıda çalışma bulunmakla beraber denetim şirketlerinin kalite
güvence sistemi kurulması ve kalite kontrol incelemelerinin gelirleri üzerindeki etkisini
belirlemeye yönelik yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, bağımsız denetim
kuruluşlarının yayımladıkları 2018 yılı şeffaflık raporlarında yer verdiği bilgiler içerik analizi
yöntemiyle incelenmiştir. Bu kapsamda şeffaflık raporları ile bağımsız denetim kuruluşlarının
özellikleri hakkında sunduğu bilgilerin ne kadar açık ve yeterli olduğunu araştırmak için ilgili
bilgilerin bağımsız denetim gelirleri üzerindeki belirleyici etkisi SPSS 16.0 paket programında
çoklu doğrusal regresyon modeli ve stepwise yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda;
denetim hizmeti verilen KAYİK sayısı, bağımsız denetim kuruluşlarının uluslararası denetim
ağına üyelik durumu, kilit denetçi sayısı ve kalite güvence sisteminin etkinliği bağımsız
değişkenleri bir bütün olarak ele alındığında denetim geliri üzerinde anlamlı ve pozitif yönde
etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu değişkenlerin bağımsız denetim geliri üzerinde belirleyici
etkileri bulunmuştur (R2=%76.6, Uyarlanmış R2=%56.5). Kalite Güvence Sistemi kurulması

bağımsız denetim gelirindeki değişkenliğin %15’ ini açıklayabilmektedir. Bağımsız denetim
kuruluşlarınca yapılan kalite güvence sistemi iyileştirmelerinin gelirlerini artırıcı yönde etkiye
sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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ABSTRACT
The Quality Assurance System is an independent and impartial control and assurance activity
established to ensure that the independent audit activities reflect the reality of the reports
prepared by the independent audit institutions and that the audit activities are carried out in a
discipline according to the efficiency and efficiency principles. Pursuant to the Independent
Auditing Regulation, independent auditing organizations that have audited at least one Public
Interest Organization in a calendar year are required to prepare a transparency report, publish it
on the corporate website and notify the Public Oversight Authority . In the transparency reports,
the legal structure of the organization, the number of partners, the number of key managers and
responsible auditors, the legal and structural characteristics of the audit network in which it is
involved, the list of Public Interest Organization that it provided audit services in the previous
year and the Quality Assurance System are shared with the public.
Although there are few studies in the literature examining the factors that affect the revenues
of independent audit firms by using transparency reports, no studies have been conducted to
establish the Quality Assurance System of audit companies and to determine the effect of
quality control reviews on their revenues. In this study, the information included in the 2018
transparency reports published by independent audit firms was examined by content analysis
method. In this context, in order to investigate how clear and sufficient the information
presented about transparency reports and the characteristics of independent audit firms, the
determinant effect of relevant information on independent audit incomes was analyzed by SPSS
16.0 package program with multiple linear regression model and stepwise method. In the results
of working; number of Public Interest Organizations, membership status to the international
audit network of independent audit firms, the number of key auditors and the efficiency of the
Quality Assurance System as a whole, it has been observed that there is a significant and
positive effect on audit income. These variables have decisive effects on independent audit
income. (R2 = 76.6%, Adapted R2 = 56.5%). The establishment of a Quality Assurance System
can account for 15% of the variability in independent audit incomes. It has been concluded that

the Quality Assurance System improvements made by independent auditing firms have an
increasing effect on their incomes.
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