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Bağımsız denetim, Türkiye’de SPK düzenlemeleri ile oluşturulmuş bir

denetim müessesesidir. Kuşkusuz işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuç-

larını gösteren mali tabloların, bu hususu doğru ve gerçeğe uygun nitelikte

yansıtıp yansıtmadıklarına ilişkin olarak gerçekleştirilen muhasebe deneti-

minde olduğu gibi, üçüncü şahıslar tarafından kullanılacak işletme ile ilgili

diğer bilgi ve belgelerin de doğrulukları ve gerçeğe uygunlukları yönünden

yapılan uygunluk denetimlerinde de denetçilerin bağımsızlığı yaşamsal

öneme sahiptir. Bu itibarla genel kabul görmüş denetim standartlarından biri

de denetçinin bağımsızlık standardıdır. 1 Bu standart esas alındığında, denet-
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1 3568 sayılı Meslek Yasası, “işletme faaliyet ve sonuçlarının denetlemeye tabi tutarak gerçek durumu
ilgililere tarafsız olarak sunmak” için çıkarılmış (md 1) ve bu amaçla “görevini bağımsızlık tarafsızlık ve
dürüstlükle yapmayan meslek mensuplarına” en hafif disiplin cezası olarak geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkoyma cezasının verilmesini öngörmüştür(md 48). Aynı hassasiyet, SPK Mevzuatında da vardır. “Bağımsızlık,
mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir davranış ve anlayışlar bütünüdür. Bağımsız
denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler, bağımsız denetim çalışmalarında bağımsız olmak zorundadırlar.
Bağımsız denetçilerin dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durum-
larının da bulunmaması gerekir. Bağımsız denetçiler; a) Çalışmaları sırasında mesleki şüphecilik anlayışıyla
hareket etmek, b) Ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, c) Karşılaştığı etik çatışmaların
çözümünü sağlayabilmek için en yakın amirinden başlayarak çatışmaya konu olan hususu üstlerine taşımak, konu
Kuruluş içinde çözümlenemezse ilgili yasal düzenleyici kurumlara ve Kurula başvurmak, ç) Dürüstlük ve taraf-
sızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, d) Bağımsız denetim sonucunda ulaştıkları
görüşlerini, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak, zorundadırlar.
(4) Bağımsız denetçinin, bağımsızlığını tehdit eden unsurlar ile bunlara karşı oluşturulan önlem mekanizmalarını
çalışma kağıtlarında belgelemesi ve söz konusu hususları denetimden sorumlu komiteler ile tartışmaları zorun-
ludur. Ayrıca, bağımsız denetçi bağımsız denetimlerde bağımsız olduğunu doğrulayan yazılı bir beyanı müş-
terinin denetimden sorumlu komitesine sunar. Bağımsız denetim kuruluşları da bağımsızlığı tehdit eden hususlar
konusunda alınabilecek önlemleri önemlilikleri bakımından belirleyerek, bağımsızlıkla ilgili politikalarını yazılı
hale getirirler. (SPK Tebliğ Seri X No 22 2. Kısım 3. Bölüm md 12)”



çinin bağımsızlığı ile yargıç bağımsızlığının, önemlilik bakımından eş değer

nitelikte olduğu görülür. 2

Denetçinin bağımsız düşünme anlayışından ayrılmamasının önemi, kısa-

ca ABD’de 2002 yılında yaşanan ve “Enron Muhasebe Skandalı” olarak

anılan olayla daha iyi anlaşılmıştır. 3 Bu skandalın ortaya çıkmasından sonra

bir dünya devi olan Enron şirketi de, onun denetim firması olan ve zamanın-

da Dünyanın en büyük denetim şirketi konumunda olan Arthur Andersen
şirketi de tarihin derinliklerine kötü bir anı olarak gömülmüştür. Bu olayın

ortaya çıkmasının hemen akabinde sermaye piyasasında yatırımcıları koru-

mak amacıyla 30 Temmuz 2002 tarihinde Sarbanes - Oxley Yasası (SOX)

çıkarılmış ve halka açık şirketlerin denetimine yeni bir düzen ve disiplin geti-

rilmiştir. Bu nitelikteki düzenlemeler daha sonra Avrupa ülkelerinde de yapıl-

mış; Avrupa Birliği de 8 numaralı Direktifini SOX yasası doğrultusunda

gözden geçirmiştir. 4
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2 “Bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçilerde, bağımsızlığın zedelendiğine dair tereddüt oluşması
halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir.” genel kuralı konmuş ve maddede denetçinin bağımsızlığını
ortadan kaldıran durumlar ayrıntılı olarak sayılmıştır. Bunlar arasında bağımsız denetim kuruluşları ile bunların
bağımsız denetçilerinin ve diğer personelinin denetlenen şirketlere a)Muhasebe defterlerinin tutulması ve buna
ilişkin diğer hizmetlerin verilmesi, b) Finansal bilgi sistemi kurulması ve geliştirilmesi ile işletmecilik, muhasebe,
finans konularındaki uygulamalarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, belge düzenlenmesi ve rapor hazırlan-
ması, c) Değerleme ve aktüerya hizmetleri verilmesi veya ekspertiz ve uygunluk raporu hazırlanması, ç) İç dene-
tim fonksiyonunun yerine getirilmesi yada iç denetim fonksiyonuna destek hizmeti verilmesi, d) Yönetim veya
insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi, e) Aracılık veya yatırım danışmanlığı hizmetlerinin verilme-
si, f) Hukuki danışmanlık veya diğer uzmanlık hizmetlerinin verilmesi, g) Tahkim ve bilirkişilik yapılması ve ğ)
Kurul tarafından yapılmasına izin verilmeyen alanlarda hizmet sunulması da vardır. (SPK Tebliğ Seri X No 22
2. Kısım 3. Bölüm md 13)”
3 Enron olayında, halka açık bir şirketin kendisini olduğundan daha karlı göstermesi ve özellikle bu göster-
imde de denetim şirketinden (Arthur Andersen ) yardım alması söz konusudur. Denetim raporları yatırımcıların
karar vermesinde önemli bir etkiye sahip olduğundan, şirketler kendilerini karlı göstererek hisselerinin değerini
arttırıyorlar ve bu noktada denetim firmaları da bu amacın gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Böylece şirketin
gelirlerini ve karını şişirerek borçlarını gizlemesine olanak tanıyan, karmaşık bir mali yapılar zinciri oluşturuluy-
or. Enron son üç yıl içerisinde karlarını bu şekilde yarım milyar dolar civarında şişirdi. Yapılan muhasebe hata-
ları ve çeşitli yolsuzluklar, 16 Ekim 2001 tarihinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu tarihte Şirket daha önce ilan
edilen altı aylık vergi sonrası net kar rakamını 544 milyon USD ve öz sermayesini de 1.2 milyar USD azaltarak
düzelttiğini ilan etmiştir. Bu düzeltmelerden sonra, 8 Kasım 2001’de şirket ikinci bir duyuru ile 1997,1998,1999
ve 2000 yılları net karlarını düzelterek yeniden ilan etmiştir ( Süer, 2006,9)



SOX Yasası, 5 denetimde bağımsızlık ve etkinlik sağlayarak, Enron
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4 Avrupa Birliği 8. Direktifinde öngörülen yenilikler şunlardır: a- İşletmeler için iç denetim faaliyetleri yıllık
zorunlu olarak yapılacak ve raporlanacaktır. İç denetçi bir “Meslek Mensubu” olacaktır. Ancak henüz iç denetimin
zorunlu olacağı firmaların sınırları ve iç denetim raporlama standartları oluşturulmamıştır. Bu yönde yine bir çalış-
ma devam etmektedir. b- Kote olmuş bir şirketin denetçi si (Meslek Mensubu) kote olmamış grubun tüm firmalarını
denetleyecektir ve tümünden sorumlu olacaktır. c- Denetçinin mesleki standartları bu yönergede yer alacaktır. d- Her
üye ülke bir “Denetim Komitesi” oluşturacaktır. Bu komitede kamu görevlileri ve faaliyet gösteren meslek mensu-
bu (denetçi) yer almayacaktır. Komite üyeleri’nden denetim faaliyetini sürdürenler veya bir kurumda görevli olanlar
bu işlerini terk edecektir. e- Komitenin başlıca görevi AB komisyonunun muhasebe-denetim yasa ve yönergelerinin,
denetçinin mesleki standartlarının, sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlamak ve denetim düzenini kontrol
etmek olacaktır. Her üye ülke bütün denetim Kurullarının yetkilerini de bu Kurula devredecektir. Üye ülkelerde
muhasebe ve denetim düzenini yönlendirecek başka bir Kurul olmayacaktır. AB Denetim yasa ve standartlarının
uygulanması kuvvetlendirecek ve kolaylaştıracak ilave yönergeler ve tavsiyeler Denetim Komitesi tarafından oluş-
turulabilecektir. Ancak bunlar üye ülkeler arasında haksız rekabete ve uygulama farklılıklarına yol açmayacak şek-
ilde olacaktır. Üye ülkeye özgü düzenlemeler, AB komisyonu tarafından izlenecektir. f- Mesleki faaliyet konusunda
AB standartlarına uygun olarak Denetçi lisansı verme yetkisi Denetim Komitesinin görevi arasında olacaktır. g- Üye
ülkelerde yer olan diğer meslek örgütleri ve birliklerinin temsilcileri Komitede yer alamayacaktır. Ancak mesleki
eğitime yönelik çalışmalar bu örgütler tarafından yürütülebilecektir.h- Denetim faaliyetleri rotasyon sistemi ile fark-
lı denetçiler tarafından denetlenecektir. (Tunç, 2007, 46 )
5 Sarbanes Oxley yasası 11 ana başlık altında düzenlenmiştir. Bu başlıklar aşağıda sıralandığı gibidir: 1- Kamu
Şirketleri Muhasebe Gözetimi Kurulu 2- Denetçinin Bağımsızlığı 3- Kurumsal Sorumluluk 4- İleri Düzey
Finansal Raporlama 5- Analistlerin Çıkar Çatışması
6- Komisyonun Finansal Kaynakları ve Otoritesi 7- Çalışmalar ve Raporlar 8- Kurumsal Açıdan ve Ceza Hukuku
Açısından Hile 9- Beyaz Yakalılara Verilecek Cezaların Artırılması 10- Kurumlar Vergisi Beyannameleri 11-
Kurumsal Hile ve Sorumluluk Yasa’nın yenilik getiren hükümleri şunlardır: 1- Şirket yönetimleri iç denetim sis-
teminin Kuruluş,işleyiş ve bağımsızlığından sorumlu olacak ve bu sorumluluğunu kamuya duyuracaktır.2- Bu
bağlamda her faaliyet raporunda şirketin iç denetim yapısından ve işleyişinden bahsedilecek ve şirketin üst düzey
yöneticileri iç denetim sisteminden sorumlu olduklarını belirteceklerdir. 3- Aynı şekilde bağımsız denetim rapor-
larında da iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin yapılarından bahsedilecek ve iç denetim faaliyetinin genel bir
değerlemesi yapılacaktır. 4- Bağımsız denetim ve raporlama sisteminin gözetimi için kamu gözetim Kurulu
Kurulacaktır. 5- Kurulacak olan bu Kurulca tescil edilmeyen hiçbir bağımsız denetim şirketi bağımsız denetim
raporu yazamayacaktır. Kurulca tescil edilmeyen bağımsız denetim şirketleri bağımsız denetim dışındaki
faaliyetlerde de bulunamayacaktır. 6- Halka açık tüm şirketlerin bünyelerinde denetim komitesi bulunmalıdır.
Tüm denetim hizmetlerinin öncelikle şirketlerin denetim komiteleri tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu
denetim komitesinin en az bir üyesinin mali konularda uzman olan birisi olması gerekmektedir. 7- Bağımsız dene-
tim şirketlerinde sorumlu ortak baş denetçiler kesintisiz en fazla 5 yıl boyunca aynı firmaya hizmet verebilirler.
8- Bağımsız denetim şirketinden denetlenecek şirketin mali işler departmanına geçen bir denetçi olması halinde
1 yıl boyunca bağımsız denetim şirketi o şirketi denetleyip, bağımsız denetim raporu yazamaz. 9- Şirketler mali
yöneticileri için bir ahlaki kurallar listesi oluşturmalı ve faaliyet raporlarında bu ahlaki kurallar bütününe yer ver-
melidirler. 10- Bağımsız denetim şirketleri bağımsız denetim dışında vermiş oldukları muhasebecilik, bilgi sis-
temleri dizaynı ve uygulaması, fiyatlandırma ve değerlendirme hizmetleri, aktüerya hizmetleri, iç denetim, yöne-
tim ve insan kaynakları hizmetleri, brokerlik, dealerlik ve yatırım bankacılığı danışma hizmetleri, denetim
hizmetleriyle ilgili olmayan hukuk ve bilirkişilik hizmetleri gibi hizmetleri veremeyeceklerdir. (Tunç, 2007, 46 )



skandalıyla sarsılan “sermaye piyasasındaki kamu güveninin tekrar tesis
edilmesini” amaçlamıştır. 6 Konumuz açısından bu Yasanın önemi, denetçi
bağımsızlığına ilişkin getirdiği yeni hükümler ve bunların Türk sermaye piya-
sasına olan paralel nitelikteki yansımalarıdır. Yasa, denetçi bağımsızlığını sağ-
lamak adına, denetim şirketleri tarafından denetim müşterilerine 7 verilen
denetim dışı hizmetleri sınırlandırmıştır. 8 Nitekim SPK da aynı dönemde
sınırlı da olsa aynı nitelikteki düzenlemeleri gerçekleştirerek yürürlüğe koy-
muştur. 9 Ancak denetim dışı hizmetlerin sınırlandırılmasının kapsamı SPK
tarafından ilerleyen yıllarda genişletilmiştir. Yasanın denetçi bağımsızlığının
sağlanması için getirdiği hususlar, verilen hizmetlerin sınırlandırılması ile kal-
mamış; denetçilere rotasyon uygulanmasını da bir şart olarak öngörmüştür.10
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6 Yasa metninde bu yasanın temel amaçları finansal raporlama, bağımsız denetim ve muhasebe hizmetlerinde
kalitenin artırılması ve şeffaflığın sağlanması,denetim şirketlerinin bağımsızlığının artırılması, Kamu Şirketleri
Muhasebe Gözetimi Kurulu’nun Kurulması ve diğer amaçlar olarak sıralanmıştır. (Tunç 2007, 46 ) Skandal son-
rasında benzer keyzlerin Xerox, Woldcom vb bir takım şirketlerde de yaşandığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Kanun,
yatırımcıya doğru zamanda ayrıntılı ve anlaşılabilir mali bilgiler sunulmasının sağlanması, daha iyi bir kurumsal
yönetimin temin edilmesi, Muhasebe Gözetim Kurulunun kurulması ve daha sıkı yaptırımların uygulanması, iç kon-
trol sisteminin etkinleştirilmesi, denetim komitelerinin bağımsız hareket edebilmelerinin sağlanması, denetim fir-
malarından alınacak diğer hizmetlerin sınırlandırılması gibi hedefler gütmüştür. (Gökalp, 2005 s 115)
7 “Denetim müşterisi” terimi, mali tablolarının ya da diğer bilgilerinin denetlendiği, incelenip gözden geçir-
ildiği ve onaylandığı bir kurumu ifade etmektedir ve bu kuruluşun iştirakleri de bu tanıma dahildir. Bir iştirak,
denetim müşterisi üzerinde kontrole sahip olan, denetim müşterisi tarafından kontrol edilen veya denetim müşter-
isi ile birlikte ortak kontrol altında yer alan; denetim müşterisinin kuruluş açısından önemli olduğu durumlarda
denetim müşterisi üzerinde önemli bir etkisi olan, kuruluşun denetim müşterisi açısından önemli olduğu durum-
larda da denetim müşterisinin önemli düzeyde etkisi altında olan ve denetim müşterisinin bir parçası olan yatırım
şirketi kompleksindeki herhangi bir kuruluşu ifade etmektedir. (Süer, 2006, 8)
8 1. Defter tutma ya da denetim müşterisinin muhasebe kayıtları veya mali tabloların hazırlanmasıyla ilgili
diğer hizmetler; 2. Finansal bilgi sistemleri tasarımı ve uygulanması 3. Şirket değerleme hizmetleri, adillik görüş-
leri (fairness opinions), ya da ayni raporlara iştirak (contribution-in-kind reports) 4. Aktüeryal hizmetler 5. İç
denetim işleri 6. Yönetim fonksiyonları 7. İnsan kaynakları hizmetleri 8. Aracı, yatırım danışmanı ya da yatırım
bankacılığı hizmetleri 9. Hukuki hizmetler 10. Denetimle ilgisi olmayan eksper/ bilirkişi hizmetleri 11. Halka
Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun yönetmelikle izin verilemez olduğunu belirleyen hizmetler, dene-
tim firmalarının müşterilerine vermesi yasak olan hizmetler olarak sayılmıştır. (Süer, 2006, 6-7)
9 SPK Tebliği Seri X No:19 2.11.2002 tarih ve 24924 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre
“Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanları ve diğer personel, bu
Tebliğe göre bağımsız denetim hizmeti verdikleri firmalara, bağımsız denetim hizmeti verdikleri dönemde, bedel-
li veya bedelsiz olarak; a)Defter tutmak ve buna ilişkin diğer hizmetleri verme, b) Finansal bilgi sistemi kurma ve
geliştirme,işletmecilik, muhasebe, finans, ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerde müşavirlik yapma, belge düzen-
lenme ve rapor hazırlama, c) Değerleme ve aktüerya hizmetleri verme, ç) İç denetim destek hizmetleri verme, d)
Tahkim ve bilirkişilik yapma e) Diğer danışmanlık hizmetlerini verme faaliyetlerinde bulunamazlar (md 1)



SPK denetçi rotasyonunu, Türkiye koşullarını ve diğer denetçi bağımsızlığıy-
la ilgili düzenleme eksikliklerini dikkate alarak, bağımsız denetim kuruluşu
rotasyonu olarak algılamış ve ona göre düzenlemiştir. 11 Bununla beraber
SPK, yakın geçmişte bağımsız denetim kuruluşu rotasyonuna ilişkin kuralı
radikal olarak değiştiren bir düzenleme yapmış ve “denetçi ve üzeri unvanlı
denetim kadrosunun, 25 kişi sorumlu ortak baş denetçi olmak üzere en az
75 kişiden oluşması ve bu kadronun asgari sayısının faaliyet süresince
muhafaza edilmesi” koşulunu sağlayan bağımsız denetim kuruluşlarında
rotasyonu kaldırmış; bu şartı sağlayan şirketlerde rotasyon uygulamasını
sorumlu ortak baş denetçi rotasyonuna dönüştürmüştür. 12

Makalemiz, SPK’nın “bağımsız denetim kuruluşu” için uygulanmasını
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10 Sorumlu ortak rotasyonu: Denetim ekibindeki belirli sorumlu ortakların, sorumlu ortağın denetim sürecindeki
rolüne bağlı olarak beş ya da yedi aralıksız yıldan fazla denetim hizmeti vermesini yasaklamaktadır.
11 Bağımsız denetim kuruluşları, sürekli ve/veya özel denetimlerde en çok 5 hesap dönemi için, müşteri yöne-
tim kurulu tarafından yapılır. Seçilen bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi müş-
teri yönetim kurulunca imzalanarak yürürlüğe girer.Yönetim kurulunca yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçi-
mi sürekli denetimlerde genel kurulun onayına sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun tekrar aynı müşteri ile
sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesi gerekir.( SPK
Tebliği Seri X No:19 md 2). “1.Bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi; bağımsız denetimlerde (özel bağımsız
denetim dahil,) bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları haiz bağımsız denetim kuruluşları hariç en çok
7 yıl için, bu Tebliğin 2 nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) “Denetimden sorumlu
komiteler” başlıklı maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, müşteri yönetim kurulu tarafından yapılır. Bağımsız
denetim kuruluşu seçimi, en geç ilgili hesap döneminin ilk 3 ayında ve genel kurul toplantısından önce gerçek-
leştirilerek genel kurulun onayına sunulur. Seçilen bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim
sözleşmesi müşterinin yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından birlikte imzalanarak yürürlüğe
girer ve sözleşme gerek müşteri ve gerekse bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6 iş günü içinde Kurula gön-
derilir. Bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir nedenle seçilememesi veya bağımsız denetim kuruluşu seçi-
minin genel kurulca onaylanmaması halinde, konu en geç durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk iş gününde
Kurula bildirilir.
(2) Bağımsız denetim kuruluşunun tekrar aynı müşteri ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için en
az 2 hesap döneminin geçmesi zorunludur.” (SPK Tebliği Seri X No.22 3. Kısım 1. Bölüm md 6’nın nihai
değişiklik önceki şekli).
12 “(1) Bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi; bağımsız denetimlerde (özel bağımsız denetim dahil,) bu mad-
denin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları haiz bağımsız denetim kuruluşları hariç en çok 7 yıl için, bu Tebliğin 2
nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) “Denetimden sorumlu komiteler” başlıklı mad-
desi hükmü saklı kalmak kaydıyla, müşteri yönetim kurulu tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi,
en geç ilgili hesap döneminin ilk 3 ayında ve genel kurul toplantısından önce gerçekleştirilerek genel kurulun
onayına sunulur. Seçilen bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi müşterinin yönetim
kurulu ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından birlikte imzalanarak yürürlüğe girer ve sözleşme gerek müşteri



öngördüğü rotasyonun “denetçi rotasyonuna” dönüştürmesine ilişkin olarak
yürürlüğe koyduğu düzenlemesini irdelemek amacıyla kaleme alınmıştır.

II-BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON UYGULAMASI

Rotasyon Fransızca kökenli bir sözcük olup, Türkçe’de “bir birimde
çalışan görevlilerin düzenli bir biçimde yer değiştirmeleri”ni ifade etmek
için kullanılır; (TDK, 1992, 1228) münavebe, değişim anlamındadır.(Yılmaz,
1976, 269) Bağımsız denetimde rotasyon uygulaması sonucunda denetçi ile
denetlenen müşteri firma ilgilileri arasındaki ilişkilerin, aralarında bir men-
faat birliğinin kurulmasını sağlayacak niteliğe dönüşmesini engellemek
amaçlanır. Denetçi-müşteri ilişkisi zamanla arkadaşlık yada dostluklara dönü-
şebilmekte; en hafifinden kurulan arkadaşlık-dostluk ilişkisi, denetçinin
denetlediği konularda “tarafsız düşünebilmesine yada kalabilmesine” engel
olabilmektedir.
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ve gerekse bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6 iş günü içinde Kurula gönderilir. Bağımsız denetim kuruluşu-
nun herhangi bir nedenle seçilememesi veya bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulca onaylanmaması
halinde, konu en geç durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk iş gününde Kurula bildirilir.”
“(3) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan bağımsız denetim kuruluşlarının seçimine yönelik 7 yıllık azami süre
ve ikinci fıkra hükmü, 1.1.2011 tarihinden itibaren sona erecek hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, aşağıda
belirtilen şartları haiz ve gereklilikleri yerine getiren bağımsız denetim kuruluşları için uygulanmaz.

a) Denetçi ve üzeri unvanlı denetim kadrosunun, 25 kişi sorumlu ortak baş denetçi olmak üzere en az 75 kişi-
den oluşması ve bu kadronun asgari sayısının faaliyet süresince muhafaza edilmesi,

b) Kuruluş bünyesinde bu Tebliğin 4 üncü Kısım (Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü) hükümleri
uyarınca münhasıran kalite kontrol sisteminin gözetiminden sorumlu tam zamanlı görevlendirilecek en az 2
sorumlu ortak baş denetçi, 2 baş denetçi ve tam veya yarı zamanlı görevlendirilecek yeter sayıda denetçiden
oluşan bir kalite kontrol güvence komitesi oluşturulması,

c) Kuruluş tarafından yukarıda belirtilen asgari sayıda denetim kadrosunun, kalite kontrol sisteminin gözeti-
minden sorumlu komite üyesi sorumlu ortak baş denetçi, baş denetçi ve diğer denetçilerin ve kalite kontrol sis-
teminin çalışmasına ve gözetimine ilişkin esasların, bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanma tarihinden en az
9 ay önce Kurula bildirilmiş olması,

d) Bir hesap dönemine ait finansal raporlara yönelik bağımsız denetim raporlarına ilişkin kalite kontrol
sonuçlarının, kalite kontrol çalışmalarının kapsamını ve sonuçlarını içerecek şekilde düzenlenmiş bir rapor şeklinde,
bağımsız denetim çalışmalarının mesleki ilkelere, ilgili düzenlemelere, kuruluş tarafından belirlenen kalite güvencesi
ilke ve uygulamalarına uygunluğunu ve hazırlanan bağımsız denetim raporlarının gerçek durumu yansıttığını beyan
eden bir yönetim kurulu kararı ile birlikte her yıl Haziran ayı sonuna kadar Kurula iletilmiş olması.”
“(4) Bir sorumlu ortak baş denetçi, bir müşteri şirket ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinde, her halükarda
en çok 7 hesap dönemi görev alabilir. Sorumlu ortak baş denetçinin aynı müşteri şirketin denetim çalışmalarında
görev alabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesi zorunludur.”(SPK Tebliği Seri X No:22 3 Kısım 1 Bölüm
md 6 (SPK Tebliği Seri X No:25 md 4 ile değişen şekli))



Nitekim bu doğrultuda bağımsız denetimde, üçüncü dereceye kadar (bu
derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile eşlerinin, denetlediği müşteri işletme-
leri ile kurmuş oldukları finansal ilişkileri, denetçinin kendi finansal ilişkisi
olarak kabul edilir(SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md. 13) Aynı
şekilde bu yüzden bağımsız denetim kuruluşunun (gerçek kişi ortakları ve yöne-
ticileri dahil) yönetim veya sermaye bakımından doğrudan yada dolaylı ola-
rak hakim bulunduğu veya ilişkili olduğu bir danışmanlık şirketi, bağımsız
denetim kuruluşunun hizmet verdiği müşterisine, aynı dönem için danışmanlık
hizmeti veremez. (SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 13/6)

SOX Yasası, denetçi bağımsızlığının sağlanması adına, bir denetim fir-
masında sorumlu ortak baş denetçi sıfatıyla çalışan denetçinin ve/veya dene-
tim raporunu gözden geçirerek onay veren ikinci denetçinin aynı şirkete
kesintisiz olarak 5 yıldan fazla denetim hizmeti veremeyeceğini hükme
bağlamıştır (SOX Yasası md 203) ki bu hüküm denetçinin rotasyonunu açık-
lamaktadır. Ancak bu şekilde kurala bağlanmış rotasyonun bağımsızlığı sağ-
lamadaki yeterliğini, ilgili ülkenin gelişmişlik standartları ve belirlenmiş diğer
bazı koşullar ve zorunluluklar ile desteklendiğinde, anlayabilmek mümkün-
dür. Nitekim sadece denetçinin bağımsızlığı ile ilgili olan bu koşul ve zorun-
luluklar şu şekilde özetlenebilir.

SOX Yasası, bağımsız denetim firmasının, müşteri şirketin bağımsız

yönetim kurulu üyelerinden oluşan “denetim komitesi”13 gözetiminde faali-

yet göstermesini gerekli kılmaktadır. SOX Yasası ile getirilen “Halka Açık
Şirketler Muhasebe Gözetim Üst Kurulu” 14 denetimin bağımsızlığını ve
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13 Şirketin “bağımsız yönetim kurulu üyeleri “arasından oluşan ve en az bir üyesi CPA unvanı taşıyan denetim
komitesi, denetim firmasının görevlendirilmesi, ücretinin belirlenmesi, yönetimle finansal raporlamaya ilişkin görüş
ayrılıklarının giderilmesi de dâhil olmak üzere denetim faaliyetlerinin gözetiminden doğrudan sorumlumdur (SOX
Yasası md 401) Yönetim Kurulu üyesinin bağımsız olması, şirketten danışmanlık ve/ veya başka bir ad altında her-
hangi bir ücret almaması ve şirketin veya herhangi bir iştirakinin ilişkili tarafı sıfatını taşımaması anlamına gelmek-
tedir. (MODAV 2007 )
14 Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB olarak ifade edilen bu Kurul, yatırımcıların korun-
masının önemini kavramış, yeterli mesleki deneyimi olan tam zamanlı 5 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden sadece
ikisinin sertifikalı muhasebeci unvanını taşıyabileceği öngörülmekte ve bu kişilerin geçmişte bir denetim firmasın-
da çalışmış olmaları durumunda en geç bir yıl öncesinde bu islerinden ayrılmış olmaları şartı aranmaktadır. Kurul’un
tüm faaliyetleri SEC (Security and Exchange Commission)” in denetimi ve gözetimi altında olup üyelerinin atan-
ması ve gerektiğinde görevden alınmaları yine SEC’in yetkisi ve sorumluluğundadır. (MODAV 2007.



etkinliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur ve sadece denetim şirketlerinin
denetim faaliyetlerinin gözetimi ve denetiminden sorumludur. 15

Dolayısıyla bu Kurul, denetim firmalarının ve onlar adına iş yapan kişilerin

denetim faaliyetlerini bu Yasaya, menkul kıymetlerle ilgili diğer yasalara,

SEC mevzuatına 16 ve kendisi ve SEC tarafından konulan kurallarla meslek

standartlarına uygun olarak yürütüp yürütmediklerini tespit etmek amacıyla

onları teftiş etmektedir. 17 Aynı şekilde bu Kurul, bir denetim firmasının

denetim hizmeti sırasında halka açık bir şirket veya iştirakine yada şirketin

finansal raporlama gözetiminde görev alan bir kişinin birinci derecede yakını-

na, vergi danışmanlığı ve benzeri bir hizmeti denetimle eş zamanlı olarak

vermesi durumunda, denetim firmasının hizmet verdiği kuruluştan bağımsız

sayılamayacağını hükme bağlamıştır. 18 Ayrıca, SOX Yasası sadece denetim-

le ilgili olarak değil, denetlenen firmalar ile ilgili olarak da belirlediği kurum-
sal yönetim ilkelerine uyma zorunluluğu ve yaptırımlar öngörmüştür. 19
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15 Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Üst Kurul’unun görevleri şunlardır: a) Halka açık şirketleri
denetleme yetkisi vermek üzere denetim firmalarını kayda almak; b) Denetim raporlarının düzenlenmesine ilişkin
denetim, kalite kontrol, etik, bağımsızlık ve diğer konularda standartlar düzenlemek veya mevcut standartları ben-
imsemek ; c) Denetim şirketlerini denetlemek; d) Denetim şirketleri veya onlar adına hizmet veren kişilere ilişkin
inceleme ve disiplin soruşturmalarını yürüterek gerekli yaptırımları uygulamak; e) Yatırımcıları koruma ve kamu
yararı sağlama amacına yönelik olarak denetim firmalarında üstün profesyonel standartları sağlamak ve denetim
kalitesini yükseltmek için Kurul yada SEC tarafından gerekli görülen diğer işlevleri yerine getirmek; f) Denetim
firmalarının ve onlar adına hizmet verenlerin, denetim raporlarının hazırlanması ve ilan edilmesine ve denetçilerin
bu amaca yönelik borç ve yükümlülüklerine ilişkin olarak bu yasaya, Kurul tarafından konulan kurallara, profesy-
onel standartlara ve menkul kıymetlerle ilgili mevzuata uymalarını sağlamak; g) Kuru’lun bütçesini hazırlamak,
faaliyetlerini ve personelini yönetmek. (SOX Yasası md 101) . (MODAV 2007)
16 SEC, ABD’nin SPK muadili olan (Security and Exchange Commission) kurumun kısaltılmış adıdır.
17 SOX Yasası md 104. Bir yıl içinde 100 den fazla denetim yapan firmaların yılda en az bir kez, 100 den az
denetleme yapan firmaların ise, en az üç yılda bir teftişe tabi tutulması gerekmektedir. Teftiş sonucu bulunan
eksiklikler ve yöneltilen eleştiriler denetim firması tarafından rapor tarihini izleyen 12 ay içinde tatmin edici bir
biçimde çözüme bağlandığı takdirde kamuya açıklanmaz (MODAV 2007)
18 PCAOB’ nun 3523 sayılı bu kuralına, ABD’ de denetim hizmeti veren bütün firmaların 1 Kasım 2006 tari-
hinden itibaren bu kurala uymaları gerekmektedir (MODAV 2007)
19 SOX yasasının denetlenen halka açık şirketler için öngördüğü önlemler kısaca şunlardır. 1) Denetimle ilgili
çalışma kâğıtlarının ve diğer belgelerin saklanma süresini 7 yıl olarak belirlemiştir. 2) Kamuya açıklanmak üzere
SEC ye sunduğu mali tabloların, genel müdür ve mali islerden sorumlu genel müdür yardımcısı tarafından imza-
lanarak onaylanmasını ve tabloların ve raporlardaki diğer bilgilerin bütün önemli hususlar açısından isletmenin
gerçek durumunu yansıttığını teyit eden yazılı beyanın eklemesini zorunlu tutulmaktadır 3) Finansal tablolarda



Hile ve sahtekârlık konusunda kanıt sağlayan şirket çalışanlarının korun-
ması 20 ile ihbarda bulunanlardan intikam alınmasının önlenmesi de bu nite-

likteki önlemlere dahildir. 21

SOX Yasasının ABD’de denetçi bağımsızlığı için öngördüğü bütün bu

ayrıntılı ve etkin yasal önlemlere rağmen, gerektiği gibi bir “denetçi bağım-

sızlığı”nın sağlanamadığından şikayet edilmektedir. Şikayet edenlere göre

denetçi bağımsızlığını sağlamanın asıl yolu, denetim firmalarının sadece
denetim hizmetlerini vermelerini sağlamaktır.(Wolfman, 2003) Zira, ABD

de dört büyükler olarak adlandırılan denetim şirketleri olan Price Waterhouse

Coopers, Deloitte, Ernst & Young ve KPMG’nin, ülkedeki tüm halka açık
şirketlerin ödedikleri toplam denetim ücretlerinin % 99’unu elde ettikle-
rini, 22 dolayısıyla bu denetim şirketlerinin verdikleri bütün denetim dışı
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bu yasaya, menkul kıymet yasalarına, SEC ve Kurul mevzuatına ve mesleki standartlara önemli aykırılıklar
bulunması durumunda,yöneticilerin aldığı ikramiye ve kar payları ile menkul kıymet satış karlarını geri ödeme
zorunluluğunu getirmiştir. 4) Mali tabloların ve finansal raporlarda sunulan diğer bilgilerini isletmenin gerçek
durumunu yansıtmaktan önemli ölçüde uzak olması ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte bulunması durumunda; a)
Bu durumu bilerek raporları onaylayan genel müdür ve mali islerden sorumlu genel müdür yardımcısı $ 1.000.000
a kadar ve / veya 10 yıl hapis cezasına çarptırılacaktır. b) Genel müdür ve mali islerden sorumlu genel müdür
yardımcısı raporları bilerek ve isteyerek onayladıkları takdirde $ 5.000.000 ve / veya 20 yıla kadar hapisle ceza-
landırılacaktır 5) Şirket yönetiminin etkin bir iç kontrol sistemi geliştirme ve iç kontrol sisteminin etkinliğini
değerleme zorunluluğu vardır 6) Denetim firması denetim hizmetini denetim komitesinin gözetiminde yerine
getirecektir 7) SEC denetimi ve gözetimine tabi alanlarda çalışan avukatlar, halka açık şirketin veya herhangi bir
ajanının menkul kıymet yasalarını önemli derecede ihlali ile karsılaştıkları takdirde bu hususu şirketin baş hukuk
müşavirine veya şirket üst yönetimine rapor etmekle yükümlüdürler.
20 Halka açık şirket çalışanının federal yetkililere, herhangi bir kongre üyesine, kongre komitesine yada üstü duru-
mundaki bir gözetim merciine, herhangi bir şekilde bilgi vermesi, bilgi verilmesini sağlaması veya bir soruşturma-
da yardımcı olması, yetkililere şikâyette bulunması, şikâyet edilmesini sağlaması, sürmekte olan bir soruşturmada
tanıklık yapması, yada başka bir şekilde yardım etmesi durumunda, isten atılması, rütbesinin indirilmesi, geçici
olarak açığa alınması, tehdit edilmesi yada başka bir şekilde rahatsız edilmesi veya kendisine karşı herhangi bir şek-
ilde ayırımcılık yapılmasını yasaklamıştır. Bu nitelikteki muamelelerden birine maruz kalan çalışan, ya Çalışma
Bakanlığına başvuracak, ya da ilgili mahkemede dava açacaktır. Dava sonucunda durum sabit olduğu takdirde ken-
disine, tüm hakları iade edilecek, tüm alacakları faiziyle birlikte geri ödenecek, uğradığı başka zararlar varsa tazmin
edilecektir (SOX md 806)
21 Bilerek ve öç almak amacıyla, yetkili mercilere herhangi bir suç hakkında bilgi veren kişiye karsı, o kişinin
yasal işine veya geçim kaynağına, engelleme dâhil olmak üzere, zarar verecek bir muamelede bulunanlar, para ceza-
sına ve / veya 10 yıl hapis cezasına çarptırılır.(SOX md 1117) MODAV 2007)
22 “Each of the Big Four firms is inspected annually by the Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB). Recently, the PCAOB issued the last of this year’s inspection reports, and their third annual report, for
each of these firms. Together, these four firms audit about 99 percent of all public company revenues. The Big Four
firms are Deloitte, Ernst & Young, KPMG, and PriceWaterhouseCoopers (PWC). (Fulcrum, 2007)



hizmetlerin yasaklanmış olması halinde dahi, bu denetim firmalarından

birinin denetim hizmeti verdiği şirkete, diğerlerinden birinin denetim dışı hiz-

metler (danışmanlık, vergi hizmetleri vb) vereceğini ve böylece toplam pasta-

yı yine kendi aralarında bölüşeceklerine dikkat çekilmektedir.(MODAV 2007)

Ülkemizde denetçi rotasyonu, SPK tarafından “bağımsız denetim
kuruluşunun rotasyonu” olarak benimsenmiş ve şimdiye kadar da bu doğ-

rultuda uygulanmıştır. Denetimdeki bu rotasyon şeklinin İtalya’da da uygu-

landığı ifade edilmektedir.(Babuçcu, 2009) Aslına bakılırsa bu rotasyon şek-

linin benimsenmesi, Ülkemizdeki ticaret şirketlerinin muhasebe kayıt ortamı

ve uymaları gereken düzenleyici kuralları dikkate alındığında, isabetlidir

de… Ancak bu durum, özellikle piyasaya hakim konumda olan bağımsız
denetim şirketlerinin çıkarlarına aykırı nitelik arz etmiştir. Nitekim bağım-

sız denetim kuruluşu rotasyonu, müşteri şirketlerin yeni bir denetim firması ile

anlaşma ortamı yaratması, müşteri şirketlerin kaybedilmesi anlamına geldi-

ği gibi, 23 aynı zamanda o müşteri şirkette yapılmış olan denetim kalitesinin
bir başka şirket tarafından da sınanması demektir. Bu durum, bağımsız
denetimin felsefesine daha uygun bir nitelik arz etmekle beraber, büyük dene-

tim şirketlerinin hali hazırdaki çıkarlarına da uygun düşmemektedir. Kaldı ki

denetim şirketlerinin bu yöntem gereği bir anlamda rakip şirketler tarafından

dolaylı yoldan denetlenmeleri de muhtemel bir rahatsızlık nedenidir; çünkü
denetim, her zaman denetim şirketleri için de muhtemel bir eleştirinin
veya imaj sarsılmasının kaynağı olma potansiyelini taşımaktadır.

Sonuçta Ülkemizde bağımsız denetim kuruluşu rotasyonu özellikle piya-

saya hakim olan denetim şirketleri bakımından olumsuz sonuçlar yaratan bir
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23 “…2006 yılından beri yürürlükte olan tebliğe göre, Pricewaterhous Coopers'ın (PwC) Türkiye'deki denetim
şirketi olarak bilinen Başaran Nas denetlediği 41 şirketi, Deloitte&Touch Tohmatsu'nun Türkiye'deki denetim şir-
keti (DRT Bağımsız Denetim) denetlediği 28 şirketi, Ernst&Young'ın Türkiye'deki denetim şirketi Güney
Bağımsız Denetim denetlediği 9 şirketi, KPMG'nin Türkiye'deki denetim şirketi olan Akis Bağımsız Denetim ise
denetlediği 4 şirketi elinden kaçırmak riskiyle karşı karşıya. PwC'ın denetimini kaybedeceği şirketler içerisinde
Akbank, Eczacıbaşı, Migros, Pınar, Arçelik, Tesco Kipa, Deloitte'un ise Anadolu Hayat, Aygaz, Ereğli Demir-
Çelik, Fenerbahçe Sportif A.Ş., Halkbank, İş Bankası gibi dev şirketler bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Garanti
Bankası'nın denetimi zaten KPMG'den Deloitte'a geçti. Önümüzdeki günlerde de rotasyon gereği KPMG'nin
Turkcell'i başka bir denetçiye kaptırması bekleniyor.” (Erkaya, 2009)



mahiyet taşıyordu ve şirket rotasyonu kuralının fiilen uygulanmadan önce
denetçi rotasyonu yönünde değişmesi, bu denetim şirketleri bakımından
önemliydi. Nitekim piyasadan gelen baskılarla, bağımsız denetimde uygulanan

bağımsız denetim kuruluşu odaklı rotasyon kuralı değişti. 24 Değişti ama

benimsenmiş ve yıllarca uygulanmış rotasyon kuralı esnetilerek sadece belli
koşullara sahip olanlar için değişti. Ve ne yazık ki bu düzenlemenin yürürlüğe

konduğu anda, yeni rotasyon kuralının aradığı şartlara sahip olan bağımsız
denetim kuruluşu da yoktu. Dolayısıyla SPK, yaptığı düzenleme ile bağımsız

denetim şirketlerine yapısal nitelikte müdahale ediyordu. Buna göre bağımsız

denetim şirketleri, 2010 yılının sonuna kadar ya yeni rotasyon kuralının aradığı

şartlara kendilerini uyduracaklar yada eski rotasyon kuralına tabi olarak kalacak-

lardı. Bağımsız denetim kuruluşları için artık zorunlu bir yol ayrımına gelin-
mişti; ancak bu yol ayrımında tercih yapabilme lüksü, sadece sermayesi
yüklü olan bağımsız denetim kuruluşu için geçerliydi.

III- YENİ ROTASYON KURALI

A-Yeni Rotasyon Kuralının Dayandığı Varsayımlar

1.“Büyük Denetim Şirketleri, Küçük Denetim Şirketlerine Göre
Daha Az Güven Vericidir.” Varsayımı

Yürürlükteki SPK düzenlemelerine göre, işletmelerin finansal tabloları-
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24 SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı Kürşad Sait Babuçcu, Tebliğde yapılan değişikliği şöyle anlattı:
"Denetim tebliğiyle ilgili piyasaların da talepleri oldu. Biz 2006 yılındaki düzenlemeyi dünyadaki genel uygula-
malara ve Avrupa'daki rotasyon zorunluluğuna uyum amacıyla getirdik. Avrupa'da genel uygulama baş denetçi rota-
syonu şeklinde. Bir tek İtalya'da denetim şirketi rotasyonu var. Fakat İtalya sermaye piyasalarının yapısı bizim ülk-
eye çok benziyordu. Bu nedenle biz İtalya'daki yöntemi uygulamak istedik. Fakat bu uygulamaların ikisi de ulus-
lararası platformda tartışılıyor. Eksileri ve artı yönleri var. Piyasadan gelen talepler başdenetçi yani partner rotasy-
onu yönlüydü. Biz de tebliğde yaptığımız değişiklikle her iki uygulamanın artı yönlerini daha ön plana çıkaran
karma bir uygulamaya gittik. Buradaki amacımız da bağımsız denetimde nicelik yerine niteliğin artması için bağım-
sızlığı güvence altına almak. Yani tabir yerindeyse yeni düzenlemeyle artık bağımsız denetim şirketlerinde bir kalite
kontrol sistemine geçiyoruz. Bu çok önemli bir uygulama. Bu sistemin büyük denetim şirketlerine avantaj
sağladığını söylemek doğru değil. Çünkü Türkiye'de dünyanın en büyük dört denetim şirketinin faaliyetlerinde bile
bizim bugün istediğimiz nitelikler henüz sağlanmış değil. Biz sadece bu düzenlemeyle bitirmiyoruz meseleyi. Kalite
ve bağımsızlığını iddia eden denetim şirketlerini biz denetliyoruz." (Babuçcu, 2009)



nın bağımsız denetimi ile görevlendirilecek bağımsız denetim kuruluşları için

bazı kuruluş şartlarına sahip olmaları gerekir. 25 Aynı şekilde bu kuruluşlar-

da çalışan yönetici ve denetçiler için de “başvuru” şartları öngörülmüştür.
26 Bağımsız denetçilerin unvanlarının kullanılması, mesleki yeterliklerinin

sağlanması ve geliştirilmesi, tam zamanlı çalışmaları gibi niteliklerine yöne-

lik ve mesleki şüphecilik, bağımsızlık, mesleki özen ve titizlik, mesleğe
aykırı faaliyet yasağı, reklam yasağı, haksız rekabet yasağı ve sır saklama
yükümlülüğü gibi çalışmalarına yönelik kurallar bağımsız denetçilerin göz

önünde bulundurmaları ve uymak zorunda oldukları kurallardır. Bağımsız

denetçilerin ve denetim kuruluşlarının faaliyetlerine yönelik kuralların en
ayrıntılı ve kapsamlı şekilde düzenlenmiş olanı, “bağımsızlık” ile ilgili
olanıdır ki bu durum denetçi bağımsızlığına verilen önemi göstermektedir.

SPK düzenlemelerine göre “bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız
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25 Bağımsız denetim kuruluşlarının, a)Anonim şirket şeklinde kurulmuş olması ve hisse senetlerinin nama yazılı
olması, b) Ticaret unvanlarında “bağımsız denetim” ibaresinin bulunması, c) Ortaklarının Tebliğin bu Kısmının
“Yönetici ve bağımsız denetçiler” başlıklı maddesinde sayılan nitelikleri haiz gerçek kişilerden olması (söz konusu
maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (h) bentlerindeki
şartlar ortakların tamamı için aranmaz. Ayrıca merkezi yurtdışında bulunan bir kuruluşun aynı çalışma yöntemleri
ile ülkemizdeki bir bağımsız denetim kuruluşuna katılması halinde bu şart aranmaz), ç) Esas sermayenin en az
%51’inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması, d) Sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet göster-
meleri, e) Organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin bağımsız denetim işini yürütecek
düzeyde bulunması ve f) Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları şarttır.” (SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım
1 Bölüm md 3)
26 Yönetici ve bağımsız denetçilerin; a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli
mali müşavir unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları, b)
Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları, c) Türkiye'de yerleşik olmaları, ç) Sorumlu
ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye
piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş
denetçi unvanı ile çalışmış olmaları veya Kurul üyesi olarak 2 yıl veya Kurul meslek personeli olarak 5 yıl çalışmış
olmaları, d) Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olmaları, e)Sermaye piyasası mevzuatı
veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden
olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilip bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaktan
sürekli olarak yasaklanmamış ve bağımsız denetim faaliyetinde bulunması süreli olarak yasaklananların ise yasak-
larının süresi sonunda Kurulca kaldırılmış olması, f) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş
yahut borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, g) Kanuna muhale-
fetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması, ğ) Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sermaye
piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması ve h) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zaman-
lı görev yapmaları şarttır. (SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 1 Bölüm md 4)bizim bugün istediğimiz nitelikler
henüz sağlanmış değil. Biz sadece bu düzenlemeyle bitirmiyoruz meseleyi. Kalite ve bağımsızlığını iddia eden dene-
tim şirketlerini biz denetliyoruz." (Babuçcu, 2009)



denetçiler, bağımsız denetim çalışmalarında “bağımsız karar verme” imkanına
sahip olmak zorundadırlar. Bağımsız denetçilerin dürüst ve tarafsız olmaları
yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumlarının da
bulunmaması gerekir.”( SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 12/2)
Bağımsızlık, faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir davranış
ve anlayışlar bütünüdür. (SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 12/1)
Dolayısıyla denetçinin dürüstlüğünü ve tarafsızlığını zedeleyen her davranış
ve anlayış, denetçinin bağımsızlığını tehdit eder. Bu itibarla, bağımsız denetim
kuruluşu veya bağımsız denetçilerde, bağımsızlığın zedelendiğine dair tereddüt
oluşması halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir.( SPK Tebliği
Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 13/1) Bu cümleden olarak bağımsız denetçi-
ler, ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve taraf-
sızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar.
(SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 12/3 b,ç) Zira, bağımsız dene-
tim kuruluşları ile bağımsız denetçiler, bağımsız denetim faaliyetinin niteliğini
herhangi bir suretle olumsuz yönde etkileyebilecek veya meslektaşlarına zarar
verebilecek tarzda ve ölçüde rekabete giremezler. Özellikle bağımsız denetim
ücreti, personel ve iş alma gibi konularındaki mesleki kurallar, teamül ve bağım-
sız denetim standart, ilke ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunamazlar.( SPK
Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 18/1)

Bu kurallara rağmen, SPK tarafından “piyasa taleplerine bağlı olarak” 27

uygulanmakta olan rotasyon kuralının değiştirilmesi, bağımsız denetim ilkele-

ri ile bağdaşmamaktadır. Belirtilen piyasalar talebinin, değişiklikten çıkarı olan

bağımsız denetim kuruluşlarından gelmesi ise daha vahim bir durumu yansıt-

maktadır. 28 Anlaşılan anılan bağımsız denetim kuruluşları, “bağımsızlığı teh-

dit eden hususlar konusunda alınabilecek önlemleri önemlilikleri bakımından
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27 SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı Kürşad Sait Babuçcu, çok muğlak bir ifadeyle söz konusu Denetim
Tebliğinde yapılan değişiklikle ilgili olarak, “…piyasaların da talepleri oldu” ifadesini kullanmıştır. (Babuçcu, 2009)
Bu ifadede yer alan piyasalar ibaresinin anlamının tam içeriği bilinmemekle beraber, bu piyasalar içinde yer alan
aktörlerden birinin “bağımsız denetim kuruluşları” olmadığını ileri sürmek mümkün değildir.
28 SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı Kürşad Sait Babuçcu, piyasadan gelen talebin sorumlu baş denetçi
yani partner rotasyonu yönünde olduğunu ifade etmiştir. (Babuçcu, 2009) Fakat bu talebin, hangi piyasanın talebi
olduğunu açıklamamıştır. Kuşkusuz bu talep, ilgili olan “piyasa menfaatleri” doğrultusunda yapılmış olmalıdır ki
SPK’nın bu menfaatleri değil, bağımsız denetimden sağlanan menfaatleri ön planda tutması gerekir.



belirleyerek, bağımsızlıkla ilgili politikalarını yazılı hale getir…”meleri kuralı-

na uyma konusunda “karşılıklı ilişkiler ve haksız rekabet” kavramını hiç

önemsememişlerdir. (SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 12/5)

Eğer bu piyasa talebi bağımsız denetim müşterisi olarak denetlenen fir-

malardan geldiyse, bu olay vehamet kavramı ile dahi nitelendirilemez; bu
durumda “bağımsız denetim”, “vesayet altına girmiş” demektir.

SPK’nın uygulanmakta olan rotasyon kuralını değiştirmesinin muhakkak

haklı bir gerekçesinin olması gerekir. Kuşkusuz SPK’nın bağımsız denetim faa-

liyetine yönelik esasları ve kuralları belirleme yetkisi vardır. (SP Kanunu md

22/d, e) Bu yetki çerçevesinde rotasyon kuralı belirlenmiştir. Ancak sorun,

rotasyon kuralının SPK tarafından belirlenmesi değil, belirlenmiş rotasyon
kuralının SPK tarafından değiştirilme gerekçesidir. Bu değişiklik Tebliğle

gerçekleştirildiğinden, değişikliğin resmi gerekçesini araştırıp bulmak ve oku-

yabilmek mümkün değildir. Ancak basına yansıyan haberlere göre kuralın deği-

şiklik gerekçesi, bağımsız denetimde kalite kontrol sistemini 29 uygulayarak

bağımsızlığı güvenceye almak… 30 Ancak bağımsız denetimde kalite kontrol

sisteminin bağımsız denetimin en zayıf halkası olduğu bilinmektedir. 31 Zira

ülkemizde kalite kontrol sistemini etkin olarak çalıştıran “Halka Açık Şirketler
Muhasebe Gözetim Kurulu” gibi bir örgüt de yoktur. 32 Aynı şekilde ülke-

mizde halka açık şirketlerin “kurumsal yönetim ilkeleri”ni uygulama zorun-
lulukları bulunmamaktadır. Bu itibarla SPK’nın, sadece “bağımsız denetim
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29 Bağımsız denetimin kalitesinin kontrolü:Bağımsız denetim raporu tamamlanmadan önce, bağımsız denetim
ekibinin önemli nitelikteki kararları ile bağımsız denetim raporuna ilişkin ulaştıkları sonuçların objektif bir şek-
ilde değerlendirilmesine ilişkin süreci ifade eder. (SPK Tebliği Seri X No:22 4. Kısım md 3a)
30 “….bağımsız denetimde nicelik yerine niteliğin artması için bağımsızlığı güvence altına almak. Yani tabir
yerindeyse yeni düzenlemeyle artık bağımsız denetim şirketlerinde bir kalite kontrol sistemine geçiyoruz. Bu çok
önemli bir uygulama. Bu sistemin büyük denetim şirketlerine avantaj sağladığını söylemek doğru değil. Çünkü
Türkiye'de dünyanın en büyük dört denetim şirketinin faaliyetlerinde bile bizim bugün istediğimiz nitelikler henüz
sağlanmış değil. Biz sadece bu düzenlemeyle bitirmiyoruz meseleyi. Kalite ve bağımsızlığını iddia eden denetim
şirketlerini biz denetliyoruz.” (Babuçcu, 2009)
31 Türkiye’de denetim kalitesinin izlenmesine yönelik mekanizmaların yeterince işler olmaması, ülkemiz dene-
tim sektörünün zayıf yönleri arasında vurgulanmaktadır (Bağımsız Denetim Derneği, 2004:13).
32 PCAOB'ya kayıtlı bağımsız denetim kuruluşu sayısı, 24.07.2007 tarihi itibariyle, 1799'dur. Bu kuruluşların,
100'den fazla müşterisi olan 9 tanesi, her yıl; 100 ve daha az sayıda müşterisi olanları da en az 3 yılda bir denetlen-
mektedir. PCAOB'nin 2006 yılına ait Faaliyet Raporu incelendiğinde, 2006 yılı içinde 172 adet bağımsız denetim



kuruluşlarının denetçi kadrosunu arttırarak denetimin kalitesini arttır-
ma” düşüncesine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu düşüncenin temelinde de

denetim şirketinin büyüklüğü ile denetim kalitesi arasında doğru orantı-
lı bir ilişkinin bulunduğu varsayımı yatmaktadır. Halbuki nicelikle nitelik

arasında ters orantı söz konusudur; nicelik arttıkça nitelik azalır. Nitekim

öne çıkan varsayım doğru olsaydı, zamanında Dünyanın en büyük dene-
tim şirketlerinden biri olan Arthur Andersen’in denetlemiş olduğu
Enron Şirketindeki bilinen muhasebe denetimi skandalı yaşanmazdı. Bu

skandaldan sonra muhasebe düzenine ilişkin yapılan tüm düzenlemeler,
denetim şirketlerinin büyüklüklerini arttırma noktasında değil, bağım-
sızlıklarını sağlama ve denetimin denetimini gerçekleştirme noktasında
toplanmıştır.

2.“Büyük Denetim Şirketinde Çalışan Sorumlu Ortak Denetçiler,
Çalışmış Oldukları Büyük Denetim Şirketinden Daha Bağımsızdır.”
Varsayımı

SPK tarafından düzenlenip yürürlüğe konulan yeni rotasyon kuralı,

büyük şirkette çalışan sorumlu ortak denetçiyi, çalışmış olduğu şirketten
daha “bağımsız düşünce ve davranışa” sahip olduğunu kabul etmektedir.
Bu kabul doğru olmasaydı, rotasyon kuralında bu varsayım doğrultusunda

değişiklik yapılmazdı. Aslına bakılırsa ilginç olan, bu varsayımın doğrulu-
ğunu, bağımsız denetim kuruluşu rotasyonunu uygulamaya koymasından 5 yıl
sonra SPK’nın fark etmiş olmasıdır. Zira SPK 2006 yılında, SOX Yasasının

denetçi rotasyonu doğrultusundaki düzenlemelerine ve Avrupa’daki muadil
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kuruluşunun incelendiği; bu incelemelerde toplam 1.080 adet bağımsız denetim çalışmasının gözden geçirildiği;
bunlar dışında nispeten küçük kuruluşlarla ilgili olarak 37 masa başı incelemesi gerçekleştirildiği; inceleme ekip-
lerinde, ekip başkanlarının ortalama 25 yıl, ekip üyelerinin ise ortalama 14 yıl muhasebe alanında iş tecrübesi
olduğu anlaşılmıştır. …. Bu doğrultuda, PCAOB'nin yukarıda yer verilen faaliyetleriyle SPK uygulamaları
karşılaştırılacak olursa; SPK'nın 2006 yılına ait Faaliyet Raporu'ndan, SPK tarafından 2005 yılında 6, 2006 yılın-
da 8 bağımsız denetim kuruluşunda inceleme gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. SPK tarafından her yıl 8
şirket denetlenmesi halinde, bütün bağımsız denetim şirketleri 12 yılda bir denetlenmiş olacaktır. Bu şirketler
içinde nispeten çok sayıda müşterisi olanlara daha sık gidilmesi gerektiği de göz önünde bulundurulduğunda,
tablonun vehameti iyice artmaktadır. (Yıldırım, 2009)



uygulamalarına rağmen, denetim faaliyetlerinde bağımsız denetim kurulu-
şu rotasyonunun uygulanmasını benimsemiştir. Dolayısıyla bu benimseme,

doğruluğu peşinen kabul edilen bir kural değil, düşünülüp tartışılan, ülke-
miz koşul ve gerekliliklerini dikkate alıp irdeleyen “beyin fırtınası” sonu-
cunda varılan bir kararla saptanmış olmalıdır. Bu itibarla, SPK’nın rotas-

yon kuralındaki değişikliğinin de bu yöntemle ulaşılmış bir sonuç olması bek-

lenir.

Bağımsızlık, denetçinin, herhangi bir başka kaygı duymadan, denetim

işlemleri sonucunda ulaştığı mesleki yargısını denetim raporuna olduğu gibi

yansıtabilmesidir. Bu şekilde bir çalışma ortamına sahip olan denetçi, mesle-

ki faaliyetinde tarafsız ve dürüst kalabilmiş demektir. Kuşkusuz bu açıklama-

lar, “bağımsız denetim kuruluşu” kavramında değil, “denetçi” kavramında
odaklanmıştır. Bu itibarla denilebilir ki bağımsızlık kavramı, bağımsız dene-

tim kuruluşundan çok denetçi ile ilgilidir ve denetçinin bağımsızlığı için

öngörülen rotasyon uygulamasının nirengi noktası da “bağımsız denetim

kuruluşu” değil “denetçi” olmalıdır. Dolayısıyla denetim görüşünü açıklaya-

cak olan denetçinin bağımsızlığı, her şeyin önündedir. Sonuçta dünyadaki
rotasyon uygulamasında genel olarak “sorumlu ortak baş denetçi”nin
temel alınmasında bir yanlışlık yoktur.

Bununla birlikte, rotasyon uygulamasından beklenen denetçi bağımsızlı-

ğına katkı sağlamak adına, denetçi rotasyonundan, bağımsız denetim kurulu-

şunun rotasyonunun çok daha etkin bir uygulama olduğu söylenebilir.

Kuşkusuz bu etkinliği ölçecek uygun bir terazi bulmak mümkün değildir.

Ancak aynı denetim firmasında sorumlu ortak baş denetçi olarak çalışanlar

arasında “ortak” olmaktan kaynaklanan bir “ortak kader birliği” yani firma-
nın sıkıntılarına (zararlarına) katlanma, firmanın refahını (karını) pay-
laşma hak ve sorumluluğu vardır. Bu ortak kader birliğinin yarattığı daya-

nışma ve kurum kültüründen kaynaklanan “gerçekleştirilmiş olan dene-
tim işlemlerine güven duyma” anlayışı, rotasyon uygulamasından beklenen

bağımsız düşünebilme anlayışının önüne geçmese bile “denetim körlüğüne”
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yol açabilir. Diğer bir ifadeyle denetçi rotasyonu, başka bir bağımsız dene-

tim kuruluşu tarafından gerçekleştirilmiş denetim faaliyetlerinin sınanmasını

engellediğinden, işletmelerde denetimin gerekliliğini öngören denetim felse-
fesine ters düşer. Yada denetim kuruluşundaki kültürün bağımsız denetim

anlayış ve felsefesine uygunluğu, ancak başka bir denetim kuruluşunun

bağımsız denetim anlayış ve felsefesi ile test edilebilir ki rotasyon kuralının da

bir amacı budur.

Kaldı ki SPK, bağımsız denetim faaliyetlerini kurala bağlarken,

Amerikan yada Avrupa düzenleme veya uygulamalarına sıkı sıkıya bağlı kal-

mamıştır. Örneğin, bağımsız denetim kuruluşlarının hukuki statülerinin

Türkiye’de “anonim şirket” olması zorunlu iken, bu şekilde bir hukuki statü

Amerikan yada Avrupa Birliği mevzuatında şart değildir. 33 SOX Yasası

kurumsal yönetim ilkelerine önem vermiş ve denetlenen firmalarda bu ilke-

leri zorunlu tutmuşken; ülkemizdeki halka açık şirketler için böyle bir zorun-

luluk yoktur. Halka açık şirketlerde oluşturulması gereken “bağımsız dene-
tim komitesi” oluşturulmamıştır. 34 Aynı şekilde, ülkemizde bağımsız dene-

tim kuruluşlarını denetleyen yasal ve bağımsız nitelikte bir “Kamu Gözetim
Kurulu” yoktur. Ülkemizde rotasyon süresi Amerikan uygulamasının (5
yıl) aksine daha uzun (7 yıl) tutulmuştur. Bu tür uygulama farklılıklarını

uzatmak mümkündür. Bu itibarla ülkemiz koşul ve gereklilikleri dikkate alı-

narak bağımsız denetimin ruhu ve felsefesine uygun ayrıksı düzenlemelerin

yapılması olağandır ve hatta bir bakıma zorunluluktur.

Sonuç olarak, “bağımsızlık” gerçek ve tüzel kişilerin “gerçek” ve “işin
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33 Merkezi Londra’da olan PricewaterhouseCoopers ve Ernst & Young limitet şirket, merkezi Amstelveen
(Hollanda)da olan KPMG kooperatif şirket şeklinde örgütlenmiştir. “PCAOB'da 2005 yılı sonu itibariyle tescil
edilmiş toplam bağımsız denetim firması sayısı 1423’tür. Bu şirketlerin 530 tanesi Amerika dışındaki ülkelerde
Kurulmuş şirketlerdir. Ülkemizden de 7 tane bağımsız denetim şirketi tescil edilmiştir.” (Tunç, 2007,46)
34 Her bir halka açık şirketin bir denetim komitesine sahip olacağı, bu komitenin üyelerinin en az biri bağım-
sız olmak üzere, yönetim kurulu, denetim kurulu veya genel kurulun seçeceği kişilerden oluşacağı AB 8 Direktifte
düzenlenen konular arasındadır(2006/43/EC Sayılı AB Yonergesi, m.40/1.) SPK, hisse senetleri borsada işlem
gören şirketlerde “yönetimden sorumlu kişiler” olarak yönetim kurulunun 2 üyesini denetim komitesi olarak nite-
lendirmiştir. Ancak bu kişiler bağımsız üye niteliğinde değildirler.



doğasına uygun” düşüncelerini ve davranış kalıplarını belirleyen bir kav-

ramdır. Bu düşünce ve kalıpların “çıkar” kavramının kokusu koklatılmak sure-

tiyle özel amaçlara göre yönlendirilmesi çabası, bağımsızlık kavramına ters

düşer. Bu itibarla, “bağımsızlık” kavramının “denetim firması” yada “denet-

çi” temeline oturtulmasından çok, bunların düşünce ve davranışlarını etki-
leyebilecek ortamı ve ilişkileri “denetimde bağımsızlık” kavramına
uygun hale getirmek önemlidir. Dolayısıyla “Büyük Denetim Şirketinde

Çalışan Sorumlu Ortak Denetçiler, Çalışmış Oldukları Büyük Denetim

Şirketinden Daha Bağımsızdır” varsayımını doğru olarak kabul etmek müm-

kün değildir.

B-Yeni Rotasyon Kuralının Getirdikleri

1. Denetimde “Bağımsız Denetim Kuruluşu Rotasyonu” Uygulamasından
Tamamen Vazgeçilmemiştir.

Yeni rotasyon kuralı, rotasyon uygulaması yönünden bağımsız dene-
tim kuruluşlarını ikiye bölmekte ve sınıflandırmaktadır. Buna göre bir

kısım bağımsız denetim kuruluşları, eski düzenlemede olduğu gibi denetim
kuruluşu rotasyonuna; diğer bağımsız denetim kuruluşları ise 35 yeni düzen-

lemeye göre denetçi rotasyonuna tabi olacaklardır. Bu şekliyle yeni rotasyon

kuralı, bağımsız denetim kuruluşlarının bir kısmına “denetim firmasının

rotasyonunu”, diğer kısmına ise “denetçi rotasyonunu” uygulanmasını öngör-

mektedir. Yani, yeni düzenleme bağımsız denetim kuruluşu rotasyonunu
tamamen yürürlükten kaldırmamış; denetçi rotasyonunu da bütün
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35 Bu nitelikteki bağımsız denetim kuruluşları, “Denetçi ve üzeri unvanlı denetim kadrosunun, 25 kişi sorum-
lu ortak baş denetçi olmak üzere en az 75 kişiden oluşması ve bu kadronun asgari sayısının faaliyet süresince
muhafaza edilmesi, kalite kontrol güvence komitesi oluşturulması,” şartlarını yerine getirmeleri ve “kalite kon-
trol sisteminin çalışmasına ve gözetimine ilişkin esaslarını, bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanma tarihin-
den en az 9 ay önce Kurula bildirilmeleri, bağımsız denetim raporlarına ilişkin kalite kontrol sonuçlarının, her yıl
Haziran ayı sonuna kadar Kurula iletmeleri” halinde denetçi rotasyonu kuralını uygulayabilirler.



bağımsız denetim firmalarına uygulanmak üzere düzenlememiştir. Bu

durum, bir kuralın aynı hukuki statü içinde bulunanlardan bazıları için uygu-

lanması; diğerleri için ise uygulanmaması gibi bir hukuki sonuç yaratmakta-

dır. Elbetteki bu hukuki sonuç, bağımsız denetim firması rotasyonu yada
bağımsız denetçi rotasyonu kurallarının olumlu yada olumsuz yanlarının
fayda maliyet analizine göre bulunan “bağımsız denetim bakımından
daha iyi sonuç verebilme” yargısının önüne geçmektedir. Zira, bu anlayı-

şın kurallardan hangisi daha iyi ise, onu benimseme ve uygulama gibi bir kay-

gısı yoktur. Nitekim böyle bir karma sistem dünyanın hiçbir ülkesinde uygu-

lanmamaktadır.

Yeni rotasyon kuralı, bağımsız denetim firmalarını hukuki yapı yönün-

den olmasa da, ekonomik yapı yönünden farklılaştırmıştır. Buna göre, bütün
bağımsız denetim kuruluşları kural olarak anonim şirket statüsündedir-
ler; fakat hukuki statü aynı kalmakla beraber kural olarak bağımsız denetim

kuruluşunun denetim kadrosunun belli bir sayıyı aşmış olma şartını ara-

ması, şartları taşıyan bağımsız denetim kuruluşunda rotasyonda ayrıcalıklı
bir durum yaratmıştır. Bu sistem, denetim firmasında çalışan denetçi sayısı-
nın çokluğu, o denetim firmasının ve bu firmada çalışan ortak denetçinin
bağımsızlığının bir karinesi olarak kabul edilmiştir. Bu yaklaşım, denetçi

bağımsızlığının sağlanması için öngörülen sınırlama ve yükümlülüklere iliş-

kin kurallardan farklı olarak ilk defa, kural olarak öngörülen koşulları sağla-

yan denetim kuruluşlarına ekonomik rekabette avantaj tanımıştır.
SPK’nın rotasyon düzenlemesi, artık bir ikileme sahiptir; hem bağım-

sız denetim kuruluşunun rotasyonu doğrudur, hem de bağımsız denetçi rotas-

yonu doğrudur. Ancak bu doğrular “nicelik” ekseninde geçerlidir. Bağımsız

denetim kuruluşundaki denetçi sayısına göre bu kurallardan biri doğru olmak-

tadır; denetim firmasındaki denetçi sayısı azsa bağımsız denetim kuruluşunun

rotasyonu, denetçi sayısı fazlaysa denetçi rotasyonu doğrudur. Oysa hiçbir

ülke uygulamasında bu tür ayrımcılığa dayanan karma rotasyon uygulaması

yoktur; ya bütün olarak bağımsız denetim kuruluşunun rotasyonu veya bütün

olarak denetçi rotasyonu vardır.
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2.Kural, Rekabete Dayalı Serbest Piyasa Ekonomisine Müdahale
Niteliğindedir.

Yeni rotasyon kuralı, ekonomik anlamda bağımsız denetim firmalarına
müdahale etmektedir. Diğer bir ifadeyle rotasyon kuralı, bağımsız denetim fir-

maları karşısında tarafsız değildir. Öyle ki kuralın yayınlandığı tarihte, kuralın
öngördüğü şartlara sahip olan nitelikte bir bağımsız denetim kuruluşu
bulunmamaktadır. Hatta bu durum, düzenleyici makam tarafından belli bir

denetim firmasının kayrılmaması adına bilinçli olarak yapılmış bir tercihtir.
Diğer bir ifadeyle, belli bir bağımsız denetim kuruluşunun kayrılmamış olduğu

izlenimi vermek için, gereksiz yere bağımsız denetim kuruluşlarında çalışacak

denetçi sayısı şişirilmiştir. Dolayısıyla düzenleyici kamu idaresi, düzenlediği

kuralla bağımsız denetim kuruluşlarının yapılarına müdahale etmiştir.
Nitekim bağımsız denetim kuruluşları da organizasyon ve istihdam yapılarını

yeni rotasyon kuralının öngördüğü şartlara uydurmak için gerekli girişimlere baş-

lamışlardır.(Erkaya 2009) Oysa, bağımsız denetim kuruluşları da ticari hayatta

yer alan ve faaliyette bulunan ticari işletmelerdir ve bu kuruluşları ilgilendiren

düzenleyici kuralların da tarafsız olması gerekir.
Yukarıda da açıklandığı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına yapılan

müdahalenin denetçi bağımsızlığını zenginleştirme ile bir ilgisi olmadığı gibi

denetimin kalitesini arttırma ile de bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira, bir işlet-

mede çok sayıda denetçi çalıştırmak yapılan denetimin kalitesini arttırmaz.

Çok sayıda denetçi çalıştırmak, denetim talep eden müşteri sayısı ile ilgili

bir kavramdır ve çok sayıdaki müşterilere verilecek denetim hizmetlerini
karşılamak için zorunlu olabilir. Çok sayıda müşterisi olan denetim firması

zaten talebi karşılamak için denetçi sayısını da arttırır. Aksi takdirde çok sayı-

da denetçinin çalıştırılması suni nitelik arz eder ki, ilerleyen zaman içinde

denetim firmasının bu şekilde faaliyetini sürdürmesi de mümkün olamaz.
Yeni rotasyon düzenlemesinin yapısal olarak bağımsız denetim firmala-

rını farklılaştırması, bağımsız denetimin tekelleşmesine yol açacaktır. 36
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36 Kamuyu aydınlatma platformu verilerine göre Türkiye’de 95 adet bağımsız denetim şirketi bulunmaktadır.
(http://kap.gov.tr/yay/Sirket/BDSListe.aspx)



Zira bağımsız denetimde denetim firması rotasyonuna tabi olmak zorunda
olanlar için rotasyon, müşterilerini kaybetmek demektir. Giderek az müş-
teri ise ekonomik hayattan çekilmek anlamına gelmektedir. Oysa denetçi
rotasyonuna tabi olanlar, müşteri kaybı sorununu yaşamayacaklardır. Bir
yandan rotasyon nedeniyle müşterilerini kaybedenler ve giderek denetim piya-
sasından çekilenler; diğer yandan ise müşterilerini denetçi rotasyonu sayesin-
de portföylerinde muhafaza edenler hatta arttıranlar… Bu sürecin nihayetinde
Türkiye’de bağımsız denetim faaliyetleri, denetçi rotasyonuna tabi olan bir-
kaç bağımsız denetim firmasının tekelinde toplanması söz konusudur.
Oysa sermaye piyasası düzenlemeleri de, bağımsız denetim faaliyetleri de,
serbest rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi faaliyetlerinin güven,
açıklık ve kararlılık içinde yürütülmesi için vardır.

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinin etkin olarak çalışmasını
hedefler. Bu nedenle 4054 sayılı Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasaların-
daki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulama-
ları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanmalarını
önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin
korunmasını sağlamaktır. Yeni rotasyon kuralı, “hâkim durum yaratmaya
veya var olan bir hâkim durumu güçlendirmeye yönelik ve bunun sonu-
cu olarak rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteli-
ğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar”ı da beraberinde getirmek-
tedir(4054 sayılı Rekabet Kanunu md 7). Nitekim, denetim firmalarında
denetçi sayısını Tebliğin öngördüğü sayıya çıkarma anlayışı, hemen devreye
girmiş ve SPK’nın öngördüğü sayıyı yakalamak için bağımsız denetçi trans-
ferleri başlamıştır. 37 Kuşkusuz bu gelişmeler, SPK aracılığıyla bağımsız dene-
tim piyasasında hakim durum yaratmaya yönelik bir sonuç yaratmaktadır.
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37 PwC 25 denetçiye ulaştı bile. Yeni düzenleme bu yılki rotasyonları engelleyemese de büyük müşterilerini
kaybeden denetçileri geri kazanma ve sonraki dönemde de sınırsız denetleme imkanı veriyor. Bunun için bağım-
sız denetim şirketlerinin öncelikle 25 kişilik sorumlu ortak baş denetçi ve 75 kişilik de denetçi ile üzeri unvana
sahip denetim kadrosuna sahip olması gerekiyor. Bunun yanında bağımsız denetimlerin kalite kontrolünü garan-
ti altına almak için bir sistem ve sorumlu komite oluşturmak durumunda. Sistemin ve komitenin çalışma
esaslarının da bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmadan 9 ay önce SPK'ya bildirilmesi zorunluluklardan bir
diğeri. Bu şartları sağladığına inanan denetim şirketi SPK'yı ikna etmeyi başarabilirse bu durumda şirketlerde
rotasyona gitmekten kurtulacak. Sadece 7 yılda bir o şirketteki sorumlu baş denetçiyi değiştirecek. Bu koşullardan



Dahası yeni rotasyon kuralı, aynı durumdaki alıcılara (denetim müş-
terilerine) farklı koşullarda denetim hizmeti alma (bazıları ile en fazla 7
yıl, diğerleri ile süresiz çalışabilme) imkanı vermektedir. 38 Diğer bir ifa-

deyle, bu rotasyon uygulaması sonucunda eşit durumdaki alıcılara, farklı

statüye sahip bağımsız denetim kuruluşlarının var olmasından doğan farklı
koşulların uygulanması sonucunda “ayrımcılık yapılması” gerçekleşmek-

tedir. Bu durum ilgili bağımsız denetim firmaları bakımından “bir veya bir-
den fazla teşebbüsün hakim durumunu kötüye kullanması” olarak nitelen-

dirilemezse de, SPK düzenlemesinden kaynaklanan ve rekabeti bozucu
mahiyette bir sonuç doğurmaktadır(4054 sayılı Rekabet Kanunu md 6). Bu

durumun, kuşkusuz bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin

karşılıklı ilişkilerini olumsuz yönde etkilemediği ve meslektaşlar arasında zarar

verecek tarzda ve ölçüde rekabeti bozmadığı söylenemez. SPK’nın bu sonucu

yaratacak bir düzenleme gerçekleştirmesi, kendisinin koyduğu kuralları benim-

seme bakımından çelişkili bir tutum oluşturması bakımından ilginçtir. 39

3.Düzenleme, Bir Kısım Bağımsız Denetim Firmalarına, Kural
Olarak Müşterilerini Kaybetmeme İmkanı Vermektedir.

Sermaye piyasası hukuku, bir kısım mali piyasaları düzenleyen huku-
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ilkine uyum konusunda henüz Türkiye'deki bağımsız denetim şirketleri çok ileri bir aşamada değil. 25 kişilik
sorumlu ortak baş denetçi kriterini karşılamaya en yakın şirket PWC'a bağlı olan ve SPK'nın internet sitesine göre
16 sorumlu ortak baş denetçisi bulunan Başaran Nas. Onu Deloitte'a bağlı DRT Bağımsız Denetim 12 ortak baş
denetçiyle izliyor. 95 şirketli pazarda küçük ölçeklilerin sorumlu ortak baş denetçi sayıları 2-5 arasında değişiy-
or. Fakat yaklaşık iki hafta önce Başaran Nas (PwC) tarafından İMKB'ye gönderilen bir açıklama, denetim şir-
ketlerinin çoktan koşullara uyum konusunda harekete geçtiğini gösteriyor. Başaran Nas ile Kaplamin Ambalaj
arasında imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinde yapılan değişiklikle denetim şirketinin 25 sorumlu ortak baş
denetçiye, 15 baş denetçiye ve 460 denetçi ve denetçi yardımcısı sayısına ulaştığını bildirdi. (Erkaya, 2009)
38 Rekabet Kurulu 29.12.2005 tarih ve 05-88/1221-353 sayılı Kurul Kararında, aynı konumdaki alıcılara fark-
lı koşullar ileri sürülmesini rekabete aykırı davranış olarak nitelendirmiştir.
39 Bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçiler, bağımsız denetim faaliyetinin niteliğini herhangi bir
suretle olumsuz yönde etkileyebilecek veya meslektaşlarına zarar verebilecek tarzda ve ölçüde rekabete gireme-
zler. Özellikle bağımsız denetim ücreti, personel ve iş alma gibi konulardaki mesleki kurallar, teamül ve bağım-
sız denetim standart, ilke ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunamazlar. Diğer düzenlemelerde yer alan haksız
rekabet halleri saklıdır.(SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 18/1)
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kun adıdır.(Kütükçü, 2004, 10) Amacı da etkin ve güvenilir mali piyasa ortamı

yaratmaktır. Bu itibarla, sermaye piyasası hukuku ticaret hukukunun bir parça-

sıdır. Ticaret hukuku, özel hukuk kapsamında sınıflandırılmış olsa da artık bu

hukuk dalında kamu hukuku niteliğini taşıyan kuralların varlığı da yaygın-
laşmaktadır. Nitekim sermaye piyasası hukukuna, ticaret hukukunun kamu

hukuku niteliği ağır basan bir alt hukuk dalı nitelendirilmesinde bulunmak, yan-

lış olmaz. Zira sermaye piyasası hukuku, kurulan ilişkilerde tarafların hak ve

dengelerini kollamaktan çok, tüm ekonomi için yararlı sonuçlar verip verme-
yeceği, piyasa koşullarını olumlu etkileyip etkilemeyeceği kaygısını güder.
Nitekim SOX Yasasının temel güdüsü dürüst işleyen piyasaları garanti etmek
ve yatırımcıların güvenini korumak olmuştur. (Kütükçü, 2004, 13)

Yeni rotasyon düzenlemesi, denetçi yada denetim firmasının bağımsızlı-

ğının sağlanmasından çok, denetim firmalarının müşteri firmalarını kaybet-

meleri ve yeniden kazanmaları ile yakından ilgilidir ve bu ilgi bağımsız dene-

tim firmalarının kendi aralarındaki rekabetini doğrudan etkilemektedir. Diğer

bir ifadeyle bu uygulama, belirlenen rotasyon süresi sonunda, bazı bağım-
sız denetim firmalarına “kural olarak müşterilerini kaybetme” zorunlu-
luğunu öngörürken, diğer bağımsız denetim firmalarına “kural olarak
müşterilerini koruyabilme” imkanı tanımaktadır. Yeni rotasyon düzenle-

mesinin püf noktası da bu husustur. Bunun dışında kalan konuya ilişkin

düzenlemeler ve ileri sürülen argümanlar, düzenleme sonucunda bağımsız

denetimde ortaya çıkan haksız rekabeti peçeleme ve perdeleme amacına
hizmet eder niteliktedir.

Yeni rotasyon düzenlemesinin denetçi bağımsızlığının sağlanması yada

korunması bakımından göreceği işlev ile bağımsız denetim firmalarının müş-

teri elde etme yada kaybetmeleri bakımından yaratacağı sonuçlar kıyaslanıp

fayda maliyet analizine tabi tutulduğunda, bu düzenlemenin hiç yapılmama-

sı ve uygulamaya konmaması gerektiği sonucuna rahatlıkla ulaşılır. Bu yargı,

önemlilik kavramının doğal bir sonucudur. Yukarıda açıklanan hususlar dik-

kate alındığında, yeni rotasyon kuralının “denetçi bağımsızlığı” kavramına



olan olumlu etkisinin tartışmalı olduğu fakat bağımsız denetim kuruluş-
larının müşteri portföylerinin hacmini önemli ölçüde etkileyip değiştire-
ceği konusunun tartışmasız olduğu açıktır. Zira rotasyon kuralı, artık küçük

denetim şirketlerine müşterilerini değiştirme zorunluluğunu öngörürken,

büyük denetim şirketlerine müşterilerini değiştirmeme imkanı sunmaktadır.

Bu nedenle yeni kuralın gerekçesi olarak gösterilen “kaliteyi güvenceye
alma amacı”, 40 ilgililerin ve kamuoyunun dikkatlerini “eldeki kuşlardan

uzaklaştırmak” ve “ulaşılamayacak daldaki kuşları göstermek” dışında bir

işleve sahip değildir. 41 Herkes bilmektedir ki nicelik yada çokluk kalitenin

güvencesi olamaz; aksine çokluk kalitedeki riski arttırır.

Ticaret hukukundaki gelişmeler de işletmelerde niceliği değil, niteliği
ön plana çıkarmak yönündedir. Nitekim artık tek ortaklı anonim şirketler-
den bahsedilmektedir; 42 dolayısıyla 5 kişinin ortak olma zorunluluğu aran-

mamaktadır. 43 Bununla birlikte asgari sermaye şartından vazgeçilmemekte-

dir. 44 Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışından ve bağımsız nitelikte olması-

nın gereklilikleri üzerinde durulmaktadır. 45 Benzer örnekler arttırılabilir.
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40 Elbette denetimde kalitenin sağlanması amacı yanlış değildir ve bu amaca ulaşmak için gösterilen çabalar da
desteklenir. Ancak bu amaçla amaca ulaşmak için kullanılan araç arasında uygunluk olması gerekir. Bu uygun-
luğun denetim firmalarının yapılarından çok denetçilerin uzmanlık ve kişisel niteliklerinde aranması gerekir.
41 “Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir.”
42 Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile sorum-
lu bulunan şirkettir. (md 329/1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucu-
nun varlığı şarttır . (TBMM, TTK Tasarısı md 338/1 S Sayısı 96).
43 TTK Tasarısı yasalaşıp yürürlüğe girerse, bağımsız denetim kuruluşlarının “anonim şirket” olarak faaliyette
bulunmaları zorunluluğunun ne anlama geleceği de merak konusudur.
44 Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye elli bin Türk
Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sis-
temini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüz bin Türk Lirasından
aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.
(TBMM, TTK Tasarısı S Sayısı 96 md 332)
45 Yönetim kurulu üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalış-
mak sureti ile deneyim kazanmış, tercihen yüksek öğrenim görmüş nitelikli kişiler arasından seçilir. (SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri md 3.1.3) Yönetim kurulunun sayısı ikiden az olmamak üzere en az üçte biri bağım-
sız üyelerden oluşur. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır.
(SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri md 3.3.1)



Artık bilinmektedir ki nicelik değil, hedeflere uygun belirlenmiş nitelikle-
rin varlığı önem kazanmış ve bu anlayışla donatılmış ve kurulmuş taraf-
lar arasındaki ilişkiler sistemi işlevsel nitelikte görülmüştür. Bu anlayışın

doğal sonucu, hedefe ulaşılmasında aynı hukuki statüde bulunanlar arasında

niceliğe dayalı ayrımcılığın araç olarak kullanılması yoktur. Ayrımcılık aracı

kullanılarak SPK’nın, bizzat bağımsız denetim piyasasında aktif olarak “piya-
sa yapıcı” rolünü üstlenmesi halinde, sermaye piyasasında “güven” duygusu-

nun zedelenmemesi düşünülemez.

IV-SONUÇ

Uluslar arası denetim standartları, denetçilerin bağımsız düşünme man-

tığı içinde olmalarını öngörmektedir. Tarafsız ve dürüst davranmanın dayana-

ğı olan bağımsızlık, denetçilerin vazgeçemeyecekleri bir nitelik-

tir.(Güredin,2007,44) Bu itibarla denetçilerin bağımsızlıklarının korunması,

bağımsız denetimde hayati önemdedir. Bu öneme binaen denetçi bağımsızlı-

ğını sağlayan araçlardan biri olarak denetimde rotasyon uygulaması yürürlü-

ğe konulmuştur. Ancak tüm dünyada bir bütünsellik içinde uygulanan rotas-

yon uygulaması, SPK’nın düzenlediği yeni rotasyon kuralıyla “karma sis-
tem” haline dönüştürülmüştür. Buna göre denetçilerin bir kısmını “bağımsız

denetim kuruluşu rotasyonuna” diğer kısmının ise “denetçi rotasyonuna” tabi

olmaları öngörülmüştür. Rotasyon kuralının bu şekilde uygulanması, amaçla-

dığı denetçi bağımsızlığına katkı sağlamaktan öte, denetim firmaları arasın-
da ayrımcılığa dayalı haksız rekabet nedeni olabilecek ekonomik sonuç-
lar doğurmaktadır. Bu sonuçların, sermaye piyasasının etkinliğine ve yatırım-

cıların bu piyasaya olan güvenlerine olan etkilerinin olumlu yansıyacağını

düşünmek mümkün değildir.
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