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Özet
Sorumlu ortak başdenetçi rotasyonunun denetim kalitesini
gerçekten sağlayıp sağlamadığı hususunda ABD’de ve Avrupa
Birliği ülkelerinde devam eden yasal düzenleme tartışmaları,
zorunlu rotasyonun uygulanma şekline ilişkin tereddütlerin
devam ettiğini göstermiştir. Bu durum, ülkelerin rotasyon
politikası tercihlerinin ampirik araştırmalarca da desteklenmesi
gerektiğine işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkelerin
zorunlu rotasyon kararlarının ampirik delillerle ne ölçüde
desteklendiğine ilişkin literatür değerlendirmesi yapmaktır. Bu
amaçla, bu çalışmada; ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’deki
zorunlu rotasyon düzenlemelerinin gelişimi ile ampirik
araştırmaların bulguları ve kısıtları ortaya konulmuştur.
Literatürdeki çalışmaların önemli kısıtlarının bulunması, ülkelerin
zorunlu denetim firması rotasyonunu veya sorumlu ortak
başdenetçi rotasyonu kararlarını destekleyen yeterli ampirik delil
bulunmadığını göstermektedir.

Abstract
There has been ongoing regulatory debates in the United States
and European Union countries on whether audit partner rotation
really improve the audit quality, showed that there has been
continuing doubts on how mandatory rotation implemented. This
situation point out that rotation policy choice of countries should
be supported by empirical research. The aim of this study is to
make a literature review on what extent of empirical evidence
support the mandatory rotation decisions of countries. For this
purpose, development of the mandatory rotation regulation in the
United States, European Union countries and Turkey and the
findings and limitations of empirical research has revealed. The
presence of important limitations of the studies in the literature,
indicate that there have been no enough empirical evidence that
support the mandatory audit firm rotation or mandatory audit
partner rotation decisions of countries.
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