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Özet 
701 no.lu Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda 
Bildirilmesi isimli Bağımsız Denetim Standardı (BDS)’nın 2017 
yılında yayınlanması ile birlikte bağımsız denetim raporlarında kilit 
denetim konularının açıklanması gerekmektedir. Kilit denetim 
konuları; denetçinin mesleki muhakemesine göre, cari döneme ait 
finansal tabloların denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Bu 
çalışmanın amacı; BDS 701 Standardı çerçevesinde kilit denetim 
konularının belirlenmesi ve sunulması ile ilgili esasları açıklayarak, 
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2017 mali yılına ilişkin 
bağımsız denetim raporlarında hangi kilit denetim konularının 
belirlendiğine dair içerik analizi yapmaktır. Çalışmanın amacı 
doğrultusunda 140 tane şirketin denetim raporu incelenmiş ve kilit 
denetim konuları ile ilgili nicel ve nitel değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. Borsa İstanbul’daki şirketlerin 2017 yılına ilişkin 
denetim raporlarında en çok belirlenen kilit denetim konuları 
sırayla; hasılat, ticari alacaklar, stoklar, maddi duran varlıklar ve 
yatırım amaçlı gayrimenkuller ile ilgili olduğu tespit edilmiştir.  
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Abstract 
It is necessary to clarify “the key audit matters within the auditor’s 
report” due to the publishing of International Standard on Auditing 
(ISA) 701: Reporting Key Audit Matters within the Independent 
Auditor’s Report, in 2017. The mentioned key audit matters are the 
most important ones for the auditing of current term’s financial 
tables according to the auditor’s professional reasoning. The aim of 
the study is explaining the basis relating the detecting of key audit 
matters and their presentation in the framework of ISA 701; to 
perform a content analysis about which key audit matters are 
detected within the independent auditor’s reports for 2017 financial 
term belonged to the companies listed in Istanbul Stock Exchange.  
Hence; audit reports of 140 companies are analyzed through the aim 
of the study also quantitative and qualitative methods are employed 
about the key audit matters. The most common matters detected 
within the mentioned reports herein are as the following: Sales, 
Accounts Receivables, Inventories, Tangible Assets and Investment 
Properties.  

 


