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TÜRK‹YE’DE DENETÇ‹N‹N SORUMLULU⁄UNUN
SINIRLANDIRILMASINA ‹L‹fiK‹N YASAL DÜZENLEMELER,
UYGULAMADA KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÖNER‹LER
Denetçinin sorumlulu¤u ve bunun sermaye piyasalar› üzerindeki etkisi, son dönemde yo¤un olarak tart›fl›lan ve uluslararas› arenada ortak bir çözüm gelifltirilmeye çal›fl›lan, s›cak konulardan birini oluflturmaktad›r.
Bilindi¤i üzere, denetçinin sorumlulu¤u konusunda ülkeler aras›nda uygulama
farkl›l›klar› görülmekle birlikte, genel kabul gören ilke, ba¤›ms›z denetim kuruluflu ile birlikte raporu imzalayanlar›n ba¤›ms›z denetim raporundan müteselsilen sorumlu olmas› yönündedir.
Halen yürürlükte olan 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu, Seri:X 22 nolu
Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ ve 3568
nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli
Mali Müflavirlik Kanunu incelendi¤inde, ülkemizdeki uygulamalar›nda da ayn›
paralellikte oldu¤u görülmektedir.
Seri X, 22 nolu SPK Tebli¤inin ikinci k›s›m yedinci bölüm 29. maddesinde, ba¤›ms›z denetimin, ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun yap›lmamas› nedeniyle müflteri ve üçüncü flah›slara karfl› do¤acak zararlardan, genel hükümler sakl›
kalmak kayd›yla, ba¤›ms›z denetim kuruluflu ile birlikte ba¤›ms›z denetim raporunu imzalayanlar›n müteselsilen sorumlu olaca¤› aç›kça belirtilmifltir.
Maddenin ikinci f›kras›nda da, ba¤›ms›z denetim standartlar›na ayk›r› olarak ba¤›ms›z denetim raporu düzenleyenler ve düzenlenmesini sa¤layanlar hakk›ndaki cezai sorumlulu¤un Sermaye Piyasas› Kanunda belirtilen özel hükümlere tabi olaca¤› vurgulanm›flt›r.
Sermaye Piyasas› Kanunu’nda yer alan ilgili hükümler incelendi¤inde ise, 16.
maddenin 4. f›kras›nda ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n, denetledikleri mali tablo ve raporlara iliflkin olarak haz›rlad›klar› raporlardaki yanl›fl ve yan›lt›c› bilgi
ve kanaatler nedeniyle do¤abilecek zararlardan hukuken sorumlu oldu¤unun belirtildi¤i görülmektedir.
Kanun’un 47. maddesinin B3 nolu f›kras›nda ise kas›tl› olarak gerçe¤e ayk›r› ba¤›ms›z denetim raporu düzenleyenlere ve bu raporun düzenlenmesini sa¤layanlara verilecek cezalar düzenlenmifl olup; söz konusu madde uyar›nca, bu kiflilerin 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis ve 8 milyar liradan 20 milyar liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›lmas› gerekmektedir.
Yine ayn› tebli¤in 30. maddesinde yukar›da say›lan cezalara ilave olarak, hatal›, eksik, yan›lt›c› ve gerçe¤e ayk›r› ba¤›ms›z denetim ve inceleme raporu düzenlenmesi nedeni ile ba¤›ms›z denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin iptali söz
konusu olabilmektedir.
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3568 nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu’nun 12. maddesinde de yeminli malî müflavirlerin yapt›klar› tasdikin do¤rulu¤undan sorumlu oldu¤u ve yapt›klar› tasdikin do¤ru olmamas› halinde, tasdikin kapsam› ile s›n›rl› olmak üzere, ziyaa u¤rat›lan
vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müfltereken ve müteselsilen sorumlu olaca¤› belirtilmektedir. Bu sorumlulu¤un yerine getirilmesinde
Borçlar Kanunun 20. maddesine göre “ Tam Teselsül” hükümleri uygulan›r. Yani borçlulardan her biri borcun tamam›ndan tek bafllar›na sorumludurlar.
Özetle vergi sorumlulu¤unda, vergiyi do¤uran olayla iliflkisi olmayan üçüncü
kiflilerin vergiye iliflkin ödevlerin yerine getirilmesi bak›m›ndan vergi dairesine
muhatap tutulmalar› durumu sözkonusudur. Ancak baz› koflullarda as›l borçlunun yerine geçerek vergiyi kendi malvarl›klar›ndan öderler. ‹flte müteselsil sorumluluk bu noktada ortaya ç›kmaktad›r. Müteselsil sorumlulukta sorumlu, vergi borcunu mükellefle birlikte veya onun yerine geçerek bizzat kendi malvarl›¤›ndan ödemek durumunda kalabilir.
5411 nolu Bankac›l›k Kanununun 33. maddesi Ba¤›ms›z denetim kurulufllar›, bu
Kanun uyar›nca yapt›klar› faaliyetler dolay›s›yla üçüncü kiflilere verdikleri zararlardan sorumludurlar demektedir. Kanun bu anlamda üçüncü flah›slar›n u¤rayabilece¤i zararlar›n tazminine iliflkin 36. maddede “Ba¤›ms›z denetim, de¤erleme, derecelendirme ve destek hizmeti kurulufllar›, verdikleri hizmetlerden do¤abilecek zararlar› karfl›lamak amac›yla sorumluluk sigortas› yapt›rmak zorundad›r” hükmünü getirmifltir.
Bu ba¤lamda 1 Kas›m 2006 tarihinde yay›nlanan ve yürürlü¤e giren “BANKALARDA BA⁄IMSIZ DENET‹M GERÇEKLEfiT‹RECEK KURULUfiLARIN
YETK‹LEND‹R‹LMES‹ VE FAAL‹YETLER‹ HAKKINDA YÖNETMEL‹K”in 61. maddesinde “Yetkili denetim kuruluflunun veya istihdam etti¤i ba¤›ms›z denetçilerin kusuruna ba¤l› olarak finansal tablolar›n güvenilirli¤ini
önemlilik arzeden ölçüde etkileyecek hususlar›n ortaya ç›kmas› halinde Kurum
ya da mevduat ve kat›lma hesab› sahipleri veya finansal tablo kullan›c›lar›, ilgili sigorta flirketinden Kanunun 36 nc› maddesi uyar›nca ve 26 nc› maddenin onbirinci ve onikinci f›kralar›nda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapt›r›lan
mesleki sorumluluk sigortas›n›n tazmini talebinde bulunmaya yetkilidir.” denilmektedir.
Onaylanmas›nda Türkiye için büyük yararlar olan ancak sürekli ertelenen yeni
Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›nda ise denetcinin yapm›fl oldu¤u ifl ve ifllemlerden do¤an sorumlulu¤u, Kanun tasla¤›n›n 554 nolu maddesinde düzenlenmifltir.
Buna göre, denetçiler kanunî görevlerininin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem flirkete hem de paysahipleri ile flirket alacakl›lar›na
karfl›, verdikleri zarar dolay›s›yla sorumludur. Kusuru ise iddia eden ispatlar.
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Birden çok kiflinin ayn› zarar› tazminle yükümlü olmas› durumu ise 557 nolu
maddede düzenlenmifl olup, afla¤›daki gibidir:
-Zarar› tazminle yükümlü taraflar›n her biri, kusuruna ve durumun gereklerine
göre, zarar kiflisel olarak kendisine yükletilebildi¤i ölçüde, bu zarardan di¤erleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur.
-Davac› birden çok sorumlu kifliyi zarar›n tamam› için birlikte dava edebilir ve
hâkimin ayn› davada her bir daval›n›n tazminat borcunu belirlemesini isteyebilir.
-Birden çok sorumlu aras›ndaki baflvuru, durumun bütün gerekleri dikkate al›narak hâkim taraf›ndan belirlenir.
Görülebilece¤i üzere, ilgili düzenlemelerde, denetçinin sorumlulu¤undan, müteselsil sorumluluk kavram›ndan, kas›t halinde söz konusu olacak cezai yapt›r›mlardan söz edilmifl olmakla birlikte, bu sorumlulu¤un hangi hallerde ve
ne flekilde s›n›rland›r›labilece¤ine iliflkin herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r.
Di¤er bir ifadeyle, yasayla belirlenen söz konusu sorumluluklar› kald›rmak ya
da s›n›rland›rmak mümkün de¤ildir. Sadece, denetleyen ve denetlenen taraflar,
sözleflme serbestisi çerçevesinde önceden belirledikleri flekillerde, üçüncü flah›slar›n zarar›ndan do¤an sorumluluklar› için kendi içlerinde birbirlerine rücu edebilirler.
Avrupa Birli¤ine üye ülkeler aras›nda da denetçinin sorumlulu¤unun s›n›rland›r›lmas› konusunda uygulama birli¤i bulunmamakta olup, az say›da üye ülkenin
mevzuat›nda konuya iliflkin düzenleme yer almaktad›r.
Bu noktada baz› verileri sizlerle paylaflmak istiyorum. Son 20 y›lda Avrupa Birli¤ine üye ülkelerdeki ba¤›ms›z denetim flirketlerine karfl› aç›lan tazminat davalar›n›n, flirketlere olan ortalama toplam y›ll›k maliyeti yaklafl›k 5 milyon EUR’u
bulmaktad›r. ABD’de ise, 4 büyük ba¤›ms›z denetim flirketi taraf›ndan ödenen
tazminat ve dava masraflar›n›n toplam tutar›, 1999-2004 y›llar› aras›nda toplam
denetim gelirlerinin %7.6’s›ndan %11’ine yükselmifltir.
Bu verilerden de anlafl›labilece¤i üzere, son y›llarda ba¤›ms›z denetim flirketinin
büyük tazminat davalar›yla karfl›laflma olas›l›¤› giderek artmakta olup, bu konuda önlem al›nmas› kaç›n›lmaz hale gelmektedir. Zira, ihmal iddias›yla aç›lacak
katastrofik tutarl› bir davan›n, bunlardan birinin iflas›yla sonuçlanmas› ne yaz›k
ki söz konusu olabilecektir.
Pazar›n büyük bir bölümünün söz konusu 4 büyük flirket aras›nda paylafl›ld›¤›,
örne¤in Avrupa Birli¤ine üye ülkelerdeki finans kurulufllar›n›n yaklafl›k
%90’›n›n 4 büyükten biri taraf›ndan denetlendi¤i göz önüne al›nd›¤›nda, bunlardan birinin yok olmas›n›n sermaye piyasalar›nda büyük dalgalanmalar yarataca¤› aç›kt›r.
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Böyle bir durum ayr›ca,
• denetim ücretlerinde afl›r› bir yükselifl,
• sorumlulu¤un çok yüksek olmas› nedeniyle denetimin istenmeyen bir meslek
haline gelmesi,
• iflas eden flirketin denetledi¤i flirketlerin di¤er flirketler aras›nda paylafl›lmas›
s›ras›nda karmafla ve gecikmelerin yaflanmas›,
• daha da uç bir örnek olmakla birlikte sigorta flirketlerinin teminat vermekten
çekinmesi ya da s›n›rl› teminat vermesi nedeniyle yak›n tarihlerde bir denetim
flirketinin daha iflas› ve yaln›zca 3 büyü¤ün kalmas› gibi sonuçlar da do¤urabilecektir.
Durumu bu perspektiften de¤erlendiren Avrupa Birli¤i Komisyonunca bir araflt›rma bafllat›lm›fl olup, denetçi sorumlulu¤unun s›n›rland›r›lmas› konusunda olas› reformlar 4 ana bafll›k alt›nda de¤erlendirilmektedir.
Bunlar›n ilki, Avrupa Birli¤i genelinde tek bir azami sorumluluk limiti belirlenmesidir. Bu yöntem, Avrupa Birli¤i genelinde bir uyum yaratacak olmakla birlikte, ülkeler ve flirketler aras›ndaki farkl›l›klar göz önünde al›nd›¤›nda, uygun
tutarl› bir limit belirlenmesinin çok güç olaca¤› aç›kt›r.
Bu nedenle, de¤erlendirmeye al›nan di¤er iki alternatif yöntemden ilkinde flirket
büyüklü¤üne ikincisinde ise denetimden al›nan ücretlere göre de¤iflen sorumluluk limitlerinin belirlenmesi öngörülmektedir.
Dördüncü ve son alternatif ise, taraflar›n oluflan zarardan, sorumluluklar›yla ayn› oranda sorumlu tutulmas› fleklindedir.
Bu aflamada, Avrupa Birli¤ine üye ülkelerin denetçinin sorumlulu¤unun s›n›rland›r›lmas› konusundaki mevcut durumu hakk›nda sizlere k›saca bilgi vermek
istiyorum.
Üye 27 ülkenin yaln›zca 5’inde ba¤›ms›z denetçiler için azami bir sorumluluk
limiti belirlenmifl olup, afla¤›daki gibidir:
ÜLKE

HESAPLAMA
YÖNTEM‹

Avusturya

Denetim bafl›na

Belçika

Vekalet bafl›na

Almanya

Denetim bafl›na

Yunanistan

‹hlal bafl›na

Slovenya

N/A

AZAM‹
SORUMLULUK L‹M‹T‹
Denetlenen flirketin büyüklü¤üne göre
de¤iflen _ 2 milyon, _ 4 milyon, _ 8
milyon ve _ 12 mily on tutar›nda azami
sorumluluk limitleri bulunmaktad›r.
_ 3 milyon: Listelenmemifl flirketler
_ 12 milyon: Listelenmifl flirk etler
_ 1 milyon: Listelenmemifl flirketler
_ 4 milyon: Listelenmifl flirketler
Temyiz mahkemesi baflkan›n›n toplam
y›ll›k ücretinin 5 kat› ve sorumlu
denetçinin bir önceki y›la ait toplam
y›ll›k gelirinden yüksek olan›
_ 150.000
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AÇIKLAMA
Kas›t halinde geçerli
de¤ildir .
Hile ve kas›t halinde
geçerli de¤ildir.
Kas›t halinde geçerli
de¤ildir .
Kas›t halinde geçerli
de¤ildir .
A¤›r ihmal ve kas›t
halinde geçerli de¤ildir.
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Üye 27 ülkenin yaln›zca 3’ünde ba¤›ms›z denetçinin sorumlulu¤u sözleflmeyle
s›n›rland›r›labilmekte olup, afla¤›daki gibidir:
ÜLKE
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
‹sveç

AÇIKLAMA
Üçüncü flah›slar› etkilememesi flart›yla
Denetimin, genel kabul görmüfl denetim standartlar›na uymas› flart›yla
Hissedarlar›n %10’undan fazlas›n›n karfl› oy kullanmamas › flart›yla

Üye 27 ülkenin yaln›zca 4’ünde, (Belçika, ‹rlanda, Lüksemburg, Malta) ba¤›ms›z denetçinin sorumlulu¤unun kald›r›lmas› söz konusu olabilmektedir.
Görülebilece¤i üzere, Avrupa Birli¤ine üye ülkeler aras›nda da bu konuda herhangi bir uygulama birli¤i olmamas›n›n yan› s›ra, pek ço¤unda henüz herhangi
bir düzenleme de bulunmamaktad›r. Bu anlamda, ülkemizde yürürlükte olan
mevzuat›n›n di¤er ülkelerin gerisinde kald›¤› ve çok acil bir güncelleme gerektirdi¤ini söylemek yanl›fl olur.

ÖNER‹LER‹M‹Z:
Avrupa Muhasebe Federasyonu’nun inanc› s›n›rs›z sorumlulu¤un kalitenin öncüsü olmad›¤› ve uygun s›n›rl› sorumlulu¤un oldu¤u Ülkerlerde daha düflük bir
denetim kalitesinin oldu¤unu kan›tlayan hiçbir verinin bulunmad›¤› yönündedir.
Bu noktada YMM’ler üzerinde varolan sorumlulu¤un hafifletilmesine iliflkin
önerilerimizi flu flekilde ifade edebiliriz:
Vergi Hukukundaki vergi sorumlusu kavram› ile YMM’ler için öngörülen sorumluluk birbirinden farkl›d›r. YMM’ler ne vergi mükellefi ne de vergi sorumlusudur. Ancak müteselsil sorumlulu¤un bir gere¤i olarak kendilerine vergi tarhiyat› yap›labilir. Mükellef ve YMM ayni borç için takip edildiklerinden vergi
borcunun kalkmas› halinde YMM de borçtan kurtulur.
YMM’lerin müteselsil sorumlulu¤unun düzenlendi¤i 3568 Say›l› Kanun’un
12’inci maddesi, VUK’un mükerrer 227’nci maddesinden daha kapsaml›d›r.
VUK mükerrer 227’nci maddede sözü edilen sorumluluk defter ve belgeler için
yap›lan bir uygunluk denetiminden ibaret iken, 3568 Say›l› Kanun’un 12’inci
maddesine gore YMM’ler yasal defterlerin do¤ru tutulmas›n›n yan›s›ra, defterlere dayanak teflkil eden belgelerin de do¤rulu¤undan sorumludurlar.
Bu denetimlere iliflkin özellikle tam tasdik sistemindeki çok genifl, nerede ise s›n›rs›z denilebilecek sorumluluk kapsam›n›n daralt›lmas› ve YMM’nin hatal› tasdik iflleminden kaynaklanan vergi ziya-› nedeni ile önce vergi mükellefi hakk›nda tarhiyat yap›l›p bunun kesinleflmesi beklenmesi ve daha sonra YMM’nin takibi için gerekli ifllemlere bafllanmas› en az›ndan meslek mensublar›n›n üzerindeki a¤›r yükü geçici olarak bir parça hafifletebilir.
Ancak hem YMM’ler hem de SMMM’lerin yapt›klar› denetimden dolay› ald›klar› sorumluluk konusunda görüflümüzü özetle afla¤›daki gibidir:
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KPMG olarak biz, denetim alan›nda rekabetçi piyasa flartlar›n›n sa¤lanmas› ve
finansal raporlar›n kalite ve güvenilirli¤inin art›r›lmas› için, denetçi ve denetim
firmalar›n›n ihmallerinden kaynaklanan zararlar›, sorumluluklar›yla ayn› oranda
tazmin etmesi; ancak herhangi bir kurumsal baflar›s›zl›k ya da çöküfl sonucunda
oluflan zarar›n tamam›na maruz kalmamas› konusunda yasal bir çerçeveye ihtiyaç oldu¤una inanmaktay›z.
Avusturalya, Kanada, ‹spanya, Belçika, ‹ngiltere ve di¤er ülkelerde denetçinin
sorumlulu¤u konusunda bafllat›lan reform hareketlerini hofl karfl›lamakla birlikte, müflteri ya da üçüncü kiflilerin a¤›r sorumluluk içeren tazminat talepleri sonucunda muhasebe firmalar›n›n iflas› riskini asgari seviyeye indirgeyebilmek
için global bir yaklafl›m gerekti¤ini düflünüyoruz. Üst düzey yöneticiler ayr›ca,
denetçinin sorumlulu¤u konusundaki reform ihtiyac›n›, sermeye piyasalar› ve finansal raporlamalara olan güvenin tazelenmesinin önemli bir parças› olarak görmekte ve bunu desteklemektedir.
Denetim gelirlerinin %20’sine kadar varan k›sm›n›, denetçinin sorumlulu¤uyla
ilgili sigorta masraflar›n›n, tasfiye masraflar›n›n ve di¤er hukuki masraflar›n
oluflturdu¤u belirlenmifltir. Art›k pek çok büyük denetim flirketi, denetçilerini
risklere karfl› tam olarak sigortalayamamakta olup; bu nedenle flirketlerin iflas›
durumunda, denetçiler dava açmak için kolay bir hedef haline gelmektedir.
KPMG olarak biz, denetçi sorumlulu¤unun nisbi olmas›, bunun yan›nda denetim komitelerinin ve hissedarlar›n kabul etmesi halinde, kendi istekleriyle ve taraflar aras›nda imzalanacak sözleflmeler yoluyla denetçinin sorumlulu¤unu k›s›tlama konusunda flirketlerin serbest b›rak›lmas› gerekti¤ine inan›yoruz.
Denetimin halka aç›k flirketler üzerinde çok daha az yo¤unlaflt›¤› Almanya,
Avusturya ve Yunanistan gibi ülkelerde azami sorumluluk limiti belirlenmesi,
fazla bir anlam ifade etmemektedir. Denetçilerin s›n›rs›z sorumlulukla karfl› karfl›ya kalmas›, orta ölçekli denetim flirketlerinin pazara girmesi konusunda önemli bir engel oluflturmaktad›r.

ABD ve AB’nin konuya bak›fl aç›s›
Amerika Birleflik Devletleri Say›fltay›n›n (General Accounting Office) muhasebe meslek notlar›n›n konsolidasyonu konusuda haz›rlad›¤› Temmuz 2003 tarihli çal›flmas›nda, pazara küçük ölçekli firmalar›n girmesini önleyen 5 engelden
biri olarak, “denetim flirketleriyle ilgili artan dava riski ve sigorta masraflar›n›n
küçük ölçekli flirketlerin büyük flirketlerle aktif bir flekilde rekabet etmesini engellemesi” gösterilmifltir.
Raporda ayr›ca, yak›n tarihlerde meydana gelen büyük muhasebe skandallar› ve
muhasebe firmalar›n› da içeren hukuki ihtilaflar›n artmas› sebebiyle, baz› firmalar taraf›ndan sigorta flirketlerinin denetim flirketlerine teminat verilmesini daha
riskli ve belirsiz görmeye bafllad›¤›n›n söylendi¤i belirtilmifltir. Bunun sonucunda, görüflülen küçük ölçekli flirketlerin bir k›sm›n›n, halka aç›k olmayan müflte170
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rilerine karfl› uygulamalar›n› s›n›rland›rmay› düflündükleri ya da düflünmüfl olduklar› ifade edilmifltir. Di¤erlerinin ise, halka aç›k büyük flirketleri denetlemeyi daha büyük bir risk olarak alg›lad›¤›n› ve bu durumun halka aç›k flirketlerin
yer ald›¤› denetim pazar›na girmeme karar› almalar›nda önemli bir etken oluflturdu¤unu söyledi¤i belirtilmifltir. Bu kapsaml› araflt›rma, sorumluluk reformu
ile seçeneklerin artmas› aras›nda ba¤lant› oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r.
Denetçinin sorumlulu¤u konusunda Avrupa Birli¤inin fiirketler Hukuku 8. Direktifine ba¤l› olarak London Economics taraf›ndan haz›rlanan, kapsam ve araflt›rma konular› aç›s›ndan oldukça tatmin edici düzeyde olan çal›flmay› memnuniyetle karfl›l›yoruz.
KPMG olarak biz ise, Avrupa Birli¤i genelinde, üye ülkelerin yerel hukuk sistemlerini yans›tan baz› farkl›l›klara aç›kça izin veren, ancak global bir yaklafl›m›n temellerini oluflturmak ve tek bir pazar oluflturulmas› için makul ve eflit flartlar sa¤lanmas› gerekti¤ini vurgulayan, dengeli bir sorumluluk çerçevesi önermekteyiz.
Di¤er ülkelerde tart›fl›lmaya bafllanan ve çözüm gelifltirilmeye çal›fl›lan bu konunun yak›ndan takip edilmesi ve ilerleyen dönemlerde oluflturulacak düzenlemeler ile mevzuat›m›z›n vakit kaybetmeksizin uyumlaflt›r›lmas›n›n sa¤lanmas›
gerekece¤ini düflünmekteyiz.
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