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Özet
Bilgi kullanıcıları alacakları kararlarda güvenilir finansal tablolara
ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmada finansal tablolardaki hile riskini
belirleyen faktörleri tespit etmek amacıyla BIST’da 2009-2013
yılları arasında faaliyetleri süreklilik gösteren firmalar
incelenmiştir. Çeyrek dönemlik finansal tabloların incelendiği
çalışmada hile riski taşıyan 32 firmaya ait 408 dönem, kontrol grup
olarak da 20 firmaya ait 400 dönem analize dahil edilmiştir.
Yöntem olarak seçilen lojistik regresyon analizi sonucunda alacak
devir hızı, finansal kaldıraç, brüt kar marjı, PDD/DD, toplam
varlıkların doğal logaritması, firmaların borsada işlem gördüğü
süre, firmaların dört büyük denetim şirketi tarafından
denetlenmiş olması ve z skor değişkenlerinin finansal tablolardaki
hile riskinin tespitinde önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Lojistik regresyon analizinin doğru sınıflandırma oranı % 75,1
olarak tespit edilmiştir.

Abstract
The data users need reliable financial statements when they make
any decision. In this study we aim to identify the factors that
determine fraud risk in financial statements by examining the
listed firms in Istanbul Stock Exchange (ISE) over the period 2009
and 2013. Using quarterly data, we included 408 periods
belonging 32 firms that have fraud risk and the control group
consists of 20 firms with 400 periods in this analysis. By employing
logistics regression analysis, we found that receivables turnover,
financial leverage, gross profit margin, BV (Book Value) / MV
(Market Value), natural logarithm of total assets, the total duration
of the firms in the stock exchange, the big four auditing firm and z
score are important factors to detect the fraud risk in financial
statements. The correct classification rate of the logistic regression
analysis is found 75.1%.

271

