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BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI VE BAĞIMSIZ 
DENETÇİLER ÜZERİNDE KAMU DENETİMİ VE GÖZETİMİ

Mustafa YAVUZ*

Öz
2011 yılının Kasım ayı başında yayımlanan 660 sayılı KHK ile bağım-

sız denetimin gözetimiyle ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır. Sözko-
nusu KHK, bağımsız denetçilik yapacak meslek mensuplarını yakından 
ilgilendirmektedir. Anılan KHK’da yapılan düzenlemeleri eleştirel bir ba-
kış açısıyla değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada, öncelikle Sarbanes-
Oxley Kanunu ve AB 8.Direktifi hakkında genel bilgi verilmiş ve Yeni 
Türk Ticaret Kanununda yer alan bağımsız denetimin gözetimiyle ilgili hü-
kümler açıklanmıştır. Ayrıca, sözkonusu KHK’da niçin cezai sorumlulukla 
ilgili bir hükme yer verilmediği, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların 
denetimiyle ilgili getirilen sınırlamaların neler olduğu, yeni oluşturulan 
Kurum tarafından bağımsız denetçilere sınav yapılıp yapılmayacağı, Ku-
ruma tahsis olan kadro sayısının ne ölçüde yeterli olduğu gibi sorulara da 
cevap aramaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kamu gözetimi, bağımsız denetim kuruluşu, ba-
ğımsız denetçi

1. GİRİŞ
2000’li yılların başından itibaren önce ABD’de, daha sonra ise diğer 

gelişmiş ülke ekonomilerinde arka arkaya ortaya çıkan muhasebe ve ba-
ğımsız denetim skandalları ile beraber, kamunun sermaye piyasalarına olan 
güveninin yeniden tesisi amacıyla birçok ülkede bağımsız denetim alanın-
da bir takım köklü düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, bağımsız dene-
timin daha kaliteli ve yeterli güvenilirlikte yapılmasını teminen bağımsız 
denetim standartları güncellenmiş ve yeni gözetim ve denetim mekanizma-
ları oluşturulmuştur. Yapılan düzenlemelerde bağımsız denetim faaliyetinin 
sıkı bir denetime tabi tutulması tercih edilmiştir (Okur, 2007, 41). 

* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi
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ABD’de Sarbanes-Oxley Kanununun 2002 yılında kabul edilmesi ve 
Avrupa Birliğinin bağımsız denetime ilişkin 8. Direktifi 2006 yılında gün-
cellemesi sonrasında ülkemizde de bağımsız denetim konusu daha yoğun 
tartışılmaya başlanmış ve bu konuda somut adımlar atılmıştır. 2011 yılının 
ilk günlerinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu1 (YTTK) ile 
sermaye şirketlerinin denetimine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş 
ve tüm sermaye şirketleri için bağımsız denetim zorunlu hale getirilmiştir. 
Sözkonusu Kanunda öngörülen özellikli ve nitelikli denetimin amacına 
ulaşabilmesi, AB ile yürütülen müzakereler çerçevesinde Şirketler Huku-
ku faslının gereklerinin yerine getirilmesi ve ticari hayatın daha güvenilir 
bir yapıya kavuşturulması amacıyla bağımsız denetimin gözetimiyle ilgili 
kurumsal düzenleme de aynı yılın sonlarında yapılmıştır. Bakanlar Kuru-
lunca 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden 26.09.2011 tarihinde 
kararlaştırılan ve 02.11.2011 tarihli, 28103 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanan 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Ku-
rumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(GMDK) oluşturulmuş ve bağımsız denetim için kamu gözetimi getiril-
miştir. GMDK, siyasi iktidar tarafından son on yılda oluşturulan ilk özerk 
kuruluştur.

Bu çalışmamızda, öncelikle 660 sayılı KHK’nın ülkemizde yürürlüğe 
konma nedenlerini ve anılan KHK’da yer alan hükümlerin tarihsel gelişi-
mini anlamak için dünyada bağımsız denetimin gözetimiyle ilgili düzenle-
melere önderlik eden Sarbanes-Oxley Kanunu (ABD) ile 2006/43/EC sa-
yılı 8. Direktif (AB) hakkında genel bilgi verilecek, YTTK’daki bağımsız 
denetimin gözetimiyle ilgili düzenlemeler açıklanacak, akabinde ise 660 
sayılı KHK hükümleri çerçevesinde GMDK’nın oluşumu, görev ve yet-
kileri, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi, bağımsız denetim 
kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin hukuki ve cezai sorumlulukları ile 
bağımsız denetimin gözetimi eleştirel bakış açısıyla değerlendirilecektir.

1  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 
14.02.2011 tarihli, 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, birkaç hükmü dışında 
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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2. BAĞIMSIZ DENETİMİN GÖZETİMİNE İLİŞKİN ULUSLA-

RARASI UYGULAMALAR

2.1. Sarbanes-Oxley Kanunu ve “Halka Açık Şirketler Muhasebe 
Gözetim Kurulu- PCAOB” (ABD)

Amerika Birleşik Devletlerinde 2001 yılı sonunda doğalgaz boru hattı 
şirketi Enron’un, 2002 yılında da internet servis sağlayıcısı Worldcom’un 
sürpriz bir şekilde iflas etmesi, dikkatleri bağımsız denetim şirketlerine 
çekmiştir. Zira her iki şirketin bilanço ve gelir tabloları bağımsız dene-
tim kuruluşu Arthur Andersen tarafından denetlenmiş ve anılan denetim 
firmasının iflas eden şirketlerde denetimi bağımsız bir şekilde yapmadığı 
ve etik kurallara uymaksızın danışmanlık hizmeti verdiği tespit edilmiştir. 
Sözkonusu şirket ve muhasebe skandalları sonrası kamuoyunun güvenini 
tekrar temin etmek ve bağımsız denetimle ilgili kuralları yeniden düzenle-
mek üzere ABD’de 30.07.2002 tarihinde Sarbanes-Oxley Kanunu (SOX) 
kabul edilmiştir. 

SOX ile şirketlerdeki kurumsal yönetimin güçlendirilmesi, kurumsal 
yönetime etki eden unsurlar ile şirket ilişkilerinin yeniden tanımlaması, 
sözkonusu ilişkilerde şeffaflığın sağlanması, kamuoyunun daha iyi ve gü-
venilir bir biçimde bilgilendirilmesi, denetçi bağımsızlığının sağlanması, 
denetimin etkinleştirilmesi ve denetlenmesi ile iç kontrol sisteminin etkin-
liğinin artırılması hedeflenmiştir (İnam, 2007, 71). 

Yatırımcıların çıkarlarını korumak üzere SOX’ta yapılan en önemli 
düzenlemelerden biri, Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kuru-
lunun (Public Company Accounting Oversight Board-PCAOB) oluş-
turulmasıdır. PCAOB’nin görevleri genel hatlarıyla; halka açık şirketler 
için denetim raporları hazırlayan bağımsız denetim firmalarını tescil et-
mek, bu şirketlerin denetim raporlarının hazırlanması için gerekli denetim, 
kalite kontrol, etik, bağımsızlık ve diğer standartları belirlemek, kayıtlı de-
netim firmalarının faaliyetlerini denetlemek, bunlar hakkında soruşturma 
yapmak ve sonucunda bağımsız denetim firmalarına ve bu firmaların ilgili 
kişilerine yaptırımlar uygulamaktır (Özkul, 2003, 21). ABD’de halka açık 
şirketler nezdinde denetim yapacak bağımsız denetim firmalarının kendi-
lerini PCAOB’ye tescil ettirmesi zorunlu olup, tescil işlemini yaptırmayan 
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firmaların hazırladığı veya hazırlanmasına iştirak ettiği denetim raporları 
geçerli sayılmamaktadır. Öte yandan, Kurul beş kişiden oluşmakta ve üye-
lerinin tamamı SEC (Securities Exchange Comission) (SEC, ülkemizdeki 
Sermaye Piyasası Kurulunun, ABD’de muadili olan kurumdur.) tarafından 
beş yıllığına atanmaktadır. Kar amacı gütmeyen PCAOB, aynı zamanda 
SEC’in gözetimine tabidir. Diğer taraftan 2010 yılında yürürlüğe giren 
Dodd-Frank Kanunu (http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-
cpa.pdf), SEC’e kayıtlı broker ve bayi denetçilerin gözetim yetkisini 
PCAOB’a vermiş, ABD dışında faaliyet gösteren bağımsız denetim firma-
ları ile ilgili düzenlemeler yapmış ve anılan Kurulu ülke dışındaki denetle-
yici kuruluşlarla bilgi paylaşımı konusunda yetkilendirmiştir. PCAOB’da 
2010 yılı sonu itibariyle 600’den fazla kişi çalışmaktadır. PCAOB tara-
fından 2010 yılı sonuna kadar tescil edilen bağımsız denetim firmasının 
sayısı, 894’ü yabancı olmak üzere toplam 2397’dir.( http://www.sec.gov/
about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf)

2.2. Avrupa Birliğinin Bağımsız Denetime İlişkin 2006/43/EC 
Sayılı 8. Direktifi
ABD’de kurulan PCAOB’nin, sermaye piyasasında işlem gören hal-

ka açık şirketlerin bağımsız denetimlerini yapan yerli ve yabancı denetim 
firmalarına kayıt zorunluluğu getirmesi ve bunları denetlemeye başlaması, 
Avrupa’daki denetim firmalarını da etkilemiştir. Avrupa’da yaşanan finan-
sal skandalların ve şirket yolsuzluklarının (Royal Ahold,  Parmalat) da et-
kisi ile Avrupa Birliği 17.05.2006 tarihinde 2006/43/EC sayılı revize 8. Di-
rektifi kabul etmiştir (Uzay, 2006). Sözkonusu Direktifte özet olarak; her 
üye ülkenin, yasal denetçilerin ve denetim firmalarının onaylanmasından 
sorumlu yetkili mercileri belirlemesi, etkin bir kamu gözetimi sistemi or-
ganize etmesi ve tüm denetçiler ve denetim firmalarının kamu gözetimine 
tabi olması, bunların elektronik ortamda sicilinin tutulması, soruşturma ve 
yaptırım sistemleri oluşturulması, tüm yasal denetçiler ve denetim firma-
larının bir kalite güvencesine tabi olması, kalite güvence sistemi üzerinde 
kamu gözetiminin bulunması, yasal denetçilerin sürekli eğitim programla-
rına katılmaları öngörülmüştür. 

Bilindiği üzere, ülkemiz 1999 yılında AB’ye aday ülke olarak kabul 



Ey
lül

 - 
Ek

im
 2

01
1

151

ÇÖZÜM

M
AL

İ
edilmiş; 2005 yılında da tam üyelik müzakerelerine başlamıştır. Müzake-
reler kapsamında yer alan 35 fasıldan biri de “Şirketler Hukuku” faslı olup, 
sözkonusu fasıl 17.06.2008 tarihinde müzakereye açılmıştır. AB Şirketler 
Hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetime ilişkin mevzuat ol-
mak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nunun (YTTK) 13.01.2011 tarihinde yasalaşması ve 660 sayılı KHK’nın 
02.11.2011 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Şirketler Hukuku Faslının kapa-
nış kriterlerinin neredeyse tamamı yerine getirilmiş olmaktadır.

3. TÜRK TİCARET KANUNUNDA BAĞIMSIZ DENETİMİN 
GÖZETİMİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
YTTK’nın geçici 2. maddesinde, kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye 

Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar, Türkiye Denetim Stan-
dartlarının TÜRMOB ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim 
standartlarıyla uyumlu olarak belirleneceği; geçici 3. maddesinde de kamu 
adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete ge-
çinceye kadar bağımsız denetçilerin, denetlemelerini YTTK hükümleriyle 
standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçile-
rin yerinden ve internette,  denetleme belgelerine erişim suretiyle ve ay-
rıca gerekli bilgileri de alarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı2 tarafından 
denetleneceği hükme bağlanmış ve sözkonusu maddeler YTTK’nın Resmi 
Gazetede yayımlandığı 14.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 660 sayılı 
KHK, sözkonusu hem geçici 2. madde hem de geçici 3. maddede öngörü-
len kurumları tek çatı altında toplamıştır. Bahsi geçen KHK’nın yürürlüğe 
girmesiyle birlikte YTTK’nın geçici 2. ve 3. maddelerinin uygulama alanı 
kalmamıştır. 

 
4. 660 SAYILI KHK’DA YER ALAN DÜZENLEMELERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bağımsız denetimin gözetimi konusu, yasal düzenleme olarak hukuku-

muzda ilk defa 660 sayılı KHK’da yer almıştır. Anılan KHK’nın çıkarılış 

2  640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile 
(mülga) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Türk Ticaret Kanununa ilişkin görev ve yetkileri, 
yeni kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilmiştir.
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amacı; uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını 
oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, ge-
rekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, ba-
ğımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunla-
rın faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi 
yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumunun (GMDK) kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir (660 sayılı KHK md. 1).

Sözkonusu KHK’da ağırlıklı olarak üst kurumla ilgili düzenlemelere 
yer verilmiş, bağımsız denetimin gözetimiyle ilgili en temel kurallar belir-
lenmiş, gözetimin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ise ikincil mevzuata 
bırakılmıştır. Bununla birlikte anılan KHK’da bağımsız denetimle ilgili bir 
hükme yer verilmemiştir. Bunun sebebi, kanaatimizce bağımsız denetim 
konusunun YTTK’da düzenlenmiş olmasıdır. Bu halde, konu bütünlüğü 
açısından 660 sayılı KHK ile YTTK ve özellikle anılan Kanunun bağımsız 
denetime ilişkin 397 ila 406. maddeleri birlikte değerlendirilmelidir.  

Öte yandan, bahsi geçen KHK’nın adında “Kamu Gözetimi” ibaresi 
bulunmasına karşın, içeriğinde bu ibare tanımlanmamıştır. Ayrıca, KHK 
hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Devletin bağımsız denetimle ilgili 
fonksiyonunun gözetimden (oversight) ziyade denetim (audit) olduğu ve 
vurgunun kamu denetimi üzerinde bulunduğu görülmektedir.

660 sayılı KHK, şekli olarak incelendiğinde bazı eksiklikler göze çarp-
maktadır. Örneğin; 1. maddenin başlığı “amaç ve kapsam” olmasına kar-
şın, maddede sadece amaç açıklanmıştır. Sekizinci maddenin onuncu fık-
rasında, yaptırım öngören kararlar dahil tüm Kurul kararlarının, tekemmül 
etmeleri ve ilgililere tebliğ edilmeleri veya usulüne uygun olarak duyurul-
maları ile birlikte uygulanabilir ve para cezalarının tahsil edilebilir hale 
geldiği ifade edilmesine karşın, sözkonusu KHK’da para cezalarıyla ilgili 
herhangi bir düzenleme yer almamakta, bir başka ifadeyle Kurulun idari 
para cezası verme yetkisi bulunmamaktadır.

Mezkur KHK ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumu (GMDK) ile ilgili açıklama ve değerlendirmelere aşağıda 
yer verilmiştir.
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4.1. Kurulun (GMDK) Oluşumu 
Kamu tüzel kişiliğine ve idari özerkliğe sahip olan Kurum Başbakan-

lıkla ilişkilidir. Ancak Başbakan bu yetkisini bir Bakan eliyle de yürütebi-
lecektir. Nitekim anılan Kurum, 26.11.2011 tarihli ve 28124 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Karar kapsamında Maliye Bakanlığı ile ilişkilendi-
rilmiştir. Kurul; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafın-
dan önerilecek dörder aday arasından ikişer kişi, Hazine Müsteşarlığı, SPK 
ve BDDK’nın bağlı olduğu Bakanlıklar ile TÜRMOB ve TOBB tarafından 
önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere, Bakanlar Kurulu 
tarafından atanacak dokuz üyeden oluşacaktır. Üyelerin görev süresi altı 
yıl olup, süreleri dolmadan herhangi bir nedenle üyelerin görevlerine son 
verilemeyecektir. Ancak, ciddi hastalık veya sakatlık nedeniyle iş göreme-
yecekleri, atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının 
KHK’nın 6. maddesinde düzenlenen yasaklara aykırı olduğu anlaşılanlar 
Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınabilecektir. Atanacak üyelerin 
son üç yılda; bağımsız denetim faaliyetinde bulunmamış, bir bağımsız de-
netim kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği yapmamış veya bir bağımsız 
denetim kuruluşunca istihdam edilmemiş olması ya da doğrudan veya do-
laylı olarak bir bağımsız denetim kuruluşu ile ortaklık ilişkisinin olmaması 
zorunludur. Öte yandan, Kurul görevini yaparken bağımsız olup, hiçbir 
organ, makam, merci ve kişi; Kurulun kararını etkilemek amacıyla emir ve 
talimat veremeyecektir.  

4.2. Kurulun (GMDK) Görev ve Yetkileri
Kurulun görevlerine 660 sayılı KHK’nın 9. maddesinde yer verilmiştir. 

Kurulun bağımsız denetime ilişkin görev ve yetkileri özetle şu şekildedir: 
1. Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını 

ve Ulusal Denetim Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak.
2. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş 

şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, bu şartları taşıyan kuruluşları 
ve bağımsız denetim yapacak meslek mensupları ile mütekabiliyet esasına 
göre Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke 
denetim kuruluşları ve denetçilerini listeler halinde ilan etmek ve bunları 
oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuo-
yunun erişimine sürekli olarak açık tutmak.
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3. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri 
ile denetim çalışmalarının, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemele-
re uyumunu gözetlemek ve denetlemek; inceleme ve denetimler sonucun-
da aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluş-
larının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek.

4. Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, 
yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yü-
rütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, 
bunlara yönelik olarak kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlar-
daki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

5. Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, deneti-
me olan güven ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler 
yapmak ve gerekli tedbirleri almak; düzenlemek ve denetlemekle görevli 
olduğu alanla ilgili ikincil düzenlemeleri yapmak ve bu konularda gerekli 
kararları almaktır.

660 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte artık muhasebe stan-
dartlarını, 2499 sayılı Kanunun ek 1. maddesine göre faaliyette bulunan 
TMSK değil, GMDK oluşturup yayımlayacaktır. Zira 660 sayılı KHK ile 
sözkonusu madde yürürlükten kaldırılmış ve TMSK bütün varlıkları ile 
birlikte GMDK’ya devredilmiştir.

Bağımsız denetim faaliyetinde bulunmanın ön şartı, yeminli mali mü-
şavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) olmaktır. 
Bağımsız denetim kuruluşlarının ortaklarının dahi YMM ve/veya SMMM 
olması zorunludur. Bağımsız denetim yapacakların öncelikle YMM ve 
SMMM olması zorunlu olmakla birlikte bu şart tek başına yeterli değil-
dir. Bağımsız denetçi olabilmek için Kurulca yapılacak sınavda başarılı 
olmak, yetkilendirilmek ve tescil edilmek gereklidir. GMDK tarafından 
yetkilendirilmeyen ve tescil edilmeyen hiçbir bağımsız denetim kuruluşu 
ile bağımsız denetçi, bağımsız denetim faaliyetinde bulunamayacak, buna 
ilişkin rapor düzenleyemeyecektir. Nitekim 660 sayılı KHK’nın 2. mad-
desinde bağımsız denetçi; “bağımsız denetim yapmak üzere, 3568 sayılı 
Kanuna göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşa-
virlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kurum tarafından 
yetkilendirilen kişiler” şeklinde tanımlanmıştır. 
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Kanaatimizce YTTK’nın bağımsız dış denetime ilişkin hükümlerinin 

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle, gerekli alt yapı 
hazırlıklarının tamamlanması ve bu konuda bir sorun yaşanmaması için ilk 
başlangıçta Kurul tarafından bir sınav yapılmaksızın bir program dahilinde 
muhasebe standartları ve bağımsız denetim konusunda belli bir saat eğitim 
alan YMM ve SMMM’lerin yetkilendirilip tescil edilmesi mümkündür. 
Eğitimlerle ilgili olarak KHK’da GMDK’ya sadece bağımsız denetim ya-
pacak meslek mensuplarına yönelik sürekli eğitim standartlarını belirleme 
yetkisi verilmiş, eğitimlerin kim tarafından yapılacağı düzenlenmemiştir. 
Kanaatimizce eğitimlerin TÜRMOB tarafından yapılmasına ilişkin Kurul 
tarafından ilerleyen dönemlerde bir karar alınabilecek veya düzenleme ya-
pılabilecektir.

Belirtilmesi gereken bir diğer husus, 660 sayılı KHK’nın, YTTK’da 
düzenlenen “işlem denetçileri”3 ile ilgili olarak Kurula herhangi bir yet-
ki vermemiş olmasıdır. Bu halde, işlem denetçileriyle ilgili düzenlemeler 
YTTK hükümlerine göre yapılacaktır.

4.3. Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi
660 sayılı KHK’da “kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar” ibaresine 

yer verilmiş ve bu kuruluşlarda denetimin sadece bağımsız denetim ku-
ruluşları tarafından yapılacağı belirtilmiştir. “Kamu yararını ilgilendiren 
kuruluşlar” ibaresi KHK’nın 2/I-ğ maddesinde; “halka açık şirketler, 
bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, 
finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketle-
ri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet 
alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçüt-
lere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından 
bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlar” şeklinde tanımlanmıştır. Öte 
yandan, YTTK’nın 400. maddesinde büyük ölçekli şirketlerin denetiminin 
de sadece bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılması öngörülmüştür. Bu 
durumda, bağımsız denetçiler (YMM ve SMMM) kamu yararını ilgilendi-

3  İşlem denetçileri; sermaye şirketlerinin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, 
birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer 
şirket işlem ve kararını denetleyecektir (YTTK md. 554).
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ren kuruluşlarda ve büyük ölçekli şirketlerde denetçi olamayacaklar, ancak 
bunların dışındaki şirketlerde denetçilik yapabileceklerdir.

Getirilen düzenleme ile SPK, BDDK, EPDK ve Hazine Müsteşarlı-
ğının ilgili oldukları sektörlerde yapmakta oldukları bağımsız denetime 
ilişkin görev ve yetkiler tamamen sona erdirilmiş, sözkonusu görev ve 
yetkiler yeni kurulan Kuruma geçmiştir. Bu halde, ülkemizde bağımsız 
denetim ve buna ilişkin standart belirleme görev ve yetkisi tek elde top-
lanmış olmaktadır.  Her ne kadar bahsi geçen kurumlara bağımsız deneti-
me dair yetki veren ilgili Kanun maddeleri ( 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu md. 22/I-d,e; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu md. 15, 33, 36; 5684 
sayılı Sigortacılık Kanunu md. 18/II. EPDK’nın yetkili olduğu sektörleri 
düzenleyen Kanunlarda -4628 ve 4646 sayılı Kanunlar- bağımsız dene-
time ilişkin özel bir hüküm bulunmamakla birlikte, bahsi geçen Kurum 
tarafından 03.10.2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmi Gazetede Enerji Pi-
yasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Dene-
tim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.) 
yürürlükten kaldırılmasa da, 660 sayılı KHK’nın geçici 1/II. maddesinde, 
denetim standartları ve bağımsız denetimle ilgili olarak diğer kanunlarda 
yer alan hükümlerin anılan KHK’ya aykırılık teşkil eden hükümlerinin uy-
gulanmayacağı açıkça hükme bağlanmıştır. Kanımızca Kurumun oluştu-
rulması ve sistemin işlemeye başlaması sonrasında ilgili Kanun hükümleri 
yürürlükten kaldırılacaktır.

4.4. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının ve Bağımsız Denetçilerin 
Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler; denetledikle-

ri finansal tablo, bilgi ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları bağımsız 
denetim raporlarının denetim standartlarına aykırı olması ile bu raporlar-
daki yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek 
zararlardan hukuken sorumlu tutulmuştur. Bağımsız denetim kuruluşları 
ve bağımsız denetçiler, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları kar-
şılamak amacıyla genel şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek so-
rumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır. Ayrıca, bağımsız denetçiler ve 
bağımsız denetim kuruluşları, yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen 
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görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü ola-
caktır. Kurumca belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayanlar hakkında 
uyarı, lisansın askıya alınması ve iptali de dahil olmak üzere uygun yaptı-
rımlar uygulanacaktır.

Denetçilerin sorumluluğu ayrıca YTTK’nın 554. maddesinde de dü-
zenlenmiştir. Anılan maddede, şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu 
ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denet-
çinin kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket etmesi 
halinde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı ver-
dikleri zarardan dolayı sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. Kusuru iddia 
eden ispatlayacaktır. Her ne kadar bağımsız denetimle ilgili olarak diğer 
kanunlarda yer alan hükümlerin KHK’ya aykırılık teşkil eden hükümleri 
uygulanmayacaksa da (KHK geçici md. 1/II), YTTK’daki hükümde so-
rumluluk kusur esasına bağlanmış ve sorumluluğun kimlere karşı olduğu 
açıklanmıştır. KHK’da ise bu konulara ilişkin bir hüküm bulunmamakta-
dır. Bu ikili yapı, ileride uygulama aşamasında sorunlara ve ihtilaflara ne-
den olabilecek niteliktedir.

Öte yandan, KHK’da bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız 
denetçilerin hukuki sorumluluğu düzenlenmekle beraber, bunların cezai 
sorumluluğuyla ilgili herhangi bir hükme yer verilmemiş, başka fiil ve 
davranışlar için de adli veya idari suç ve ceza öngörülmemiştir. Bunun 
sebebi, bağımsız denetimle ilgili cezai sorumluluğu gerektirir bir durumun 
bulunmaması veya KHK’yı çıkartan Bakanlar Kurulunun bu konuyu göz-
den kaçırması değil, Anayasa Mahkemesinin KHK ile cezai sorumluluk 
getirilemeyeceğine ilişkin kararlarıdır. Zira Anayasa Mahkemesi birçok 
kararında, Anayasanın 91. maddesinin ilk fıkrasına göre, TBMM’nin Ba-
kanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verebileceği, ancak sıkıyönetim ve 
olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının 1. ve 2. 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile 4. bölü-
münde yer alan siyasî haklar ve ödevlerin KHK’larla düzenlenemeyece-
ği; suç ve cezalara ilişkin esasları düzenleyen 38. maddenin Anayasanın 
ikinci kısmının 2. bölümünde yer aldığından bu konudaki düzenlemelerin 
de KHK ile yapılmasının olanaklı olmadığını belirtmiş ve dava konusu 
KHK hükümlerini iptal etmiştir(Anayasa Mahkemesi, 2009, 2008, 2004) . 
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Dolayısıyla, 660 sayılı KHK’da adli veya idari suç ve cezalara yer verilmiş 
olsaydı, bu durum Anayasaya aykırılık oluşturacaktı. Bu nedenle, Bakanlar 
Kurulunun 2008 yılında Meclise sevk ettiği Türkiye Denetim Standartları 
ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu Tasarısındaki hükümlerin neredeyse 
tamamı 660 sayılı KHK’ya aktarılmışken, anılan Tasarının cezai hükümle-
ri KHK’ya alınmamıştır. Kanımızca, sermaye şirketlerinde bağımsız dene-
timin zorunlu olacağı 01.01.2013 tarihinden önce, 

- İzinsiz olarak bağımsız denetim faaliyetinde bulunan veya yetki bel-
geleri iptal olduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde ba-
ğımsız denetim faaliyetlerine devam edenler, 

- Kurum personelince istenecek bilgileri vermeyen, eksik veya gerçe-
ğe aykırı olarak verenlerle, defter ve belgeleri görevlilere ibraz etmeyen, 
saklayan, yok eden veya bunların görevlerini yapmalarını engelleyenler, 

- Kasten veya gerekli mesleki özeni göstermeksizin gerçeğe aykırı de-
netim raporu düzenleyenler,

- Yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca 
alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket edenler,

hakkında adli veya idari ceza öngören hükümler yasayla 660 sayılı 
KHK’ya eklenecektir. Aksi takdirde, anılan KHK’nın getirdiği sistemde 
ciddi aksaklıklar ve zafiyetler yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

4.5.Bağımsız Denetimin Gözetimi
Kurum, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyen bağımsız de-

netim kuruluşlarını asgari üç yılda bir, diğerlerini ise asgari altı yılda bir 
inceleyecektir. Getirilen hüküm, AB’nin 8. Direktifinde de öngörülmüştür. 
Kurum tarafından planlanmış incelemelerden ayrı olarak ihbar, şikayet, 
bildirim gibi durumlarda ve gerekli görülen diğer hallerde de inceleme ya-
pılabilecek ve yaptırılabilecektir. Bağımsız denetim kuruluşu ya da bağım-
sız denetçi tarafından yapılan işin, Kurul tarafından belirlenen standart ve 
ilkelere uygun olarak yapılmasını temin etmek için kalite güvence sistemi 
oluşturulacaktır. 

Hem bağımsız denetim kuruluşlarının hem de bağımsız denetçilerin 
(YMM ve SMMM’lerin) kalite güvence sistemi incelemelerini GMDK 
yapacaktır. Bu incelemenin bağımsız denetim kuruluşlarında hangi esas-
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lar çerçevesinde yapılacağı KHK’da açıklanmışken, bağımsız denetçilerde 
sadece usul ve esasları Kurul tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak 
Kurum tarafından yapılacağı ifade edilmiş, detaylar verilmemiştir. Ayrıca 
bağımsız denetçilerle ilgili incelemelerin yürütülmesi için Kurum bünye-
sinde yeterli sayıda kalite güvence uzmanının istihdam edileceği hükme 
bağlanmıştır. 660 sayılı KHK ile GMDK’ya 110’u uzman olmak üzere 
toplam 198 kadro tahsis edilmiştir. Bağımsız denetçilerle ilgili inceleme 
yapacak olan kalite güvence uzmanı, Kurum uzmanı mıdır, yoksa sözleş-
meli olarak ayrıca mı istihdam edilecektir. ABD’de faaliyet gösteren ve 
sadece halka açık şirketlerle ilgili denetim görevi bulunan GMDK’nın mu-
adili PCAOB’da 2010 yılı sonu itibariyle 600’dan fazla kişi çalışmaktadır. 
Kuruma tahsis edilen mevcut kadro zaten yeterli değilken, KHK’nın 25/II. 
maddesinde öngörülen kalite güvence uzmanlarının kadro kapsamında is-
tihdam edilmesi Kurumun görev ve yetkilerini layıkıyla yerine getirmesini 
olumsuz etkileyecektir. Kurumun incelemeleri gerekli hallerde kanunlarla 
belirli alanları düzenleme ve denetleme yetkisini haiz olan Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK ve 
EPDK’nın ilgili denetim birimleri vasıtasıyla da yürütebilecek olması bu 
soruna kalıcı çözüm sağlamayacaktır.

Diğer taraftan üç yıl önce hazırlanan ve önceki bölümde açıklanan 
Tasarıda, bağımsız denetim kuruluşlarının kalite güvence sistemi incele-
melerinin Kurum tarafından, bağımsız denetçilerle ilgili incelemelerin ise 
TÜRMOB tarafından yapılması ve bunun için TÜRMOB bünyesinde ye-
terli sayıda kalite güvence uzmanının istihdam edilmesi öngörülmüştür. 
Ancak, 660 sayılı KHK bu görevlerin tamamını Kuruma vermiştir. Hem 
bu görev, hem Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK ve EPDK tarafından yü-
rütülen bağımsız denetime dair görevler, hem de YTTK ile bütün sermaye 
şirketlerinde bağımsız dış denetimin zorunlu hale getirilmesiyle ortaya çı-
kan görevler, Kurumun iş yükünü olağanüstü boyutlara çıkarmıştır/çıka-
racaktır. Bütün bu görevlerin, 110 uzman tarafından yerine getirilmesi zor 
olmaktan öte neredeyse imkansızdır.
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5. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu tamamlayıcı nitelikte olan ve AB 

Şirketler Hukuku faslının kapanış şartları arasında yer alan “bağımsız de-
netimin gözetimi” konusu, 660 sayılı KHK ile düzenlenmiş ve bu KHK 
02.11.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan KHK ile muhasebe ve 
denetim standartlarını belirleyip yayımlamak, bağımsız denetim kuruluş-
larını ve bağımsız denetçileri yetkilendirmek, sicile kaydetmek ve bunların 
faaliyet ve çalışmalarını denetlemek ve kamu gözetimini yapmak üzere 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (GMDK) 
oluşturulmuştur. Yapılan düzenleme ile SPK, BDDK, EPDK ve Hazine 
Müsteşarlığının ilgili oldukları sektörlerde yapmakta oldukları bağımsız 
denetime ilişkin görev ve yetkiler tamamen sona erdirilmiş ve bu görev ve 
yetkiler yeni oluşturulan Kuruma devredilmiştir. 

KHK’da “kamu yararına ilgilendiren kuruluşlar” şeklinde yeni bir ta-
nımlama yapılmış ve bu kuruluşların denetiminin sadece bağımsız dene-
tim kuruluşları tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, 
bu kuruluşlarda bağımsız denetçilerin (YMM, SMMM) denetçilik yapma 
yetkisi bulunmamaktadır. Bu halde bağımsız denetçiler, bahsi geçen ku-
ruluşlarda ve büyük ölçekli şirketlerde denetçi olamayacak, ancak bunlar 
dışındaki diğer tüm sermaye şirketlerinde denetçi olabileceklerdir. Diğer 
taraftan, 660 sayılı KHK’da GMDK’nın görevleri arasında, bağımsız de-
netim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav yapmak da sayılmış-
tır. Kanaatimizce YTTK’nın bağımsız dış denetime ilişkin hükümlerinin 
01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle, gerekli alt yapı 
hazırlıklarının tamamlanması ve bu konuda bir sorun yaşanmaması için ilk 
başlangıçta Kurul tarafından bir sınav yapılmaksızın bir program dahilinde 
muhasebe standartları ve bağımsız denetim konusunda belli bir saat eğitim 
alan YMM ve SMMM’lerin yetkilendirilip tescil edileceği düşünülmekte-
dir. 

Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler için KHK’da hu-
kuki sorumluluk öngörülmüş, sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunlu 
hale getirilmiş, ancak hukuki sorumlulukta kusur şartının aranıp aranma-
yacağı açıklanmamıştır. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesinin, geçmiş 
yıllarda verdiği kararlarda, suç ve ceza içeren konularda KHK ile düzen-
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leme yapılmasını Anayasaya aykırı bulduğundan, 660 sayılı KHK’da her-
hangi bir cezai sorumluluk düzenlenmemiştir. Ancak ileriki günlerde, ka-
nımızca anılan KHK’ya yasayla adli ve/veya idari cezalar içeren hükümler 
eklenecektir.

YTTK ile ülkemizde faaliyet gösteren yaklaşık 700.000 anonim ve 
limited şirket için bağımsız denetimin zorunlu hale getirildiği, bu şirket-
lerin denetimini yapan tüm bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız de-
netçilerin gözetimi ve denetimi ile yine bunların kalite güvence sistemi 
denetimlerinin GMDK tarafından yapılacağı dikkate alındığında, Kuruma 
tahsis edilen 110’u uzman toplam 198 kadronun yetersiz olduğu değerlen-
dirilmektedir.

660 sayılı KHK ile getirilen düzenlemelerin önem ve mahiyeti kavran-
dıkça ve bu düzenlemeler uygulamaya kondukça, önümüzdeki günlerde 
bahsi geçen KHK çok daha fazla tartışılacak ve gündemi meşgul edecektir. 
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