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OLUMLU GÖRÜŞ DIŞINDAKİ DENETİM GÖRÜŞLERİNİN 
VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE TAHMİNİNE İLİŞKİN 

KARAR VE BİRLİKTELİK KURALLARI 

DECISION AND ASSOCIATION RULES FOR THE PREDICTION 
OF MODIFIED AUDIT OPINIONS BY THE DATA MINING 

METHODS

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YAŞAR13

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, veri madenciliği yöntemlerinden C5.0, CART ve 

GRI algoritmalarını kullanmak suretiyle, olumlu görüş dışındaki denetim gö-
rüşünü tahmine ilişkin kuralları belirlemektir. Borsa İstanbul’da işlem gören 
sanayi şirketlerinin 2011-2014 dönemi verilerine dayalı olarak, olumlu görüş 
dışındaki denetim görüşünü tahmine ilişkin C5.0 algoritmasından 8 karar ku-
ralı, CART algoritmasından 19 karar kuralı ve GRI algoritmasından 4 birlik-
telik kuralı elde edilmiştir. Bununla birlikte, sonuçlar, olumlu görüş dışındaki 
denetim görüşünün veri madenciliğinin C5.0, CART ve GRI algoritmaları ile 
tahmininde en etkili değişkenin ‘önceki denetim görüşü’ olduğunu göstermiş-
tir. olumlu görüş dışındaki denetim görüşü tahmininde her üç veri madenciliği 
yönteminde de en büyük etkiye sahip diğer değişkenler olarak ‘cari oran’ (dö-
nen varlıklar/kısa vadeli yabancı kaynaklar) ve ‘işletme büyüklüğü’ (toplam 
varlıkların doğal logaritması) bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: olumlu görüş dışı denetim görüşleri, veri madencili-
ği, karar ağacı, birliktelik kuralı.

ABSTRACT
The objective of this research is to find rules for modified audit opinions 

prediction by using C5.0, CART and GRI algorithms of data mining methods. 
Based on data from industry firms listed on Istanbul Stock Exchange for the 
period 2011-2014, the rules obtained to predict modified audit opinions are 8 
decision rules for C5.0 algortihm, 19 decision rules for CART algorithm and 4 
association rules for GRI algortihm. Additionally, the results showed that the 
variable ‘prior audit opinion’ is the most effective variable for predicting mo-
13  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
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dified opinions by the C5.0, CART and GRİ algorithms of data mining. Other 
effective variables that have an greatest effect on modified audit opinions by 
the three data mining methods are found to be current ratio (curents assets to 
current liabilities) and firm size (natural logarithm of total assets).

Keywords: modified audit opinions, data mining, decision tree, associati-
on rule.

1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, finansal bilgi kullanıcılarının kararlarında kullandıkları bilgi 

kaynaklarından birisi de finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğine ilişkin 
bilgi sağlayan bağımsız denetim raporlarıdır. Habib (2013:187), bağımsız denet-
çilerin yapmış oldukları denetim ile ilgili olarak üçüncü kişileri bilgilendirme-
de kullandıkları en önemli iletişim aracının bağımsız denetim raporu olduğunu 
belirtmiştir. Bağımsız denetim raporları olumlu, sınırlı olumlu (şartlı), olumsuz 
ve görüş vermekten kaçınma şeklinde dört grupta sınıflandırılmaktadır. Bağım-
sız denetim standardı 700’e göre; bağımsız denetçinin, bir bütün olarak finan-
sal tabloların önemli yanlışlık içerdiği sonucuna varması veya bir bütün olarak 
finansal tabloların önemli yanlışlık içermediği sonucuna varmak için yeterli ve 
uygun denetim kanıtı elde edememesi durumunda, olumlu görüş dışında bir görüş 
verilecektir. Türkiye Denetim Standartları 705’te yer alan olumlu denetim görüşü 
dışındaki denetim görüşleri; sınırlı olumlu (şartlı) görüş, olumsuz görüş ve görüş 
vermekten kaçınma şeklinde sınıflandırılmaktadır14.   

Bağımsız denetçilerin yürütmüş oldukları denetim çalışmalarında ulaş-
tıkları sonuca uygun bir denetim görüşü verip vermedikleri, özellikle Enron 
olayı sonrasındaki tartışmaları ve buna bağlı olarak da bağımsız denetim 
raporu perspektifinde yapılan çeşitli çalışmaları beraberinde getirmiştir. Bu 
kapsamda, özellikle, olumlu görüş dışındaki denetim görüşlerini tahmin et-
meye yönelik çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir. Dopuch ve diğerleri 
(1987:447-449)’ne göre, bağımsız denetim görüş türünün belirlenmesi; ben-
zer şartlarda diğer denetçilerin ne tür görüş verdiklerini tahmin etmede, mev-
cut müşteriler için denetimin kapsamının belirlenmesinde, denetimin denetimi 
(peer review) durumunda denetim görüşünün doğruluğunu test etmede, firma 
14  Olumlu görüş dışındaki denetim görüşleri, İngilizce literatürde ‘modified audit opinions’ olarak ifade 
edilmekte olup, söz konusu ibarede geçen modifiye kelimesinin Türkçe tam karşılığı olarak düzeltilmiş ya 
da değiştirilmiş kelimeleri kullanılmaktadır. Ancak, bu Türkçe karşılığın söz konusu terimi tam olarak ifade 
etmemesi nedeniyle, bu çalışmada, ‘olumlu görüş dışındaki denetim görüşü’ ibaresi kullanılmış olup, şartlı, 
görüş bildirmekten kaçınma ve olumsuz görüş şeklindeki denetim görüşlerini içermektedir. 
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içi kaliteyi kontrol etmede, davalardaki savunmalarda bağımsız denetçilerin 
karar vermelerinde yardımcı olabilmektedir. Bu kapsamdaki güncel çalışma-
larda, veri tabanında bilgi keşfi süreci olarak ifade edilen veri madenciliği 
sınflandırma yöntemleri, Bayes ağları ve Optimizasyona dayalı sınıflandırma 
modelleri (Destek Vektör Makinesi) kullanılarak denetim görüş türünün tah-
min edildiği ve çok değişkenli istatistiksel tekniklerin sonuçları ile karşılaştır-
maların yapıldığı görülmektedir. 

Olumsuz bağımsız denetim görüşünü tahmin etmeye yönelik kuralları be-
lirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, literatürde sıklıkla kullanılan şirkete özgü 
değişkenlerin15 ve denetime özgü değişkenlerin16 olumlu görüş dışındaki de-
netim görüşleri üzerindeki etkisi, Veri Madenciliği sınıflandırma tekniklerin-
den C5.0 ve CART algoritması karar ağaçları ve birliktelik kurallarından GRI 
(Genelleştirilmiş Kural Çıkarımı) algoritması yöntemleri ile tahmin edilmiştir.

Son yıllardaki yabancı literatürdeki çalışmalarda, bağımsız denetim görü-
şü ile ilişkili faktörleri belirlemeye ve denetim görüş türünü tahmine yönelik 
çalışmalarda artış görülmekte iken, Türkiye örnekleminde bu nitelikteki çalış-
ma sayısının sınırlı olduğu gözlenmektedir (Adiloğlu ve Vuran, 2011; Yaşar 
ve diğerleri, 2015; Yaşar, 2016). Bu nedenle, olumlu görüş dışındaki denetim 
görüşlerini (modified audit opinions) belirleyen faktörlerin C5.0 ve CART 
algoritması karar ağaçları yöntemi ve birliktelik kuralları algoritmalarından 
GRI algoritması yöntemi kullanılarak 2011-2014 dönemi için Türkiye örnek-
leminde araştırıldığı bu çalışmanın, literatürdeki boşluğu doldurmak ve ben-
zer çalışmalarla karşılaştırma yapılmasını sağlamak suretiyle literatüre katkı 
sağlaması beklenmektedir. 

Bu çerçevede, ikinci bölümde, bağımsız denetim görüşünün tahminine yö-
nelik literatür verilmiştir. Araştırmanın yöntemi üçüncü bölümde açıklanmış-
tır. Dördüncü bölümde, çalışmanın bulgularına yer verilmiş ve son bölümde 
çalışmanın sonuçları ortaya konularak, geleceğe yönelik araştırma önerilerin-
de bulunulmuştur. 

2. LİTERATÜR TARAMASI
Bağımsız denetim görüşü ile ilgili son yıllardaki çalışmalarda, özellikle, 

veri tabanında bilgi keşfi süreci olarak ifade edilen veri madenciliği yöntem-

15  Örneğin; işletme büyüklüğü, finansal başarısızlık, cari oran, net işletme sermayesi, finansal kaldıraç, 
Faiz ve Vergiden Önceki Kar/Toplam Varlıklar. 
16  Örneğin; bağımsız denetim kuruluşu büyüklüğü, önceki denetim görüşü, denetim rapor gecikmesi.
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leri kullanılarak denetim görüş türünün tahmin edildiği ve çoklu istatistiksel 
yöntemlerle tahmin başarısı yönünden karşılaştırmaların yapıldığı görülmek-
tedir. Bu çerçevede, bağımsız denetim görüşü üzerine etkili olan faktörler ile 
ilgili Literatür’deki ilk çalışmalardan birisi Dopuch ve diğerleri (1987) tara-
fından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmada, bağımsız denetçinin olumlu 
görüş dışındaki denetim görüşü verme kararı finansal ve piyasa değişkenlerine 
dayalı probit model yardımıyla ABD örneğinde tahmin edilmiştir. Çalışma 
sonuçları, olumlu görüş dışındaki denetim görüşü tahmininde en önemli de-
ğişkenlerin cari yıl zararı, sektör getirisi ve kaldıraç oranındaki (toplam borç/
toplam varlıklar) değişme olduğunu göstermiştir. 

Keasey ve diğerleri (1988), küçük şirketlerdeki olumlu görüş dışındaki dene-
tim görüşlerini açıklamaya yönelik olarak yirmi finansal ve finansal olmayan de-
ğişkene dayalı olarak İngiltere örnekleminde çok değişkenli lojistik analiz gerçek-
leştirmişlerdir. Çalışmada; 4 büyük denetim firmaları tarafından denetlenen, bir 
önceki yılda hakkında olumlu görüş dışındaki denetim görüşü verilen, teminatlı 
borcu bulunan, karı düşen, denetim yapılan yılsonu ile denetim raporunun yayım-
landığı tarih arasındaki geçen süresi uzun olan ve yönetici olmayan hissedarların 
az olduğu şirketlerin olumlu görüş dışındaki denetim görüşü alma ihtimalinin di-
ğer şirketlere göre daha fazla olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir.

Laitinen ve Laitinen (1998), bağımsız denetim raporlarındaki olumsuzluk-
ları finansal tablo bilgilerine dayalı olarak etkin bir şekilde açıklayan Lojistik 
bir modeli Finlandiya örnekleminde geliştirmişlerdir. Olumlu görüş dışındaki 
denetim görüşü kararı için on altı finansal oran ve denetim raporunun açıklan-
ma tarihindeki gecikmenin kullanıldığı çalışmada; olumsuz denetim raporu-
nun esas olarak düşük karlılık, yüksek borçluluk ve düşük büyüme ile ilişkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar; şirket büyüme oranı, özkaynak oranı 
ve çalışan sayısı düşük olduğunda olumlu görüş dışında denetim görüşü ihti-
malinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Chen ve diğerleri (2001), Çin Borsasında 1995-1997 döneminde işlem gö-
ren şirketlerin yıllık raporlarına dayalı olarak, kar yönetimi ve şartlı denetim 
görüşü arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Kar yönetimi uygulayan şirketler 
ile borsada daha uzun süre işlem gören şirketlere olumsuz görüş verilme ih-
timalinin daha fazla olduğu, bağımsız denetim raporunun açıklanmasındaki 
gecikme ile olumsuz denetim görüşü yayınlanması arasında pozitif bir ilişki 
olduğu yönünde sonuçlar elde edilmiştir. 
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Spathis (2003), olumlu görüş dışındaki veya olumlu denetim raporu seçim-
leri arasında ayırt etme kabiliyeti sağlamada finansal ve finansal olmayan bil-
gi bileşimlerinin ne ölçüde kullanılabileceğini Yunan şirketleri örnekleminde 
lojistik ve klasik doğrusal regresyon modelleri ile test etmiştir. Olumlu görüş 
dışındaki denetim görüşü kararının finansal ve finansal olmayan bilgi ile iliş-
kili olduğu ve modelin doğru sınıflandırma başarısının % 78 olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.

Spathis ve diğerleri (2003), olumsuz denetim görüşü ile ilişkili faktörleri 
belirleyen bir model geliştirmek amacıyla çok kriterli karar destek sınıflan-
dırması yöntemini kullanarak diskriminant ve lojistik regresyon yöntemleri 
ile karşılaştırmışlardır. Söz konusu teknikler kullanıldığında olumsuz denetim 
görüşlerini açıklamada kullanılabilecek değişkenlerin ticari alacaklar/satışlar, 
net kar/toplam varlıklar, satışlar/toplam varlıklar, çalışma sermayesi/toplam 
varlıklar oranları olduğu sonucu elde edilmiştir. Geliştirilen modelin yaklaşık 
%80 sınıflandırma başarısı göstermesi, olumsuz/olumlu denetim görüşlerini 
tahmin etmede söz konusu yöntemin çok etkili olmadığını göstermiştir.

Ireland (2003), yayımlanan bağımsız denetim raporları ile gözlemlenen 
şirket karakteristikleri (işletmenin sürekliliği ile ilişkili ve ilişkili olmayan) 
arasındaki ilişkiyi İngiltere örnekleminde incelemişlerdir. Büyük işletmelerin, 
yüksek uzun dönem borçları olan şirketlerin ve önceki dönemde şartlı denetim 
görüşü alan şirketlerin şartlı görüş alma ihtimallerinin daha yüksek olduğu, 
bağlı şirketlerin şartlı görüş alma ihtimalinin daha düşük olduğu ortaya konul-
muştur. Ayrıca, yüksek likiditesi olan ve kar payı ödeyen şirketlerin işletmenin 
sürekliliği ile ilişkili şartlı görüş alma ihtimalinin daha düşük olduğu; yüksek 
uzun dönem borçları, şarta bağlı yükümlülükleri, en son dönem borç açıkla-
yan, önceki yılda şartlı görüş alan ve yüksek denetim ücreti ödeyen şirketlerin 
işletmenin sürekliliği ile ilişkili şartlı görüş alma ihtimalinin daha yüksek ol-
duğu bulgusu elde edilmiştir. 

Doumpos ve diğerleri (2005), bağımsız denetçinin doğru denetim görüşü ver-
mesini destekleyecek lineer ve lineer olmayan modeller geliştirmek amacıyla des-
tek vektör makineleri yöntemini uygulamıştır. Çalışma sonuçları, bütün destek 
vektör makineleri modellerinin olumsuz ve olumlu finansal tabloları tatminkar bir 
doğrulukla ayırt edebildiğini göstermiştir. Fakat, olumsuz denetim raporlarındaki 
paragrafların lineer olmayan vektör makineleri modellerinde lineer vektör maki-
neleri modellerine göre daha az doğrulukla tahmin edildiği sonucu elde edilmiştir. 
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Caramanis ve Spathis (2006), finansal bilginin denetim ücreti ve denetim 
firması türü gibi finansal olmayan değişkenlerle hangi ölçüde ilişkili olduğunu 
Atina Borsasında işlem gören 185 Yunan şirketi örnekleminde Lojistik ve En 
Küçük Kareler Regresyon yöntemlerini kullanmak suretiyle test etmişlerdir. 
Çalışma sonuçları, denetim ücretleri ve denetim firması türünün (5 Büyükler 
ve diğerleri) bağımsız denetim görüş türünü etkilemediğini; faaliyet karı/top-
lam varlıklar ve cari oran gibi finansal değişkenlerin bağımsız denetim görüş-
leri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Gaganis ve diğerleri (2007), olumlu görüş dışındaki denetim görüşlerini 
açıklamaya yönelik bir model geliştirmek amacıyla ‘olasılık sinir ağları’ (pro-
babilistic neural networks) yaklaşımını Londra borsasındaki şirketler için kul-
lanmışlardır. Sonuçlar, olasılık sinir ağları modelinin olumsuz denetim görüş-
lerini açıklama gücünün yüksek olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda, Olası-
lık Sinir Ağları (PNN) modeli için en önemli girdi değişkenlerinin karlılık ile 
kredi riski değerleme değişkeni olduğu; stok devir hızı, işletmenin bulunduğu 
sektör ve denetim firması büyüklüğünün söz konusu modelin sonuçları üze-
rinde küçük bir etkisinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, bu modelin 
geleneksel ‘yapay sinir ağları’ ve ‘lojistik regresyon’ modelinden daha üstün 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kirkos ve diğerleri (2007), olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün 
tahmin edilmesinde veri madenciliği sınıflandırma tekniklerinden C4.5 karar 
ağaçları, yapay sinir ağları ve bayes ağları yöntemlerinin başarısını İngiltere 
ve İrlanda halka açık şirketler örnekleminde incelemişlerdir. Çalışma sonuçla-
rı, Bayes ağlarının en yüksek sınıflandırma başarısını sağladığını (% 82,22) ve 
bunu yapay sinir ağları (% 81,11) ve C4.5 karar ağaçları  (% 77,69) modelinin 
izlediğini göstermiştir. Çalışmada, finansal başarısızlık ve karlılık değişkenle-
rinin her üç modelde; stok devir hızı ve finansal kaldıraç değişkenlerinin C4.5 
karar ağaçları ve Bayesyen Ağları (Bayesian Belief Network) modellerinde, 
olumlu görüş dışındaki denetim görüşü ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu 
görülmüştür.

Pasiouras ve diğerleri (2007), bağımsız denetim görüşlerini mümkün ol-
duğu kadar doğru tahmin etme potansiyeli yüksek iki çok kriterli karar des-
tek yaklaşımı olan ‘toplamsal fayda diskriminasyonu’ (UTADIS) ve ‘çoklu 
grup hiyerarşik diskriminasyonu’ (MHDIS) yaklaşımlarının etkinliğini İngil-
tere şirketleri örnekleminde araştırmışlardır. Ayrıca, diskriminant ve lojistik 
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analizler karşılaştırma amacı ile kullanılmıştır. Çalışma sonuçları, her iki çok 
kriterli karar destek yaklaşımının da hemem hemem eşit sınıflandırma başarısı 
gösterdiğini (ortalama % 70’in üzerinde) ve her iki yaklaşımın da diskriminant 
ve lojistik regresyon analizlerinden daha fazla etkili olduğunu göstermiştir.

Adiloğlu ve Vuran (2011), finansal başarısızlık öncesinde bağımsız denet-
çilerin işletmenin sürekliliği kapsamında olumlu görüş dışı denetim görüşü 
verip vermeyeceklerini, Borsa İstanbul imalat sanayi şirketleri üzerinde 1998-
2006 dönemi için, lojistik regresyon modeli kullanarak araştırmışlardır. So-
nuçlar, bağımsız denetçilerin finansal başarısızlıktan bir yıl öncesinde finansal 
başarısız şirketlere uygun denetim görüşünü vermede başarısız olduklarını 
ve dolayısıyla finansal başarısız şirketlerin denetim görüşlerinin olumsuz fi-
nansal göstergeleri doğru yansıtmadığını göstermiştir. Ayrıca, Satışlar/Sabit 
Kıymetler, Faiz ve Vergiden Önceki Kar/Toplam Varlıklar ve denetim firması 
büyüklüğü değişkenlerinin olumsuz denetim görüşü kararlarında ayırt edici 
değişkenler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Valipour ve diğerleri (2013), Tahran Borsasında işlem gören şirketlerin de-
netim görüşlerini Yapay Sinir Ağları, Adaptif Ağ Yapısına Dayalı Bulanık Çı-
karım Sistemi (ANFIS) ve Genetik Algoritmaları gibi sezgi-üstü algoritmaları 
(Meta-Heuristic Algorithms) kullanarak tahmin etmişlerdir. Çalışmada test 
edilen modellerden Adaptif Ağ Yapısına Dayalı Bulanık Çıkarım Sisteminin 
% 96 doğru tahmin başarısı gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, olumlu 
görüş dışındaki denetim görüşü üzerinde en etkili değişkenlerin net kar / satış-
lar, cari oran, asit-test oranı, stok devir hızı oranı, ticari alacakları tahsil süresi 
ve borç karşılama oranı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Habib (2013), denetçi/denetim ile ilgili değişkenler17 ve şirkete özgü de-
ğişkenlerin18 olumlu görüş dışındaki denetim görüşü üzerindeki etkisini meta 
analizi yöntemiyle incelemiştir. Sonuçlar, denetim firması büyüklüğü ve de-
netim raporunun yayınlanmasındaki geçen sürenin olumsuz görüş ile pozitif; 
denetim dışı ücretler ve şartlı denetim görüşünün ise olumsuz görüş ile negatif 
ilişkili olduğunu göstermiştir.  

Yaşar ve diğerleri (2015) çalışmasında; Borsa İstanbul sınai indekste işlem 
gören şirketlerin olumlu görüş dışındaki denetim görüşleri, finansal başarısız-
lık tahminlerinde kullanılan finansal oranlar kullanılarak Diskriminant, Lojis-

17 Denetim firması büyüklüğü, denetim firmasının sektörel uzmanlığı, denetim firması ve ortağı rotasyonu, 
denetim dışı hizmet sağlanması, denetim raporundaki gecikme.
18  Şirket büyüklüğü, finansal kaldıraç ve karlılık.
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tik Regresyon ve C5.0 karar ağacı algoritması yöntemleri ile tahmin edilmiş-
tir. Sonuçlar, denetim görüşünün tahmininde; ‘Dağıtılmamış Karlar/Toplam 
Varlıklar’, ‘Özkaynaklar/Toplam Yabancı Kaynaklar’, ‘Toplam Yabancı Kay-
naklar/Toplam Varlıklar’, ‘Net Kar/Toplam Varlıklar’, ‘Net İşletme Sermaye-
si/Toplam Varlıklar’ ve ‘Net Satışlar/Toplam Varlıklar’ değişkenlerinin etkili 
değişkenler olduğunu ve en yüksek doğru sınıflandırma başarısını C5.0 karar 
ağacı algoritmasının gerçekleştirdiğini göstermiştir. 

Yaşar (2016), olumlu görüş dışındaki denetim görüşlerini etkileyen faktör-
leri Borsa İstanbul sanayi şirketleri örnekleminde lojistik regresyon yöntemi 
kullanarak incelemiştir. Lojistik regresyon sonuçları, olumlu görüş dışındaki 
denetim görüşlerini tahmin etmede; ‘önceki denetim görüşü’ ve ‘denetim ra-
porundaki gecikme’ değişkenlerinin etkili olduğunu ve söz konusu modelin 
toplam doğru sınıflandırma başarısının %83,6 olduğunu göstermiştir.

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün Veri Madenciliği sınıflandırma 

tekniklerinden C5.0 ve CART algoritması karar ağaçları ve birliktelik kuralla-
rından GRI yöntemleri kullanılmak suretiyle tahmin edilmek suretiyle tahmin 
kurallarının belirlendiği bu çalışmada; aşağıdaki yöntem izlenmiştir:

• Borsa İstanbul sınai endekste işlem gören şirketlerden örnek olarak 
seçilen şirketlerin yıllık faaliyet ve bağımsız denetim raporları ince-
lenmiştir.

• Olumlu ve olumlu görüş dışındaki denetim görüşleri tespit edilmiştir.
• Literatürde bağımsız denetim görüşleri üzerinde etkili olduğu düşünü-

len ve sıklıkla kullanılan değişkenler belirlenmiştir.  
• Bağımsız denetim görüşü ile ilişkili değişkenler C5.0, CART ve GRI 

algoritması teknikleri ile tahmin edilmiş ve sınıflandırma başarıları or-
taya konulmuştur.

• C5.0 ve CART algoritmasından elde edilen karar ağaçları kuralları ve 
GRI algoritmasından elde edilen birliktelik kuralları belirlenmiştir.

3.1. Örnek Seçimi
Bu çalışmada, 2011-2014 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST) sınai en-

deks’te kesintisiz işlem gören şirketlerin yıllık faaliyet ve bağımsız denetim 
raporları incelenerek elde edilen veriler kullanılmış olmakla birlikte, bazı de-
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ğişkenlerden dolayı 2010 yılına ait veriler de kullanılmıştır. Mali kuruluşlar, 
faaliyet konuları itibariyle varlık yapılarının büyük ölçüde nakit ve nakit ben-
zeri değerlerden oluşması ve finansal tablo yapılarının farklılıklar göstermesi 
nedenleriyle örneklem kapsamına alınmamıştır. Ayrıca, çok değişkenli nor-
mallik varsayımının uç değerlere duyarlı olması nedeniyle, uç değerlere sahip 
şirketler de örnekleme alınmamıştır. Bu şekildeki sınırlamalar sonrası, BİST 
sınai endeks’te yer alan 128 şirketin 2011-2014 dönemine ait 512 şirket-yıl 
verisi elde edilmiş olup, söz konusu şirketlere 58 olumlu görüş dışı denetim 
görüşü ve 454 olumlu denetim görüşü verilmiştir. Bu kapsamda, kullanılan 
istatistiksel yöntemlerin tahmin başarılarının karşılaştırılmasını sağlamak 
amacıyla, 454 olumlu bağımsız denetim görüşünden 58 olumlu denetim görü-
şü rasgele seçilmiş olup, çalışmanın nihai örneklemini 2011-2014 dönemine 
ilişkin 58’i olumsuz ve 58’i olumlu olmak üzere toplam 116 şirket-yıl verisi 
oluşturmuştur. Çalışmada kullanılan veriler, Borsa İstanbul ve Kamuoyu Ay-
dınlatma Platformu web sayfalarında yayınlanan yıllık faaliyet raporları ve 
bağımsız denetim raporlarından elde edilmiştir.

3.2. Değişkenler
Bu çalışmada, literatürde sıklıkla kullanılan finansal oranlar ve bağımsız 

denetime özgü değişkenler bir arada analize dahil edilmiş olup, olumlu görüş 
dışındaki denetim görüşünün tahmininde kullanılan bağımsız değişkenlere 
ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre; bağımsız değişkenler ola-
rak; bağımsız denetim kuruluşu büyüklüğü, önceki denetim görüşü türü, dene-
tim raporunun yayınlanmasındaki gecikme gibi denetime özgü değişkenler ile 
işletme büyüklüğü (toplam varlıkarın doğal logaritması ve net satışlar/toplam 
varlıklar), finansal başarısızlık, cari oran, net işletme sermayesi, finansal kal-
dıraç, Faiz ve Vergiden Önceki Kar/Toplam Varlıklar gibi müşteri işletmeye 
özgü finansal değişkenlerin olumlu görüş dışındaki denetim görüşleri üzerin-
de etkisi olup olmadığı test edilmiştir. 

3.2.1. Bağımsız Denetim Kuruluşu Büyüklüğü
Denetim firması büyüklüğünün bağımsız denetim görüşü üzerindeki etkisi 

kapsamındaki birçok çalışmada, 4 büyüklerce denetlenen şirketlerin olumlu 
görüş dışındaki denetim görüşü alma ihtimalinin diğer denetim firmalarına 
göre daha fazla olduğu bulgusu elde edilmiştir (Keasey ve diğerleri, 1988; 
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Francis ve Krishnan, 1999; DeFond ve diğerleri, 2000; Ireland, 2003; Cara-
manis ve Spathis, 2006; Gaganis ve diğerleri, 2007; Adiloğlu ve Vuran, 2011; 
Habib, 2013). Diğer taraftan, bazı çalışmalar, denetim firması türünün (6/5/4 
Büyükler ve diğerleri) denetçinin olumlu görüş dışında bağımsız denetim gö-
rüşü verme eğilimini etkilemediğini ya da çok küçük bir etkisinin olduğunu 
göstermiştir (Caramanis ve Spathis, 2006; Gaganis ve diğerleri, 2007). Bu 
çalışmada, 4 Büyük denetim firmaları tarafından denetlenen şirketlerin diğer 
denetim firmalarınca denetlenen şirketlere göre olumlu görüş dışında görüş 
alma ihtimallerin daha yüksek olduğu hipotezini test etmek amacıyla, 4 Bü-
yükler ve Diğerleri şeklinde kukla (dummy) değişken kullanılmıştır. 

Tablo 1. Değişkenler ve Tanımları

Değişkenler Değişken
Simgesi

Değişken
Açıklaması

Bağımlı Değişken

Denetim Görüşü DG

Olumlu görüş dışı denetim görüşü (olumsuz, 
görüş bildirmekten kaçınma veya şartlı) verilmesi 
durumunda 1; olumlu denetim görüşü verilmesi 
durumunda ise 0 değerini alan kukla değişken

Bağımsız Değişkenler
a) Denetim Kuruluşu 

Büyüklüğü DKB 4 Büyüklerce denetlenen şirketler için 1; Diğerleri 
için 0

b) Önceki Denetim 
Görüşü Türü ÖDG Önceki denetim görüşünün olumsuz olması 

durumunda 1; diğer 0

c) Denetim Raporu 
Gecikmesi DRG Mali yılsonu ile denetim raporunun yayımlandığı 

tarih arasında geçen gün sayısı

d) İşletme Büyüklüğü
ln_TV Toplam varlıkların doğal logaritması

NS_TV Net satışlar / toplam varlıklar
e) Finansal Başarısızlık FD Finansal başarısız şirketler için 1; diğer 0

f) Likidite 
DV_KY Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
NİS_TV Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar

g) Finansal Kaldıraç TYK_TV Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar
h) Karlılık FVÖK_TV Faiz ve Vergiden Önceki Kar / Toplam Varlıklar

3.2.2. Önceki Bağımsız Denetim Görüşü 
Bağımsız denetim görüşü üzerinde etkisi olan faktörlerden birisi de önceki 

bağımsız denetim görüşünün türüdür. Önceki çalışmalar (Mutchler, 1985; Ke-
asey ve diğerleri, 1988; McKeown ve diğerleri, 1991; Nogler, 1995; Lennox, 
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1999; Carcello and Neal, 2000; Reynold and Francis, 2001; Chen ve diğerleri, 
2001; Ireland, 2003; Yaşar, 2016) cari yılda olumsuz bağımsız denetim görüşü 
alan şirketlerin izleyen yılda da olumlu görüş dışında denetim görüşü alma ih-
timallerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Ireland (2003, 994); önceki olumlu 
görüş dışındaki denetim görüşlerinin devam etmesinin çeşitli nedenlerinden 
birincisini denetlenen şirkette devam eden, gözlemlenemeyen problemlere; 
ikincisini ise, denetçiye yönelik dava ve itibar tehditlere dayandırmıştır. Bu 
kapsamda, özellikle müşteri işletmeden inandırıcı bir denetçi değişiklik tehdi-
di bulunmadığında, denetçilerin müteakip yıllarda da şirketlere olumlu görüş 
dışında denetim görüşü vermeyi sürdürebileceği öne sürülmüştür. Bu neden-
lerle, bu çalışmada, önceki yıldaki olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün 
denetçinin cari yıldaki diğer bir olumsuz denetim görüşü verme ihtimalini 
artıracağı hipotezi kapsamında, önceki bağımsız denetim görüşü kukla değiş-
keni modellere dahil edilmiştir.

3.2.3. Bağımsız Denetim Raporunun Yayınlanmasındaki Gecikme
Bağımsız denetim raporunun yayımlanmasındaki gecikme (audit report lag), 

şirket bağımsız denetiminin yapıldığı mali yılsonu ile denetim raporunun yayım-
landığı tarih arasında geçen sürenin uzunluğunu ifade etmektedir. Ireland (2003, 
993), denetim raporundaki gecikme ile olumsuz görüş arasındaki ilişkiyi çeşitli 
nedenlere bağlı olarak açıklamıştır. Buna göre; birinci neden, denetçi ve müşteri 
arasındaki anlaşmazlıkların (özellikle kesin hesaplar ve denetim raporu ile ilişkili 
anlaşmazlıklar) çözümü için harcanan zamandan kaynaklanabilmektedir. İkincisi, 
bağımsız denetçinin belirlediği problemlere bağlı olarak yerine getirmesi gereken 
ilave denetim çalışmasına bağlı olarak, denetim raporunun yayımlanmasında ge-
cikme meydana gelebilecektir. Üçüncüsü, denetim raporunun yayınlanmasındaki 
gecikme şirketin yüksek yapısal ve/veya kontrol riski olduğunu ve bu nedenle ilk 
başta daha fazla denetim çalışması gerektiğini yansıtabilmektedir. Literatürde, de-
netim yapılan yılsonu ile denetim raporunun yayımlandığı tarih arasındaki geçen 
süresi uzun olan şirketlerin olumlu görüş dışında görüş alma ihtimalinin diğer 
şirketlere göre daha fazla olduğu yönünde sonuçlar elde edilmiştir (Keasey ve di-
ğerleri, 1988; Laitinen ve Laitinen, 1998; Chen ve diğerleri, 2001; Ireland, 2003; 
Habib, 2013). Bu kapsamda, bu çalışmada, şirketin bağımsız denetimin yapıldığı 
mali yılsonu ile denetim raporunun yayımlandığı tarih arasında geçen süre gün 
olarak hesaplanarak analize dahil edilmiştir. 
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3.2.4. İşletme Büyüklüğü
Literatürde, küçük şirketlerin olumlu görüş dışında görüş alma ihtimalle-

rinin büyük şirketlere göre daha yüksek olduğu argümanı birçok çalışmada 
araştırılmıştır (Keasey ve diğerleri, 1988; McKeown ve diğerleri, 1991; Car-
cello ve diğerleri, 1995; Carcello ve Neal, 2000; Ireland, 2003; Habib, 2013). 
Örneğin; Keasey (1988, 327), büyük firmaların olumlu görüş dışında görüş 
alma ihtimallerinin küçük firmalara göre daha düşük olmasını, büyük firma-
ların daha düzgün ve gelişmiş iç finansal sisteme sahip olmalarına bağlarken; 
Ireland (2003, 990) büyük şirketlerin kredi sağlamak için daha yüksek varlık 
tabanına ve piyasa gücüne sahip olmasının iyi bir finansal sağlık göstergesi 
olmasına dayandırmıştır. McKeown ve diğerleri (1991), büyük işletmelerden 
gelecek denetim ücretlerini kaybetmek istemeyen bağımsız denetçilerin bü-
yük şirketlere olumlu görüş dışında görüş vermede tereddüt edebileceklerini 
öne sürmüştür. Bu çalışmada, işletme büyüklüğünün olumlu görüş dışındaki 
görüş üzerindeki etkisi; toplam varlıkların doğal logaritması ve net satışlar/
toplam varlıklar ile ölçülmüştür.

3.2.5. Finansal Başarısızlık
İşletmelerin finansal başarısızlığının denetim görüşü üzerindeki etkisini 

araştıran çalışmalarda; finansal başarısızlığın yüksekliği ile olumsuz görüş 
yayımlanması arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir (Mc-
Keown ve diğerleri, 1991; Krishnan ve Krishnan, 1996; Mutchler ve diğerleri, 
1997; Citron ve Tafler, 2001; Reynolds ve Francis, 2001; Hudaib ve Cooke, 
2005; Pasiouras ve diğerleri, 2007; Kirkos ve diğerleri, 2007). Söz konusu 
çalışmalarda, finansal başarısızlığın işletmenin sürekliliği ile ilgili daha fazla 
şüphe oluşturmasından dolayı, finansal başarısızlık olasılığı yüksek şirketlerin 
olumsuz görüş alma ihtimalinin de yüksek olacağı öne sürülmüştür.

Literatürde, finansal başarısızlığın ölçülmesinde genellikle Altman (1968) 
Z-Skoru, Ohlson (1980) ve Zmijewski (1984) modelleri kullanılmakta ve bu 
tür modellerde finansal başarısızlık (financial failure) iflas (bankruptcy) duru-
mu ile ifade edilmektedir. Yeterli sayıda iflas etmiş işletme örneğinin olduğu 
gelişmiş ülkelerdeki çalışmalarda, finansal başarısızlık tanımı olarak iflas ya 
da iflas başvurusunda bulunma kriteri kullanılırken; iflas etmiş işletme örnek-
lerinin oldukça az ve sağlıklı finansal verilere ulaşmanın güç olduğu geliş-
mekte olan ülkelerde ise iflas yerine daha esnek finansal başarısızlık tanımları 



ÇÖZÜMM
AL

İ

OCAK - ŞUBAT 2016
93

kullanılmaktadır (Özdemir, Choi ve Bayazıtlı, 2012, 27-28). Diğer taraftan, 
Pasiouras ve diğerleri (2007, 1323); Altman Z Skoru modelinin belirli bir sek-
tör (imalat sanayi) için, farklı ekonomik koşullar altında ve ABD için geliş-
tirildiğinden, bu yaklaşımın kullanılmasının uygun olmayacağını belirtmiştir. 
Bu nedenlerle bu çalışmada, Aktaş (2003)’ün finansal başarısızlığa düşmüş iş-
letmelerin seçiminde kullanılan kriterlerden; üç yıl üst üste zarar etmiş olmak, 
borçların aktifi aşması ile sermayenin yarısını kaybetme (dönem ve geçmiş 
yıllar zararlarının toplamı işletmenin sermayesinin yarısını aşması) kriterleri 
kullanılmıştır. Literatürdeki, finansal başarısızılık yüksek olduğunda, şirketin 
olumlu görüş dışında denetim görüşü alma ihtimalinin de yüksek olacağı ar-
gümanına dayalı olarak, finansal başarısızlık ve olumlu görüş dışındaki dene-
tim görüşü arasında pozitif bir ilişki beklenmektedir.

3.2.6. Likidite
Likidite durumunun olumlu görüş dışında denetim görüşü üzerindeki etki-

sini araştıran çalışmalarda, düşük likiditeye sahip şirketlerin diğer şirketlere 
göre olumlu görüş dışında görüş alma ihtimalinin daha yüksek olacağı yönün-
de sonuçlar elde edilmiştir (Ireland, 2003; Pasiouras ve diğerleri, 2007; Ga-
ganis ve diğerleri, 2007; Saif ve diğerleri, 2012; Valipour ve diğerleri, 2013). 
Örneğin; Ireland (2003, s. 991); yüksek likiditenin, varlıkların aşırı şişkin 
gösterilmesine bağlı olarak, olumlu görüş dışındaki görüş olasılığını artıra-
cağını öne sürerken; Spathis (2003), düşük likiditenin şirket finansal sağlığını 
bozmak suretiyle olumsuz görüş ihtimalini artıracağını öne sürmüştür. Diğer 
taraftan, Laitinen ve Laitinen (1998) ile Kirkos ve diğerleri (2007) çalışma-
sında, likidite ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşü arasında anlamlı bir 
ilişki olmadığı bulgusu elde edilmiştir. Bu çalışmada, likidite durumunun öl-
çülmesinde literatürde sıklıkla kullanılan likidite oranlarından cari oran ve net 
işletme sermayesi/toplam varlıklar oranları kullanılmıştır.

3.2.7. Borçluluk
Literatürde, işletmenin borçluluk durumunun olumlu görüş dışındaki de-

netim görüşü üzerinde etkili olabileceği düşüncesiyle, işletme varlıklarının 
ne kadarlık bir kısmının borçlar ile finanse edilmiş olduğunu ve dolayısıyla 
işletme riskini belirlemek amacıyla kullanılan önemli değişkenlerden birisi de 
finansal kaldıraç oranıdır. Araştırmalar, finansal kaldıracın olumlu görüş dı-
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şındaki denetim görüşü ile pozitif olarak ilişkili olduğunu göstermiştir (Dopu-
ch ve diğerleri, 1987; Chen ve diğerleri, 2001; Habib, 2013; Chan ve diğerleri, 
2006). Bu çalışmada, şirket borçluluğunun olumlu görüş dışındaki denetim 
görüşü üzerindeki etkisinin belirlenmesinde finansal kaldıraç (toplam borçlar/
toplam varlıklar) değişkeni kullanılmıştır. 

3.2.8. Karlılık
Literatürde olumlu görüş dışında denetim görüşü üzerinde etkisi araştırılan 

faktörlerden bir diğeri de şirket karlılığıdır. Bu kapsamda yapılan araştırmalar, 
olumlu görüş dışında görüş alan şirketlerin daha düşük ya da negatif karlılı-
ğa sahip şirketler olduğunu göstermiştir (Laitinen ve Laitinen, 1998; Sundg-
ren,1998; Spathis, 2002; Spathis, 2003; Spathis ve diğerleri, 2003; Ireland, 
2003; Kirkos ve diğerleri, 2007; Gaganis ve diğerleri, 2007; Habib, 2013). 
Bu durum, şirket finansal sağlığının bozulmasının, olumlu görüş dışında de-
netim görüşü olasılığını artıracağı argümanına dayandırılmıştır (Pasiouras ve 
diğerleri, 2007, s. 1323). Bu çalışmada, önceki çalışmalarda (Pasiouras ve 
diğerleri, 2007; Gaganis ve diğerleri, 2007; Adiloğlu ve Vuran, 2011; Saif ve 
diğerleri, 2012; Pourheydari ve diğerleri, 2012) şirket karlılığının ölçülmesin-
de kullanılan yaklaşımlardan Faiz ve Vergiden Önceki Kar / Toplam Varlıklar 
değişkeni kullanılmıştır. 

3.3. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada, olumlu görüş dışındaki denetim görüşünü tahmin etmeye 

yönelik kuralların belirlenmesinde aşağıda genel özellikleri belirtilen Veri 
Madenciliği sınıflandırma tekniklerinden C5.0 ve CART algoritması karar 
ağacı ile birliktelik kurallarından GRI algoritması tekniği kullanılmıştır. 

3.3.1. C5.0 Algoritması
Günümüzde pazarlama, bankacılık, sigortacılık, sağlık gibi alanlarda yay-

gın kullanılan ve büyük ölçekli veri tabanlarından değeri olan bir bilginin elde 
edilmesi şeklinde ifade edilebilen Veri Madenciliği; sınıflandırma, kümeleme 
ve bağlantı analizi (birliktelik) modeli olmak üzere üç temel modele ve bu 
modellere bağlı olarak geliştirilen çeşitli teknik ve algoritmalara dayalı olarak 
uygulanmaktadır (Akpınar, 2000: Silahtaroğlu, 2013; Özkan, 2013). Sınıflan-
dırma modelleri; kuruluşlarının ucuz olması, kolay yorumlanması, veri tabanı 
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sistemleri ile kolayca entegre edilebilmeleri, güvenilirliklerinin daha yüksek 
olması nedenleri ile veri madencilliği modelleri içerisinde en yaygın kulla-
nıma sahip modeldir (Akpınar, 2000, 14). Sınıflandırma modelleri içerisin-
de en çok kullanılan tekniklerden birisi Karar Ağaçları olup, temel olarak iki 
adımdan oluşmaktadır. Birinci adımda, önce bir ağaç oluşturulmakta; ikinci 
adımda ise veri tabanındaki her bir kayıt bu ağaca uygulanmak suretiyle sınıf-
landırma gerçekleştirilmektedir. Karar ağaçlarının oluşturulmasında; birbir-
lerinden kök, düğüm ve dallanma kriteri seçiminde izledikleri yol açısından 
ayrılan çeşitli algoritmalar (ID3, C4.5, C5, CART, SLIQ, SPRINT, Değişken 
Merkezli Karar Ağacı) geliştirilmiştir (Silahtaroğlu, 2013, 67-136). 

3.3.2. CART Algoritması
Günümüzde sınıflandırma modelleri içerisinde yoğun olarak kullanılan ka-

rar ağacı algoritmalarından olan CART (C&RT) algoritması, her aşamada ilgi-
li grubun, kendinden daha homojen iki alt gruba ayrılması şeklinde çalışmak-
tadır (Akpınar, 2000, 17). Bir başka ifade ile CART algoritması, hem ağacın 
dallara ayrılmasında uygun olan değişkeni bulmakta, hem de bu değişkenin 
ikiden fazla türde değerler taşıması durumunda hangi şekilde iki ayrı gruba 
ayrılacağını da belirlemektedir (Silahtaroğlu, 2013, 82). Bu algoritmada ayır-
ma işlemi, kategorik bağımlı değişkenler için gini, twoing; sürekli değişkenler 
için ise en küçük kareler sapması indeks hesaplamalarına göre gerçekleştiril-
mektedir (Akpınar, 2000, 17). 

3.3.3. GRI Algoritması
Veri Madenciliğinin sınıflandırma ve kümeleme dışındaki modellerinden 

birisi de, olayların birlikte gerçekleşme durumlarını çözümleyen ve belirli 
olasılıklar içerisinde ortaya koyan birliktelik kurallarıdır.  Perakende satış-
larda, müşterilerin satın alma eğilimlerini belirlemek amacıyla sıklıkla kul-
lanılan veri madenciliği modellerinden birisi olan birliktelik kuralları, çeşitli 
algoritmalar kullanılarak oluşturulmaktadır (Özkan, 2013, 157). Birliktelik 
kurallarının çıkartılması için GRI algoritması (Smyth ve Goodman, 1992), 
AIS algoritması (Agrawal ve diğerleri, 1993), SETM algoritması (Houtsma 
ve Swami, 1995), Apriori (Agrawal ve Srikant, 1994) gibi çeşitli algoritmalar 
geliştirilmiştir. Birliktelik kurallarının çıkartılmasında çalışmalarda sıklıkla 
kullanılan algoritmalar arasında Apriori ve GRI algoritmaları yer almaktadır. 
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Bu çalışmada, bağımsız değişkenler arasında kategorik veriler bulunması ne-
deniyle, GRI (Genelleştirilmiş Kural Çıkarımı) algoritması kullanılmıştır19. 
GRI algoritması, Smyth ve Goodman (1992) tarafından bir kural veya hipo-
tezin bilgi içeriğini ölçmede kullanılmak üzere geliştirilen J-ölçeği ile hesap-
lanmaktadır. bir algoritma olup, aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (Smyth 
ve Goodman, 304):

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 
Olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün tahmin edilmesinde karar ve 

birliktelik kurallarını belirlemek amacıyla Veri Madenciliği sınıflandırma tek-
niklerinden C5.0 ve CART algoritması ile birliktelik kuralı yöntemlerinden 
GRI algortimasının kullanıldığı bu çalışmada; Clementine 12.0 veri maden-
ciliği analiz programı uygulanmış olup, elde edilen sonuçlar aşağıda sunul-
muştur.

4.1. C5.0 Algoritması Analizine İlişkin Bulgular
Bu çalışmada, olumlu görüş dışındaki denetim görüşü üzerinde etkili fak-

törlerin belirlenmesinde, ilk önce, Veri Madenciliği sınıflandırma tekniklerin-
den C5.0 algoritması karar ağacı tekniği uygulanarak veriler analiz edilmiştir. 
Bu kapsamda, Clementine 12.0 veri madenciliği analiz programı uygulana-
rak, verilerin %80’i ile model eğitilmiş ve geri kalan %20’si ile test işlemi 
gerçekleştirilmek suretiyle model oluşturulmuş ve karar ağacı Şekil 4.1’de 
sunulmuştur. 

19  Apriori algortiması ne girdi ne de çıktı değişkenlerin numerik değerler olarak kullanılmasına imkan 
vermemekte; GRI algortiması ise girdi değişkenlerin numerik değerler olmasına imkan tanımaktadır 
(Markov ve Lorose, 2007, 200).

6

6
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Şekil 4.1. C5.0 Algoritması Bağımsız Denetim Görüşü Karar Ağacı

Şekil 4.1’deki karar ağacının kökünde, eğitim veri setine ilişkin 89 de-
netim görüşünden 45’i olumlu ve 44’ü ise bağımsız denetim görüşü olum-
lu görüş dışında olan şirketlerdir. Olumlu görüş dışındaki bağımsız denetim 
görüşünün belirlenmesinde en kuvvetli etkiye sahip değişken, karar ağacının 
kökünde bulunan ÖDG (Önceki Denetim Görüşü) değişkenidir. Olumlu görüş 
dışındaki denetim görüşü üzerinde etkili olan diğer önemli değişkenlerin ise 
sırasıyla FD (Finansal Başarısızlık), DV_KY (Cari Oran) ve ln_TV (İşletme 
Büyüklüğü) değişkenleri olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda, C5.0 algoritma-
sı ile elde edilen karar ağacından üretilen kurallar aşağıdaki gibidir:
	Önceki Denetim Görüşünün Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İliş-

kin Kurallar: 
	Kural 1: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 

görüş dışındaki bir görüş ise; o şirketin denetim görüşü %85 (n=34) 
oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür. 

	Kural 2: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 
ise; o şirketin denetim görüşü %79,6 (n=39) oran ile olumlu denetim 
görüşüdür.
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	Finansal Başarısızlığın Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin Ku-
rallar: 
	Kural 3: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 

ve eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) ise; o şirketin denetim görüşü %75 
(n=3) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.

	Kural 4: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 
ve eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) değil ise; o şirketin denetim görüşü 
%84,4 (38 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.

	Cari Oranın (Likidite) Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin Ku-
rallar: 
	Kural 5: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve 

eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,25’e 
eşit veya küçük ise; o şirketin denetim görüşü %57,4 (n=4) oran ile 
olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.

	Kural 6: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve 
eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,25’ten 
büyük ise; o şirketin denetim görüşü %92,11 (35 olumlu) oran ile 
olumlu denetim görüşüdür.

	İşletme Büyüklüğünün Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin Ku-
rallar: 
	Kural 7: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve 

eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,25’ten 
büyük ve eğer toplam varlıklarının doğal logaritması (ln_TV) 20,79’a 
eşit veya küçük ise ise; o şirketin denetim görüşü %100 (n=4) oran ile 
olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.

	Kural 8: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve 
eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,25’ten 
büyük ve eğer toplam varlıklarının doğal logaritması (ln_TV) 20,79’dan 
büyük ise; o şirketin denetim görüşü %100 (n=3 olumlu) oran ile olumlu 
denetim görüşüdür.

C5.0 algoritması sonucunda elde edilen sınıflandırma değerleri Tablo 6’da 
sunulmuştur. Tablo 6’daki sonuçlara göre, C5.0 modeli, 58 olumlu denetim 
görüşünden 49’unu ve 58 olumlu görüş dışındaki denetim görüşünden 54’ünü 
doğru tahmin etmiştir. Buna göre, bağımsız denetim görüşü olumlu olanlar 
için %84,5 ve olumlu görüş dışındaki görüş olanlar için ise %93.1 doğru sınıf-
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landırma başarısı gerçekleşirken, toplam doğru sınıflandırma başarısı %88,8 
olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 6. C5.0 Algoritması Sınıflandırma Sonuçları

C5.0 Algoritması

Tahmin Edilen Grup

Olumlu 
Olumlu 

Olmayan
Toplam

Doğru 
Sınıflandırma 

Yüzdesi

Gözlenen    
Grup

Olumlu 49 9 58 84,5
Olumlu Olmayan 4 54 58 93,1

Toplam 53 63 116 88,8

4.2. CART (C&RT) Algoritması Analizine İlişkin Bulgular
Bu çalışmada, olumlu görüş dışındaki bağımsız denetim görüşünün tah-

mininde etkili faktörlerin belirlenmesinde C5.0 algoritmasına ilave olarak 
bir diğer veri madenciliği sınıflandırma tekniği CART (C&RT) algoritması 
kullanılarak da veriler analiz edilmiştir. Söz konusu analiz için Clementine 
12.0 veri madenciliği analiz programı uygulanarak, verilerin %80’i ile model 
eğitilmiş ve geri kalan %20’si ile test işlemi gerçekleştirilmek suretiyle model 
oluşturulmuş ve karar ağacı Şekil 4.2’de sunulmuştur. 

Şekil 4.2. CART Algoritması Bağımsız Denetim Görüşü Karar Ağacı
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 Bu çerçevede, CART algoritmasından elde edilen karar ağacı kuralları 
aşağıdaki gibidir:
	Önceki Denetim Görüşünün Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İliş-

kin Kurallar: 
	Kural 1: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK değişkeni) 

olumlu görüş dışında ise; o şirketin denetim görüşü %85 (n=34) oran 
ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür. 

	Kural 2: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK değişkeni) 
olumlu ise; o şirketin denetim görüşü %79,6 (n=39 olumlu) oran ile 
olumlu denetim görüşüdür.

	İşletme Büyüklüğünün Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin 
Kurallar: 
	Kural 3: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 

görüş dışında ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a eşit veya 
küçük ise; o şirketin denetim görüşü %91,4 (n=32) oran ile olumlu 
görüş dışındaki denetim görüşüdür.

	Kural 4: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumsuz 
ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’dan büyük ise; o şirketin 
denetim görüşü %60 (n=3 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.

	Kural 5: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 
görüş dışında ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a eşit veya 
küçük ve eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’den büyük ve 
eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 0,771’den büyük ve eğer ‘İşletme Büyük-
lüğü’ (ln_TV) 19,156’dan büyük ise; o şirketin denetim görüşü %100 
(n=1) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.

	Kural 6: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu gö-
rüş dışındaki bir görüş ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a 
eşit veya küçük ve eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’den bü-
yük ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 0,771’den büyük ve eğer ‘İşletme 
Büyüklüğü’ (ln_TV) 19,156’ya eşit veya küçük ise; o şirketin denetim 
görüşü %100 (n=3 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.

	Denetim Rapor Gecikmesinin Denetim Görüşü Üzerine Etkisine 
İlişkin Kurallar: 
	Kural 7: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve 

eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’tan büyük ise; o şirketin 
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denetim görüşü %100,0 (n=3) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim 
görüşüdür.

	Kural 8: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve 
eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ise; o 
şirketin denetim görüşü %84,8 (n=39 olumlu) oran ile olumlu denetim 
görüşüdür.

	Finansal Kaldıraçın Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin Ku-
rallar: 
	Kural 9: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumsuz 

ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a eşit veya küçük ve 
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’e eşit veya küçük ise; o 
şirketin denetim görüşü %100 (n=23) oran ile olumlu görüş dışındaki 
denetim görüşüdür.

	Kural 10: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 
görüş dışında bir görüş ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a 
eşit veya küçük ve eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’dan bü-
yük ise; o şirketin denetim görüşü %75 (n=9) oran ile olumlu görüş 
dışındaki denetim görüşüdür.

	Kural 11: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 
ve eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve 
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’ten büyük ise; o şirketin 
denetim görüşü %57,1 (n=4) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim 
görüşüdür.

	Kural 12: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve 
eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve eğer 
‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’e eşit veya küçük ise; o şirketin de-
netim görüşü %92,3 (n=36 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.

	Cari Oranın (Likidite) Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin 
Kurallar:
	Kural 13: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olum-

lu görüş dışında bir görüş ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 
20,369’dan büyük ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,361’den büyük ise; 
o şirketin denetim görüşü %100 (n=2) oran ile olumlu görüş dışındaki 
denetim görüşüdür.
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	Kural 14: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu gö-
rüş dışında ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’dan büyük ve 
eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,361’e eşit veya küçük ise; o şirketin denetim 
görüşü %100 (n=3 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.

	Kural 15: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu gö-
rüş dışında ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a eşit veya küçük 
ve eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’den büyük ve eğer ‘Cari 
Oran’ (DV_KY) 0,771’e eşit veya küçük ise; o şirketin denetim görüşü 
%100 (n=8) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.

	Kural 16: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu gö-
rüş dışındaki bir görüş ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a eşit 
veya küçük ve eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’den büyük ve 
eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 0,771’den büyük ise; o şirketin denetim görü-
şü %75 (n=3 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.

	Kural 17: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 
ve eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve 
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’ten büyük ve eğer ‘Cari 
Oran’ (DV_KY) 1,591’e eşit veya küçük ise; o şirketin denetim gö-
rüşü %100 (n=4) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.

	Kural 18: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 
ve eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve 
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’ten büyük ve eğer ‘Cari 
Oran’ (DV_KY) 1,591’den büyük ise; o şirketin denetim görüşü %100 
(n=3 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.

	Kural 19: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 
ve eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve 
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’e eşit veya küçük ve eğer 
‘Cari Oran’ (DV_KY) 6,836’dan büyük ise; o şirketin denetim görüşü 
%100 (n=1) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.

	Kural 20: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu 
ve eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve 
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’e eşit veya küçük ve eğer 
‘Cari Oran’ (DV_KY) 6,836’ya eşit veya küçük ise; o şirketin denetim 
görüşü %94,7 (n=36 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.



ÇÖZÜMM
AL

İ

OCAK - ŞUBAT 2016
103

 Tablo 7, veri madenciliği sınıflandırma tekniklerinden C5.0 algoritmasın-
dan elde edilen sınıflandırma değerlerini göstermektedir. Tablo 7’deki sonuç-
lara göre, CART modeli, 58 olumlu denetim görüşünden 55’ini ve 58 olumlu 
görüş dışındaki denetim görüşünden 53’ünü doğru tahmin etmiştir. Buna göre, 
bağımsız denetim görüşü olumlu olanlar için %94,8 ve olumlu görüş dışında 
görüş olanlar için ise %91.4 doğru sınıflandırma başarısı gerçekleşirken, top-
lam doğru sınıflandırma başarısı %93,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar, 
olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün tahmininde C5.0 algoritmasının; 
toplam yüzde doğruluk ve olumlu denetim görüşü tahmininde ise CART algo-
ritmasının en yüksek doğru tahmin başarısı gerçekleştirdiğini göstermiştir. 

Tablo 7. CART Algoritması Sınıflandırma Sonuçları

CART Algoritması

Tahmin Edilen Grup

Olumlu 
Olumlu 

Olmayan
Toplam

Doğru 
Sınıflandırma 

Yüzdesi

Gözlenen
 Grup

Olumlu 55 3 58 94,8

Olumlu Olmayan 5 53 58 91,4
Toplam 60 56 116 93,1

4.3. GRI Algoritması Analizine İlişkin Bulgular
Olumlu görüş dışında bağımsız denetim görüşünün verilmesinde etki-

li olan birliktelik kurallarının belirlenmesinde, GRI algoritması kullanılarak 
Clementine 12.0 veri madenciliği analiz programı ile veriler analiz edilmiş 
olup, elde edilen sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. GRI Algortiması Birliktelik Kuralları
Sonuç Öncül Destek (%) Güven (%)

DG ÖDG 44,94 85,0

DG
ln_TV< 18,638
ÖDG

25,84 91,3

DG
ln_TV< 18,638
NS_TV< 0,791
ÖDG

19,1 100,0

DG DV_KY< 0,797 14,61 100,0
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Kural desteğine göre sıralamanın yapıldığı Tablo 8’deki GRI algoritması 
sonuçlarına göre, en yüksek destek ve güven oranlarının yer aldığı dört birlik-
telik kuralı aşağıdaki gibidir:
	‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDG) olumlu görüş dışında bir görüş olan şir-

ketlerin %44,94’ü olumlu görüş dışında denetim görüşü almış ve bu şekil-
de alınan görüşler, bağımsız denetim görüşlerinin %85’ini oluşturmuştur. 

	ln_TV<18,638 ve ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDG) olumlu görüş dışında 
bir görüş olan şirketlerin %25,84’ü olumlu görüş dışında denetim görü-
şü almış ve bu şekilde alınan bu görüşler, bağımsız denetim görüşlerinin 
%91,3’ünü oluşturmuştur.

	ln_TV<18,638 ve NS_TV<0,791 ve ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDG) 
olumlu görüş dışında bir görüş olan şirketlerin %19,1’i olumlu görüş dı-
şında denetim görüşü almış ve bu şekilde alınan görüşler, bağımsız dene-
tim görüşlerinin %100’ünü oluşturmuştur.

	DV_KY<0,797 olan şirketlerin %14,61’i olumlu görüş dışında denetim 
görüşü almış ve bu şekilde alınan görüşler, bağımsız denetim görüşlerinin 
%100’ünü oluşturmuştur.

5. SONUÇLAR VE GELECEK ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖNERİLER
Finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğine ilişkin önemli bilgi kay-

naklarından olan bağımsız denetim raporlarında açıklanan denetim görüşünün 
uygun denetim görüşünü yansıtıp yansıtmadığı hususundaki tartışmalar, dene-
tim görüşü üzerinde etkili olan faktörlerin ve denetim raporu türünün tahmin 
edilmesine yönelik çalışmaları dikkat çekici hale getirmiştir. Bu kapsamda, 
bağımsız denetim görüşünü tahmin etmek ve etkileyen faktörleri belirlemek 
amacıyla, bu çalışmada, veri madenciliğinin C5.0 ve CART algoritması karar 
ağaçları yöntemi ve birliktelik kuralları algoritmalarından GRI algoritması 
yöntemi kullanılmak suretiyle, olumlu görüş dışındaki denetim görüşünü tah-
minine yönelik karar ve birliktelik kuralları çıkartılmış ve bu çalışmanın 4. 
Bölümünde yer verilmiştir.

Veri madenciliğinin C5.0 karar ağacı algoritması analizine ilişkin elde 
edilen bulgular; olumlu görüş dışındaki denetim görüşü tahmininde en etkili 
değişkenin Önceki Denetim Görüşü (ÖDG) olduğunu, olumlu görüş dışındaki 
denetim görüşü üzerinde etkili bulunan diğer önemli değişkenlerin ise sıra-
sıyla Finansal Başarısızlık (FD), Cari Oran (DV_KY) ve İşletme Büyüklü-
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ğü (ln_TV) değişkenleri olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte,  C5.0 karar 
ağacı algoritması, olumlu görüş dışındaki denetim görüşü tahmininde %93.1 
doğru sınıflandırma başarısı gerçekleştirirken, %88,8 toplam doğru sınıflan-
dırma başarısı gerçekleşmiştir. 

Veri madenciliğinin diğer bir sınıflandırma tekniği olan CART algoritması 
analiz sonuçları; olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün belirlenmesinde 
en etkili değişkenin Önceki Denetim Görüşü (ÖDG) olduğunu, diğer etkili 
değişkenlerin ise sırasıyla İşletme Büyüklüğü (ln_TV), Denetim Rapor Ge-
cikmesi (DRG), Finansal Kaldıraç (TYK_TV) ve Cari Oran (DV_KY) oldu-
ğunu göstermiştir. Diğer taraftan, CART algoritması sınıflandırma sonuçları-
na göre; bağımsız denetim görüşü olumlu görüş dışında bir görüş olanlar için 
%91.4 doğru sınıflandırma başarısı gerçekleşirken, toplam doğru sınıflandır-
ma başarısı %93,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar, olumlu görüş dışında-
ki denetim görüşünün tahmininde C5.0 karar ağacı algoritmasının en yüksek 
doğru tahmin başarısı gerçekleştirdiğini göstermiştir. 

Veri madenciliğinin birliktelik kuralı yöntemlerinden GRI algoritması so-
nuçlarına göre; olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün belirlenmesine 
ilişkin en yüksek destek ve güven oranlarının yer aldığı dört birliktelik kuralı 
çıkarılmıştır. Kural destek sıralamasına göre söz konusu analiz sonuçları in-
celendiğinde, en yüksek kural destek düzeyi Önceki Denetim Görüşü (ÖDG) 
değişkeni için gerçekleşmiştir. 

Bu çerçevede, ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDG) değişkeni, her üç modelde 
elde edilen kurallarda da en etkili değişken olarak gerçekleşmiş olup, cari yıl-
da olumsuz denetim görüşü alan şirketlerin izleyen yılda da olumsuz görüş alma 
ihtimallerinin yüksek olduğu yönündeki önceki çalışma bulguları ile tutarlı bir 
sonuçtur. Bununla birlikte, ‘işletme büyüklüğü’ (ln_TV) ve ‘cari oran’ (DV_KY) 
değişkenleri her üç modelde de etkili değişkenler olarak gerçekleşmiştir.

Bağımsız denetim görüşünü tahmin etmeye ve etkileyen faktörleri belirle-
meye yönelik Türkiye örneklemindeki çalışmalar (Adiloğlu ve Vuran, 2011; 
Yaşar ve diğerleri, 2015; Yaşar, 2016) oldukça sınırlı sayıda olduğundan, veri 
madenciliğinin karar ve birliktelik kuralları algoritmaları yoluyla denetim gö-
rüşünün tahmin edildiği bu çalışmanın literatüre katkı sağlaması beklenmek-
tedir. Diğer taraftan, bu çalışmada olumlu görüş dışındaki denetim görüşleri 
(modified audit opinions) olarak şartlı, görüş bildirmekten kaçınma ve olum-
suz görüş şeklindeki denetim görüşleri incelendiğinden, gelecekte yapılması 
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muhtemel çalışmalarda işletmenin sürekliliği ile ilgili olan ve olmayan şartlı 
denetim görüşlerinin ayrı ayrı tespit edilerek analizler yapılmasının da litera-
türe önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, şarlı, olumsuz ve 
görüş bildirmekten kaçınma yönündeki denetim görüşlerini tahmine yönelik 
gelecekteki çalışmalarda, karar destek sistemleri kapsamındaki çeşitli algorit-
maların kullanılması da mümkün bulunmaktadır.
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