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AB DENETİM REFORMU

Aziz DOĞAN – Kurul Üyesi

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Finansal krizden hemen sonra Mayıs 2006’da 

AB tarafından kabul edilen 2006/43/EC sa-

yılı denetim direktifi, finansal sistemi istikra-

ra kavuşturmaya yönelik acil gereksinimlere 

odaklandığından denetim fonksiyonunun nasıl 

güçlendirileceği hususunda yeterli gayret gös-

terilmemiştir. 2008 yılındaki finansal krizden 

sonra, şirketlerin finansal tablolarına olan ya-

tırımcı güveninin tekrar sağlanmasına acil bir 

gereksinim olduğundan, Avrupa Komisyonu 

denetçi bağımsızlığını güçlendirmek için 2010 

yılında mevzuat çalışmalarını başlatmıştır. 

2006/43/EC sayılı direktifte değişiklikler yapı-

larak ve Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş-

lar’ın (KAYİK) denetimiyle ilgili 537/2014 sayılı 

yeni bir tüzük kabul edilerek, AB tarafından Ni-

san 2014’de gerçekleştirilen denetim reformu, 

denetimde tek bir Avrupa Pazarı oluşturulma-

sının temellerini atmıştır. Söz konusu reform; 

hem kurumsal yönetimi, denetçi yeterliliğini 

ve denetim kalitesini güçlendirerek, hem de 

denetim sürecinde yer alan ana paydaşların 

bağımsızlığını artırarak Avrupa şirketlerinin 

özellikle de KAYİK’lerin denetlenmiş finan-

sal tablolarına olan yatırımcı güvenini tekrar 

sağlamayı amaçlamıştır. Bu çalışma Nisan 

2014’de Avrupa Parlamentosu tarafından ka-

bul edilen denetim reformuyla ilgili değişiklik-

leri ele almaktadır.

Anahtar kelimeler: AB Denetim Reformu, De-

netim Direktifi ve Tüzüğü, Denetçi Bağımsızlı-

ğı, Denetim Kalitesi 

EU AUDIT REFORM

ABSTRACT

The Directive on Statutory Audit (2006/43/EC) 

adopted by EU in May 2006 in the direct after-

math of the financial crisis has focussed on the 

urgent need to stabilise the financial system 

and therefore limited attention has been given 

to how the audit function could be enhanced. 

After the financial crisis of 2008, there was an 

imminent necessity to restore investors’ con-

fidence in the financial statements of compa-

nies and therefore the European Commission 

has started legislative process to reinforce the 

independence of auditors in 2010. 

The audit reform adopted by EU in April 2014 

lays down the foundations for the creation of a 

single European audit market by amending the 

Directive 2006/43/EC and the adoption of a new 

Regulation (537/2014) for the statutory audit 

of Public Interest Entities (PIEs). This reform 

aims to restore investor confidence in audited 

financial statements of European companies, 

and notably PIEs, by reinforcing governance, 

auditor competence and audit quality, as well 

as increasing the independence of the key 

stakeholders involved in the audit process. 

This study discusses the changes by audit re-

form adopted by European Parliament in April 

2014.

Keywords: EU Audit Reform, Audit Directive 

and Regulation, Auditor Independence, Audit 

Quality
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GİRİŞ

Enron, WorldCom ve Parmalat gibi şirketle-

rin denetiminde hataların tespit edilememe-

si, finansal raporlamaya olan güvene ciddi 

olarak zarar vermiştir. Söz konusu şirket-

lerin batmasından sonra, finansal raporla-

maya olan kamuoyu güvenini yeniden tesis 

etmek amacıyla, ABD’de Sarbanes Oxley 

Kanunu Temmuz 2002’de yürürlüğe kon-

muştur.1

Sarbanes Oxley Kanunu, denetimin gözetimi 

ve soruşturulması ile kurallara uymayanlara 

yaptırım uygulanması amacıyla kamu göze-

timi kurulu PCAOB’nin (Public Company Ac-

counting Oversight Board) kurulmasını ön-

görmüştür. Kanun aynı zamanda PCAOB’ye 

denetim kuruluşları için denetim standart-

ları, kalite kontrol standartları ve etik kural-

lar gibi standartları oluşturma görevi verdiği 

gibi, denetim komiteleri ve denetçilerin gö-

revlerini de düzenlemiştir.

Avrupa Birliği’nde ise, yaşanan skandalların 

tekrarlanmaması amacıyla, 1984 yılından 

beri uygulanmakta olan 84/253/EEC sayılı 

denetim2 direktifi yürürlükten kaldırılarak, 

yerine 2006/43 sayılı direktif 17 Mayıs 2006 

tarihinde uygulamaya konmuştur. Söz konu-

su direktif, denetimde kamu gözetimi, ka-

lite güvencesi, müşteri bilgilerinin gizliliği, 

denetim komiteleri, denetim firmalarında 

şeffaflık, denetçilerin bağımsızlığı ve taraf-

sızlığı, uluslararası denetim standartlarına 

uyum gibi konularda önemli yenilikler getir-

miştir. 

Ancak, 2000’li yılların başlarındaki finansal 

krizden sonra yürürlüğe konan 2006/43 sayı-

lı direktif ve diğer düzenlemeler finansal sis-

temde istikrarın sağlanması için gerekli acil 

ihtiyaçlara odaklanmıştı. Bu nedenle, birçok 

durumda bankaların, hedge fonların, kredi 

derecelendirme kuruluşlarının, düzenleyici 

1 Doğan, A., Bağımsız Denetimde Zorunlu 

Rotasyon, Muhasebe ve Denetim Dünyası, Sayı:1, 

Nisan&Haziran 2016, s. 15.
2 Bu çalışmada “denetim” AB mevzuatındaki “yasal 

denetim” (statutory audit), “denetçi” ise “yasal 

denetçi veya denetim kuruluşu” (statutory auditor 

or audit firm) anlamında kullanılmıştır.

ve denetleyici kurumların oynadığı rol sor-

gulanır ve ayrıntılı olarak analiz edilirken; 

finansal istikrara katkıda bulunmak için de-

netim fonksiyonunun nasıl güçlendirileceği 

hususunda yeterli gayret gösterilmemiştir. 

Finansal kuruluşların yönetimlerince hazır-

lanan finansal tabloların doğru ve gerçeğe 

uygun oldukları hususunda sorumlulukla-

rı olan denetçiler, bankaların batmasından 

önce söz konusu bankaların finansal tablo-

ları hakkında olumlu görüş vererek, bu so-

rumluluklarını yerine getirmedikleri şeklin-

de suçlanmışlardır.3 

2008’deki finansal krizden sonra yatırım-

cıların finansal tablolara güveninin tekrar 

sağlanması gerekiyordu. Bu nedenle bu 

kuruluşların denetimiyle ilgili olarak çıkar 

çatışmalarının giderilmesi, denetçi bağım-

sızlığının güçlendirilmesi ve etkin bir kamu 

gözetiminin kurulması bir zorunluluk olarak 

ortaya çıkmıştır.

AB’nin denetimle ilgili 2006/43 sayılı direkti-

finde bağımsızlık, denetim ücreti, rotasyon, 

kurumsal yönetim ve denetim komitesi gibi 

konularda bazı hükümler yer almakla birlik-

te, Avrupa Komisyonu (Komisyon) tarafından 

13.10.2010 tarihinde yayınlanan “Denetim 

Politikası: Krizden Çıkarılan Dersler” başlık-

lı rapor (Green Paper), denetçi bağımsızlığı 

başta olmak üzere denetimle ilgili bazı ko-

nularda yeni düzenlemeler yapılması gerek-

tiğini ortaya koymuştur.

Söz konusu rapor üzerine, 2011 yılında Ko-

misyon tarafından denetçinin rolü ve bağım-

sızlığı ile denetim piyasası ile ilgili 3 yıl süre-

cek mevzuat çalışması başlatılmış ve sonuç 

olarak, yıllık finansal tabloların denetimine 

ilişkin hükümleri düzenleyen 2006/43/EC 

sayılı direktifte değişiklik yapan 2014/56/

EU sayılı direktif ile kamu yararını ilgilendi-

ren kuruluşların (KAYİK) denetimine ilişkin 

357/2014 sayılı tüzük, Avrupa Parlamentosu 

tarafından 3 Nisan 2014 tarihinde kabul edil-

miş ve 17 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Söz konusu düzenlemeleri kendi iç 

mevzuatlarına uyarlamaları için üye ülkelere 

3 House of Commons Treasury Committee, Banking 

Crisis: Reforming corporate governance and pay 

in the City, 12 May 2009, s. 76.
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2 yıllık bir geçiş süresi tanınmıştır.

Nisan 2014’de kabul edilen söz konusu de-

netim reformu; hem denetim sürecinde yer 

alan ana paydaşların bağımsızlığını artıra-

rak hem de kurumsal yönetim, denetçi ye-

terliliği ve denetim kalitesini güçlendirerek, 

Avrupa şirketlerinin özellikle de KAYİK’lerin 

denetlenmiş finansal tablolarına olan yatı-

rımcı güvenini tekrar sağlamayı amaçlamış 

ve denetimde tek bir Avrupa Pazarı oluştu-

rulmasının temellerini atmıştır.

HAZIRLANAN RAPOR

Komisyon tarafından 13.10.2010 tarihinde 

kabul edilen “Denetim Politikası: Krizden 

Çıkarılan Dersler” başlıklı rapor, denetçi ba-

ğımsızlığı başta olmak üzere denetçinin rolü, 

kamu gözetimi, piyasa yoğunlaşması ve ya-

pısı, Avrupa piyasasının oluşturulması, KO-

BİLER ve bireysel denetçiler için kuralların 

basitleştirmesi ile küresel denetim ağlarının 

gözetimi için uluslararası işbirliği yapılması 

konularını kamuoyu görüşüne açmıştır. Bu 

raporla Komisyon, yatırımcılar, yöneticiler, 

çalışanlar, kredi verenler, kamu kurumları, 

denetçiler, vergi idareleri, kredi derecelen-

dirme kuruluşları, düzenleyici kurumlar ve 

KOBİ’ler gibi paydaşların konuya ilişkin gö-

rüşlerini almayı da amaçlamıştır.

Söz konusu raporda, denetçi bağımsızlığını 

güçlendirmek amacıyla aşağıda belirtilen 

konularda düzenleme ve değişiklikler yapıl-

ması önerilmiştir:4

Denetçi ücreti ve atanması: Denetçiler de-

netlenen işletme tarafından atanmakta, üc-

retleri de yine aynı işletme tarafından öden-

mektedir. Denetçinin ücretinin denetlenen 

şirket tarafından ödenmesi, denetlenen şir-

ketin ortaklarına ve paydaşlarına karşı so-

rumluluğu olan denetçi açısından sistemde 

bir çarpıklık yaratmaktadır. Komisyon, de-

netlenen şirket dışında üçüncü bir tarafın 

(bir düzenleyici kurum olabilir) denetçinin 

4 European Commission, Green Paper, Audit Policy: 

Lessons from the Crisis, 13.10.2010, http://

ec.europa.eu/internal_market/consultations/

docs/2010/audit/green_paper_audit_en.pdf, 

erişim: Haziran 2016, s. 10-13.

atanması, ücreti, denetimin süresinin belir-

lenmesinden sorumlu olabileceği bir senar-

yoyu düşünmüştür.

Zorunlu rotasyon: Bir şirketin uzun yıl-

lar boyu aynı denetim kuruluşu tarafından 

denetlenmesi bağımsızlık standartları ile 

bağdaşmayan bir görüntü vermekte, ayrıca 

sorumlu denetçiler mevcut direktife uygun 

olarak rotasyona tabi tutulsa bile, yakın-

lık tehdidinin devam edeceği, bu kapsamda 

sorumlu denetçi rotasyonu yanında zorunlu 

denetim kuruluşu rotasyonunun da düşü-

nülmesi gerektiği, ayrıca sorumlu denetçile-

rin başka bir denetim kuruluşuna geçerken 

bazı müşterilerini de beraberlerinde götür-

mesini önlemek üzere, rotasyon kabul edil-

diğinde, sadece denetim kuruluşu değil, aynı 

zamanda sorumlu denetçi rotasyonu uygu-

lanmasının da devam ettirilmesi gerektiği 

değerlendirilmiştir. 

Denetim dışı hizmetler: Denetçinin bağım-

sızlığı ile ilgili 2006/43 sayılı direktifin 22. 

maddesi denetim dışı hizmetlere de uygu-

lanmakla birlikte, AB ülkeleri arasında farklı 

uygulamalar olmuştur. Denetçiler şirketin 

finansal durumuyla ilgili bağımsız olarak 

görüş verdiklerinden denetlenen şirketle 

herhangi bir çıkar ilişkisi olmaması gerek-

mektedir. Bu nedenle Komisyon, denetim 

kuruluşları tarafından verilen denetim dışı 

hizmetlerin yasaklanmasını araştırmak is-

temiştir.

Ücret yapısı: Denetim kuruluşunun her-

hangi bir denetim müşterisinden alabileceği 

toplam ücretlerin denetim gelirine oranına 

bir sınırlama getirilebilir. Örneğin Etik Ku-

rallar’a göre, bir KAYİK denetçisinin, söz ko-

nusu müşterisinden aldığı ücretlerin, aldığı 

toplam ücretlerin %15’inden fazla olması 

halinde bu durumu açıklaması gerekmekte-

dir.5 Özellikle küçük denetim kuruluşlarına 

uygulanması hususunda, bu tür sınırlama-

ları destekleyen ve karşı olan durumların 

araştırılması yararlı olacaktır.

5 IESBA (International Ethics Standards Board for 

Accountants), Handbook of the Code of Ethics for 

Professional Accountants, IFAC, New York, 2015 

Edition, Part B, Section 290, 219.
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Finansal tabloların yayınlanması: Düşü-

nülmesi gereken diğer bir konu ise, denetim 

kuruluşunun kendi finansal tabloları ile ilgili 

daha fazla şeffaflığın nasıl sağlanabileceği-

dir. Uluslararası denetim ağları için şeffaf-

lık tüm denetim ağını kapsamalıdır. Ayrıca, 

söz konusu denetim kuruluşlarının finansal 

tablolarının denetlenmesinin gerekip gerek-

mediği ve ulusal düzeyde veya AB düzeyinde 

kamu kuruluşlarının hesaplarını denetleyen 

yasal kuruluşların söz konusu denetimleri 

yapıp yapamayacağı araştırmaya değer gö-

rülmüştür.

Sahiplik kuralları ve ortaklık modelinin 

yeniden değerlendirilmesi: 2006/43 sayılı 

direktifin 3. maddesine göre, bir denetim ku-

ruluşunda denetçilerin, oy haklarının çoğun-

luğunu ellerinde bulundurması ve yönetimi 

kontrol etmesi gerekmektedir. Komisyon bu 

hükmün yeniden değerlendirilmesi gerekti-

ğini düşünmüştür. Mevcut denetim kuruluş-

ları ortaklık (partnership) modeli ile faaliyet 

göstermektedirler. Denetim kuruluşlarının 

diğer kaynaklardan sermaye temin etmele-

rine imkân verecek alternatif yapıların araş-

tırılması dikkate değer görülmüştür. 

Topluluk denetimleri: Farklı ülkelerde fa-

aliyet gösteren büyük toplulukların deneti-

mi genellikle büyük küresel denetim ağları 

tarafından yapılmaktadır. Komisyon; toplu-

luk denetçisinin görev ve sorumluluklarının 

güçlendirilmesi gerektiğini düşünen dünya-

daki bazı gözetim kurumlarının görüşlerine 

katılmaktadır. Bu nedenle, topluluk denet-

çilerinin ilgili görev ve sorumlulukları üst-

lenmelerini sağlayacak düzenlemelerin yü-

rürlüğe konması ve topluluğa bağlı birimleri 

inceleyen diğer denetçilerin raporlarına ve 

tüm belgelerine erişiminin sağlanması ge-

rekmektedir.

13.10.2010 tarihli raporda ayrıca, denetçinin 

rolü, kamu gözetimi, piyasa yoğunlaşması 

ve yapısı, Avrupa piyasasının oluşturulması, 

KOBİLER ve bireysel denetçiler için basit-

leştirme, uluslararası işbirliği konularında 

değişiklik ve düzenleme yapılması da öneril-

miştir.

RAPOR SONRASI GELİŞMELER

13.10.2010 tarihli rapor, 8 Aralık 2010 tarihi-

ne kadar kamuoyu görüşüne açılmış ve ilgili 

görüşler alındıktan sonra, rapordaki öneriler 

ve alınan görüşlerin tartışılması için 10 Şu-

bat 2011 tarihinde Komisyon tarafından bir 

konferans düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

9-10 Şubat 2011 tarihlerinde muhasebe ve 

denetim konularında Brüksel’de paydaşların 

katıldığı bir konferans düzenlenmiştir.

Söz konusu raporla ilgili kamuoyu ve pay-

daşların görüşlerinin alınmasından sonra 

Komisyon, denetçinin rolü, bağımsızlığı ve 

denetim piyasası ile ilgili mevzuat çalışma-

sını 2011 yılında başlatmıştır. Bu çalışma-

lar sonucu Komisyon tarafından hazırlanan 

30.11.2011 tarihli değerlendirme raporun-

da; bağımsızlığın güçlendirilmesi için bazı 

istisnalarla birlikte, KAYİK’leri denetleyen 

denetim kuruluşları için 6 yıllık bir rotasyon 

(ortak denetim yapılması halinde 9 yıl) ve 4 

yıllık bekleme süresi uygulaması ile denetçi 

seçiminde zorunlu ihale yöntemi ve denetim 

müşterisine denetim dışı hizmetlerin veril-

mesine ilişkin yasaklamalar önerilmiştir.6

Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler dene-

tim sektöründe reform için 17 Aralık 2013 

tarihinde aşağıda özetlenen başlıklarda uz-

laşmaya varmışlardır.7 

Denetim kalitesinin artırılması: Yeni ku-

rallar denetçinin, yatırımcılar için uygun bil-

gileri vermeye odaklanarak, daha çok bilgi 

içeren ayrıntılı raporlar düzenlemesini ön-

görmektedir.

Şeffaflığın artırılması: Gözetim kurumlarına 

karşı daha güçlü raporlama zorunlulukları 

ile denetçiler için katı şeffaflık kuralları ge-

tirilmiştir. Denetçi ile denetlenen kuruluşun 

denetim komitesi arasındaki iletişim artırıl-

mıştır.

6 European Commission, Impact Assessment, 

Commission Staff Working Paper, 30.11.2011, s. 

17.
7 European Commission, Press Release, Brussels, 

17 December 2013.
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Daha iyi hesap verilebilirlik: Denetçinin 

çalışması, yapısı güçlendirilen denetim ko-

miteleri tarafından yakından takip edilecek-

tir. Ayrıca reform paketi, şirket ortaklarının 

%5’ine, denetçinin işine son vermek için 

gerekli işlemleri başlatma yetkisi de getir-

miştir. Diğer taraftan, gözetim kurumlarının 

yeni kurallara uyulmaması halinde bir takım 

idari yaptırımlar uygulanması da öngörül-

müştür. 

Zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu: De-

netim kuruluşları için, belirli şartlarda uza-

tılabilen 10 yıllık bir zorunlu rotasyon hükmü 

getirilmiştir. Zorunlu rotasyon uygulaması 

için kademeli bir geçiş süreci öngörülmüş-

tür.

Denetim dışı bazı hizmetlerin yasaklanması: 

Denetim kuruluşlarının, denetim 

müşterisinin finansal ve yatırım stratejisi 

ile ilgili vergi danışmanlığı ve vergi 

hizmetleri konusunda katı kısıtlamalar 

dâhil, denetim müşterilerine denetim 

dışı hizmet (DDH) vermeleri kesinlikle 

yasaklanacaktır. Bununla, denetçilerin 

şirket yönetimini etkileyen kararlara dâhil 

olmaları durumunda, çıkar çatışmaları 

riskinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu 

aynı zamanda denetçinin kendi kendini 

denetleme (self-review) riskini de önemli 

ölçüde azaltacaktır.

DDH tavanı: Çıkar çatışmaları riskinin azal-

tılması amacıyla, kesin olarak yasaklanan 

DDH dışında kalan diğer DDH’den elde edi-

lecek ücretler için, grup düzeyinde üç yıllık 

bir ortalamaya dayalı olarak, %70’lik bir ta-

van öngören yeni bir kural uygulamaya ko-

nacaktır.

Denetim için tek piyasa: Yeni kurallar, de-

netçilerin sınır ötesi hareket kabiliyetlerini 

güçlendirerek ve uluslararası denetim stan-

dartlarını (ISAs) uyumlaştırarak, AB düze-

yinde fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Daha çok seçenek: Yeni kurallar, rekabeti 

artırmak amacıyla, şirketlerle ilgili olarak 

üçüncü taraflarca sözleşmelere konulacak 

“yalnız 4 büyükler” gibi kısıtlayıcı şartları ya-

saklamaktadır. Ortak denetimler teşvik edi-

lirken, denetçi seçimi için ihale yöntemi de 

getirilmektedir. Ayrıca, üzerlerindeki fazla 

yükü kaldırmak amacıyla küçük ve orta öl-

çekli denetim kuruluşları için kurallar kıs-

men uygulanacaktır. Denetim piyasasında 

yoğunlaşmayı izleyecek araçlar da uygula-

maya konacaktır.

Denetim sektörü gözetiminin güçlendi-

rilmesi: Denetimin gözetimi konusunda 

uluslararası işbirliği kapsamında, Avrupa 

Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu’na 

(ESMA) verilen özel görevlerle ulusal göze-

tim kurumları arasındaki işbirliği AB düze-

yinde güçlendirilecektir.

Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler ara-

sında 17 Aralık 2013 tarihinde varılan uzlaş-

mayı takiben; AB denetim piyasasını piyasa-

ya hâkim olan “4 büyük” denetim kuruluşu 

dışındaki denetim kuruluşlarına da açmak, 

finansal krizler sonucu ortaya çıkan denetim 

zafiyetini gidermek, bağımsızlığı, denetim 

kalitesini ve şeffaflığı artırmak ve çıkar ça-

tışmalarını önlemek için8 yapılan çalışmalar 

ve görüşmeler sonunda öngörülen denetim 

reformları 2014/56/EU sayılı direktif ve (EU) 

No 537/2014 sayılı tüzük olarak Avrupa Par-

lamentosu tarafından Nisan 2014’de kabul 

edilmiştir.

2006/43/EC sayılı denetim direktifinde (2006 

direktifi) değişiklik yapan 16 Nisan 2014 ta-

rihli ve 2014/56/EU sayılı direktif (2014 direk-

tifi)  27 Mayıs 2014 tarihinde AB Resmi Gaze-

te’sinde yayımlanmış ve 17 Haziran 2014’de 

yürürlüğe girmiş olup, üye ülkelere direktif 

hükümlerini kendi iç mevzuatlarına aktara-

bilmeleri için 2 yıllık süre tanımıştır.

Diğer taraftan daha önce 2006 direktifinin X. 

Bölümünde yer alan KAYİK’lerin denetimine 

ilişkin hükümler, 2014 direktifi ile yürürlük-

ten kaldırılmış; bunun yerine KAYİK’lerin de-

netimini düzenleyen 16 Nisan 2014 tarihli ve 

(EU) No 537/2014 sayılı tüzük 27 Mayıs 2014 

tarihinde AB Resmi Gazete’sinde yayımlan-

mış ve zorunlu rotasyon hükümleri hariç, 17 

Haziran 2016 tarihinden itibaren uygulan-

mak üzere, yayımından 20 gün sonra yürür-

lüğe girmiştir.

8 European Parliament, Press Release, Reforming 

EU audit services to restore investors’ confidence, 

3 Nisan 2014.
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Dolayısıyla hem direktif hem de tüzük hü-

kümlerinin, geçiş dönemi düzenlemelerine 

tabi olan zorunlu denetim kuruluşu rotas-

yonuna ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, 

17 Haziran 2016 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan hesap dönemlerinde uygu-

lanması öngörülmüştür.

Söz konusu mevzuat, Avrupa Birliği’ne üye 

ülkelerle birlikte Avrupa Ekonomik Bölge-

si’ne dâhil olan İzlanda, Lihtenştayn ve Nor-

veç’te de uygulanacaktır.

DİREKTİF İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2006 direktifinin bazı maddeleri aynen mu-

hafaza edilirken, 2014 direktifi ile bazı mad-

deleri değiştirilmiş, bazı maddeleri yürür-

lükten kaldırılmış ve yeni bazı maddeler 

eklenmiştir. Yapılan esas değişiklikler aşa-

ğıda gösterilmiştir:

KAYİK Tanımı ve Diğer Tanımlamalar

2014 direktifiyle; KAYİK, denetim, üçüncü 

ülke denetim kuruluşu ve denetçisi, gözetim 

kurumları (competent authorities) ve dene-

timle uğraşmayan kişi (non-practitioner) ta-

nımları değiştirilmiş; orta ölçekli işletmeler, 

küçük işletmeler ve ev sahibi üye ülke ta-

nımları eklenmiştir. 

Yapılan düzenleme sonucu KAYİK tanımı ge-

nişletilerek 2013/34/EU sayılı muhasebe di-

rektifinin 2. maddesinin 1. paragrafında yer 

alan tanımla uyum sağlanmış olup, aşağı-

daki kapsama giren kuruluşlar KAYİK olarak 

kabul edilmiştir:

 Üye devlet kanunlarına tabi olup, borsada 

işlem gören tüm işletmeler,

 Borsada işlem görüp görmediğine bakıl-

maksızın AB’deki tüm kredi kuruluşları, 

 Borsada işlem görüp görmediğine ve 

hayat, hayat dışı, sigorta veya reasürans 

kuruluşu olup olmadığına bakılmaksızın 

AB’deki tüm sigorta kuruluşları,

 Üye ülkeler tarafından KAYİK olarak be-

lirlenecek işletmeler. Örneğin, büyük-

lükleri, istihdam ettikleri kişi sayısı veya 

faaliyet alanları itibariyle kamu yararı bu-

lunan işletmeler.

Denetçinin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

2006 direktifinin 22. maddesinde yer alan 

bağımsızlık ve tarafsızlıkla ilgili hükümler, 

2014 direktifi ile büyük ölçüde değiştirilmiş 

ve eklenen 22a ve 22b maddeleri ile denetçi-

nin bağımsızlığı ve tarafsızlığı daha ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir. 

Denetlenen işletmeden bağımsız olmak 

şartı artık sadece denetçiler için değil, aynı 

zamanda denetim çıktılarını doğrudan veya 

dolaylı olarak etkileyebilecek konumda olan 

herhangi bir gerçek kişi için de uygulana-

caktır.

2006 direktifinin 22. maddesinde sadece, 

denetçinin bağımsızlığına yönelik tehditlerin 

ve söz konusu tehditlerin en az düzeye indi-

rilmesine yönelik önlemlerin çalışma kâğıt-

larında belgelendirmesini öngören 3’üncü 

paragraf aynen muhafaza edilmiştir.

2014 direktifi ile 22. maddenin 1, 2 ve 4’üncü 

paragrafları değiştirilmiş, 5 ve 6’ncı parag-

raflar eklenerek bağımsızlığı tehdit eden 

bazı hususlara yer verilmiş olup, bunlar 

aşağıda özetlenmiştir:

 Kendi kendini denetleme, kişisel çıkar ve 

taraf tutma tehdidi,

 Denetlenen işletme ile finansal, kişisel 

veya istihdam, iş veya diğer hususlarda 

ilişkiler,

 Denetlenen işletmenin finansal araçlarıy-

la ilgili işlemlerle uğraşma veya önemli ve 

doğrudan yararlanma hakkı sahibi olma 

(Emeklilik fonları ve hayat sigortası gibi 

yatırım fonları aracılığıyla dolaylı olarak 

elde edilen faizler hariç),

 Küçük ve önemsiz olarak düşünülebile-

cekler dışında değerli hediyelerin kabulü,

 Bağımsızlığı tehlikeye atabilecek çıkar 

veya ilişkilere neden olan, denetlenen şir-

ketin başka bir şirketi satın alması, başka 

bir şirketle birleşmesi veya başka bir şir-

ket tarafından satın alınması.

2014 direktifi ile 2006 direktifine eklenen 

22a maddesi özellikle denetçinin daha önce 

denetlediği şirket tarafından istihdam edil-
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mesiyle ilgili bağımsızlık konusunu düzen-

lemektedir. Bir şirketin denetimine katılmış 

bir denetçi, söz konusu denetimden sonra 

en az bir yıl geçmedikçe denetlenen şirkette; 

kilit yönetici pozisyonunda görev alamaz, de-

netim komitesi veya denetim komitesi olma-

ması durumunda buna eşdeğer görev yapan 

birim üyesi, yönetim kurulunda icra yetkisi 

olmayan üye ve denetim organı (supervisory 

body) üyesi olamaz. Denetlenen şirketin KA-

YİK olması durumunda, söz konusu görevle-

rin üstlenilebilmesi için en az iki yıl geçmesi 

gerekmektedir.

Eklenen 22b maddesine göre, bir denetim 

işinin kabulünden önce denetçinin aşağıdaki 

bağımsızlık göstergelerini değerlendirmesi 

ve belgelendirmesi gerekmektedir:

 Direktifin 22. maddesi hükümlerine uyu-

lup uyulmadığı,

 Bağımsızlığa karşı tehditler ve tehditlerin 

giderilmesi için alınacak önlemler,

 Yetkin denetim ekibi elemanlarının olup 

olmadığı, denetimin gerçekleştirilmesi 

için yeterli zaman ve kaynağın ayrılıp ay-

rılmadığı,

 Denetim kuruluşlarında, sorumlu denet-

çinin üye bir ülke tarafından yetkilendiril-

miş olması.

Diğer taraftan, üye ülkelere küçük işletme-

lerin denetimi için daha basit hükümler ge-

tirme yetkisi de verilmiştir.

Denetçinin Yapılanması ve Çalışma 

Organizasyonu

2006 direktifinde denetçinin iç yapılanması 

veya çalışma organizasyonu hususlarında 

herhangi bir hüküm yer almamakla beraber, 

2014 direktifi 2 yeni madde (24a ve 24b) ile 

denetçinin yapılanması ve çalışma organi-

zasyonu hakkında yeni hükümler getirmiştir. 

Denetçinin yapılanmasıyla ilgili olarak 24a 

maddesinde yer alan hususlar aşağıda özet-

lenmiştir:

 Bağımsızlık ve tarafsızlığın sağlanması,

 Etkin bir iç kalite kontrol sisteminin ku-

rulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi,

 Çalışmalarda dış kaynak kullanılması 

durumunda, gözetim kurumunun bunla-

rı gözetim yetkisinin kısıtlanmaması için 

gerekli önlemlerin alınması,

 Denetçinin dürüstlüğünü ciddi olarak 

etkileyebilecek olaylarla ilgili ve bunları 

kaydedecek düzenlemelerin yapılması,

 Denetimin yürütülmesi için politika ve 

prosedürlerin belirlenmesi ile denetim 

dosyalarının oluşturulması ve yönetimi,

 Denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde 

sürekliliğin ve mevzuata uygunluğun sağ-

lanması,

 Denetim kalitesini sağlamak üzere kâr 

dağıtımı dâhil uygun ücret politikalarının 

oluşturulması.

2014 direktifine göre, en az bir sorumlu de-

netçinin (key audit partner) her bir denetim 

için görevlendirilmesi ve denetimin yürütül-

mesine aktif olarak katılması gerekmekte-

dir. Ayrıca sorumlu denetçinin emrine yetkin 

elemanların ve uygun kaynakların verilmesi 

gerekmektedir. 2014 direktifi ile 2006 direk-

tifine eklenen 24b maddesi ile ayrıca çalış-

ma organizasyonu başlığı altında aşağıdaki 

hususlar da düzenlenmiştir:

 Sorumlu denetçinin yetkinliği ve bağım-

sızlığı,

 Mevzuata aykırılıkların ve şikâyetlerin 

kaydedilmesi, tedbir alınması ve rapor-

lanması,

 Müşteri kayıtlarının kapsamı,

 Denetim dosyası tutulması ile belge ve 

verilerin saklanması.

Uluslararası Denetim Standartları

2006 direktifinin denetim standartları ile il-

gili 26. maddesi 2014 direktifi ile değiştiril-

miş olmakla beraber, AB’deki denetimlerin 

Komisyon tarafından kabul edilen ulusla-

rarası denetim standartlarına uygun olarak 
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yapılacağı hükmü değişmemiştir. Ancak he-

nüz Komisyon tarafından söz konusu stan-

dartlar kabul edilmediğinden, üye ülkelerde 

uygulama zorunluluğu bulunmamakta olup, 

üye ülkeler kendi ulusal standartlarını uygu-

layabileceklerdir.

2014 direktifinde uluslararası denetim stan-

dartlarının neler olduğuna da açıklık geti-

rilmiş olup, bunlar, Uluslararası Denetim 

Standartları (ISA - International Standar-

ds on Auditing), Uluslararası Kalite Kontrol 

Standardı (ISQC1 - International Standard 

on Quality Control) ve Uluslararası Muhase-

beciler Federasyonu’nun (IFAC) Uluslarara-

sı Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 

(IAASB) aracılığıyla düzenleyeceği denetimle 

ilgili diğer standartlar olarak açıklanmıştır.

Uluslararası denetim standartlarının Ko-

misyon tarafından kabul edilebilmesi için;

 Uygun hukuki prosedürler, kamu göze-

timi ve şeffaflık gözetilerek geliştirilmiş 

olması,

 Uluslararası genel kabul görmüş olması,

 Bireysel ya da konsolide finansal tablola-

rın güvenirlik ve kalitelerine yüksek dü-

zeyde katkıda bulunması,

 Birliğin kamu yararına katkıda bulunma-

sı,

 Direktif hükümlerine aykırı hükümler 

içermemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 26. maddenin 4. paragra-

fı; ulusal mevzuat hükümleri gereğince ek 

hükümlere ihtiyaç duyulması veya finansal 

tabloların güvenirlik ve kalitelerini artırmak 

için gerekli olması halinde, üye ülkelerin Ko-

misyon tarafından kabul edilecek uluslara-

rası standartlara ek prosedür ve hükümler 

koyabilmelerine izin vermektedir.  Aynı mad-

denin 5. paragrafına göre üye ülkeler; küçük 

işletmeleri zorunlu denetime tabi tutmaları 

halinde, bu işletmelerin faaliyetlerinin bü-

yüklüğü ve basitliğini dikkate alarak Komis-

yon tarafından kabul edilecek uluslararası 

denetim standartlarını kısmi olarak uygula-

yabileceklerdir. 

Denetim Raporu

Denetim raporuyla ilgili temel hükümler 

2013/34/EU sayılı muhasebe direktifinde9 

yer almakla birlikte, denetim raporuyla ilgili 

yatırımcıların denetimi anlamalarını kolay-

laştırmayı amaçlayan bir dizi yeni önlem içe-

ren 2006 denetim direktifinin 2014 direktifi 

ile değiştirilen 28. maddesi hükümlerinden 

önemli olanlar aşağıda özetlenmiştir:

 İşletmenin sürekliliği konusunda ciddi 

şüphe doğurabilecek olay ve şartlarla il-

gili önemli belirsizliklerin açıklanması,

 2013 muhasebe direktifinin 34. maddesi 

gereğince; yönetim raporunun ilgili ol-

duğu dönem finansal tabloları ile tutarlı 

olup olmadığı ve ilgili mevzuat hükümle-

rine uygun olarak hazırlanıp hazırlanma-

dığı hususlarında bir görüş bildirilmesi ve 

denetçinin, mahiyetine de işaret etmek 

suretiyle, yönetim raporunda önemli yan-

lışlık tespit edip etmediğini belirtmesi.

Kalite Güvence Sistemi

Denetim direktifinde yer alan kıstaslara uy-

gun olarak üye ülkelerde bir kalite güvence 

sistemi kurulması gerekmektedir. 2006 di-

rektifindeki kıstasların çoğu değiştirilme-

miştir. Tek değişiklik, 6 yıl olarak belirlenen 

kalite güvence incelemelerinin arasındaki 

maksimum süreyle ilgilidir. 2014 direktifin-

de kalite güvence sistemi incelemelerinin 

arasındaki sürenin risk tabanlı analizlerle 

belirlenmesi benimsenmiş, ancak her halü-

karda en azından 6 yılda bir yapılması öngö-

rülmüştür.

2014 direktifi ayrıca kalite güvence incele-

mesi yapacaklarda aranacak şartlara aşağı-

9 Directive 2013/34/EU of the European Parliament 

and of the Council of 26 June 2013 on the annual 

financial statements, consolidated financial 

statements and related reports of certain types 

of undertakings, amending Directive 2006/43/EC 

of the European Parliament and of the Council 

and repealing Council Directives 78/660/EEC 

and 83/349/EEC, Official Journal of the European 

Union, L182/19, 29.6.2013.
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daki hususları da eklemiştir:

 Kalite güvence incelemeleri konusunda 

mesleki eğitim, uygun tecrübe ve özel 

eğitim,

 İnceleme yapılacak denetçi ile iş ilişkisi 

varsa, en azından 3 yıl geçmiş olması,

 İnceleme yapılacak denetçi ile incelemeyi 

yapacak kişi arasında çıkar çatışması ol-

maması.

Soruşturma ve Yaptırımlar

2006 direktifinde “soruşturmalar ve cezalar” 

şeklinde yer alan XII. bölüm ve 30. madde 

başlığı, 2014 direktifi ile “soruşturmalar ve 

yaptırımlar” olarak değiştirilmiş, ayrıca 30. 

madde içeriği de değiştirilmiş, 30a, 30b, 30c, 

30d, 30e ve 30f maddeleri eklenerek konu ay-

rıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, 

üye ülkelerin mevzuata aykırı denetim ger-

çekleştiren denetçiler için etkili bir yaptırım 

sistemi kurmaları ve uygulanan yaptırımları 

kamuoyuna açıklamaları, yaptırım kuralları-

nı ve bu kurallarda yapılan değişiklikleri Ko-

misyon’a bildirmeleri gerekmektedir.

30a maddesine göre, direktif veya tüzük hü-

kümlerine aykırılık halinde, gözetim kuru-

munun yetkisinde olan idari tedbir ve yaptı-

rımlar aşağıdaki gibidir:

 Mevzuata aykırı hareket eden gerçek ve 

tüzel kişiye aykırılığı sona erdirmeleri ve 

bu aykırılığın tekrarından sakınmaları için 

uyarma.

 Gözetim kurumunun internet sitesinde 

yayınlanan, mevzuata aykırılığın niteliği ve 

sorumlu kişiyi belirten bir kamuoyu duyu-

rusu. Bu duyuru hemen yayınlanacak ve 

internet sitesinde en az 5 yıl kalacaktır. 

Ancak kişisel verilerin yayınlanması uy-

gun değilse veya ilgili kişi ya da kuruma 

zarar verebilecekse duyuru isimsiz olarak 

da internet sitesinde yer alabilecektir.

 Denetçi ya da sorumlu denetçinin dene-

tim yapmaktan ve/veya denetim raporunu 

imzalamaktan üç yıla kadar geçici olarak 

yasaklanması.

 Bir denetim kuruluşu üyesi veya KAYİK 

olan bir işletmenin yönetiminde veya yö-

netim organında görev alan bir kişinin, 

denetim kuruluşlarında veya KAYİK’lerde 

üç yıla kadar görev yapmalarının geçici 

olarak yasaklanması.

 Denetim raporunun direktifin 28. madde-

si ile tüzüğün 10. maddesine uygun olma-

dığına ilişkin bir duyuru.

 Gerçek ve tüzel kişilere idari para ceza-

ları.

Diğer taraftan, üye ülkelere direktifte belir-

tilen yaptırımlar dışında yaptırım uygulama 

imkânı da getirilmiştir.

2014 direktifi ile eklenen 30b maddesine 

göre; gözetim kurumu yaptırımın cinsi ve 

derecesini belirlerken, konunun ağırlığı, sü-

resi ve daha önce mevzuata aykırılık olup 

olmadığı gibi tüm durumları göz önünde tu-

tacaktır. 

Gözetim kurumu, diğer kurumlarla işbirliği 

halinde veya ilgili yargı kurumlarının baş-

vurusu üzerine yaptırım yetkisini uygulaya-

caktır. Ayrıca yaptırım uygulanan tüm kişi ve 

kuruluşlara temyiz hakkı verilmesi gerek-

mektedir. (Madde 30d)

Gözetim kurumunun gerektiğinde yaptırım 

uygulayabilmesini teminen üye ülkelerin 

mevzuata aykırılıkların bildirimi için etkin bir 

mekanizma kurması gerekmektedir (Mad-

de 30e). Kurulacak söz konusu mekanizma 

aşağıdaki kıstaslara uygun olacaktır:

 Mevzuata aykırılık bildirimleri ve bunla-

rın takip edilme süreçleri için belirlenmiş 

özel prosedürler,

 Mevzuata aykırılıkların bildirimi süreçle-

rinde yer alan tüm kişilerin kişisel verile-

rinin korunması,

  Mevzuata aykırı davranmakla suçlanan 

kişiye savunma hakkının verilmesi için 

uygun prosedürler.

Ayrıca üye ülkeler; denetim kuruluşlarının, 

çalışanlarının gerçekleşen veya gerçekleş-

mesi muhtemel mevzuata aykırılıkları bil-
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dirmeleri için uygun prosedürleri oluştur-

malarını sağlayacaktır.

Yeni eklenen 30f maddesi ise, üye ülkelerin 

uygulanan yaptırımlar ve alınan idari önlem-

lerle ilgili olarak Avrupa Gözetim Kurumları 

Komitesi’ne (CEAOB - Committee of Euro-

pean Audit Oversight Bodies)10 yıllık olarak 

bilgi vermesini ve CEAOB’nin de bu bilgileri 

kapsayan yıllık bir rapor hazırlamasını ön-

görmektedir. Denetçilere uygulanacak ya-

saklamaların ise derhal CEAOB’ye gönderil-

mesi gerekmektedir.

Kamu Gözetimi

2006 direktifinde olduğu gibi 2014 direktifi de 

üye ülkelerin 32. maddede belirtilen esas-

lara göre etkin bir kamu gözetim sistemi 

kurmalarını öngörmektedir. Ancak 2014 di-

rektifi üye ülkelerin, denetçilerin gözetimini 

yapmak üzere uygun bir kurumu kamu gö-

zetim kurumu (competent authority) olarak 

görevlendirmelerini zorunlu hale getirmiştir. 

Gözetim kurumunun, bağımsız denetimle il-

gili konularda yeterli bilgiye sahip, ancak de-

netim mesleği ile hiç uğraşmamış veya son 

üç yıl içinde denetim mesleğini icra etmemiş 

veya denetim kuruluşunda görev almamış 

kişiler tarafından yönetilmesi ve bu kişilerin 

bağımsız ve şeffaf bir adaylık prosedürüne 

uygun olarak seçilmesi gerekmektedir. An-

cak karar mekanizmalarında yer almamak 

şartıyla bazı özel görevleri yapmak üzere 

halen denetim görevi yapan denetçilerin ve 

uzmanların gözetim kurumuna yardım et-

meleri istenebilecektir.

2014 direktifine göre, gözetim kurumu aşa-

ğıdaki hususların gözetiminden sorumlu en 

üst yetkili kurum olacaktır:

 Denetçilerin ve denetim kuruluşlarının 

yetkilendirilmesi ve sicil kaydının tutul-

ması,

 Standartların kabulü (denetim standart-

ları, mesleki etik kurallar, denetim kuru-

luşlarının iç kalite kontrol standartları),

10 CEAOB ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki 

“Gözetim Kurumları Arasında İşbirliği” bölümüne 

bakabilirsiniz.

 Sürekli eğitim,

 Kalite kontrol sistemi,

 Soruşturma ve idari disiplin sistemleri.

Denetim direktifinde yer alan görevleri yap-

mak üzere üye ülkelerin bir veya birden çok 

gözetim kurumu görevlendirebilmelerine de 

imkân tanınmakla birlikte, yukarıda belirti-

len görev ve yetkileri yerine getirmek üzere 

nihai sorumluluk taşıyan yalnızca tek bir gö-

zetim kurumunun yetkilendirilmesi ve yetki-

lendirilen bu kurumların Komisyona bildiril-

mesi gerekmektedir.

Gözetim kurumunun görevlerinden bir kısmı 

kanunla yetkilendirilmiş veya üye ülkelerin 

yetkilendireceği diğer kurum veya kuruluş-

lar tarafından yerine getirilebileceği gibi, üye 

ülkeler gözetim kurumlarına yetkilerinden 

bir kısmını diğer kurum ve kuruluşlara dev-

retmesine de izin verebilir. Ancak devredilen 

görev ve yetkilerin şartlarının açıkça belirtil-

mesi gerekmektedir. Gözetim kurumu dev-

rettiği yetkilerini her bir konu bazında geri 

alabilir.

Gerek gözetim kurumları, gerekse yetkilen-

dirilmiş diğer kurum ve kuruluşların, çıkar 

çatışmaları olamayacak şekilde yapılandırıl-

maları gerekmektedir.

Gözetim kurumlarının KAYİK denetimiyle il-

gili görev, yetki, kalite güvence incelemeleri, 

soruşturma ve işbirliği ile ilgili hususlar ise 

2014 tüzüğünün 23-40. maddelerinde yer al-

mıştır.

Yetki devrine ilişkin denetim direktifinde yer 

alan hükümlere benzer hükümlere 2014 tü-

züğünün 24. maddesinde de yer verilmiş, 

ancak bazı görev ve yetkilerin (kalite güven-

ce sistemi, soruşturma, yaptırım ve önlem-

ler) devredilemeyeceği belirtilmiştir.

Kısıtlayıcı Sözleşme Hükümleri ve 

Denetçinin Görevine Son Verilmesi

Denetçi atanmasını düzenleyen 2006 direkti-

finin 37. maddesinde, denetçinin şirket genel 

kurulu tarafından atanması ilkesi benimsen-

miştir. 2014 direktifi ile söz konusu maddeye 

3. fıkra eklenerek, İlgili şirketin denetimi-
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ni gerçekleştirmek üzere denetçi atanma-

sı amacıyla, şirket genel kurulu tarafından 

yapılacak denetçi seçimini belirli bir grup 

veya listedeki denetçilerle kısıtlayan tüm 

sözleşme hükümleri yasaklanmıştır. Böyle 

bir hüküm bulunması halinde söz konusu 

hüküm geçersiz olacaktır. Dolayısıyla kredi 

sözleşmeleri veya benzeri üçüncü taraflarca 

yapılacak sözleşmelere “yalnız 4 büyükler” 

gibi kısıtlayıcı hükümler konulması yasakla-

narak, piyasa rekabetinin artırılması ve daha 

küçük denetim kuruluşlarının da piyasaya 

girebilmesi amaçlanmıştır.

Diğer taraftan, 2006 direktifinin 38. madde-

sine eklenen 3. fıkra; gerekli şartların oluş-

ması halinde, denetlenen işletmenin ulusal 

mevzuatla belirlenen diğer organları veya 

gözetim kurumları yanında, şirket sermaye-

sinin ya da oy haklarının %5 veya daha fazla-

sına sahip ortaklarına da denetçinin görevi-

ne son verilmesi için mahkemeye başvurma 

hakkı sağlamıştır.

Denetim Komiteleri 

2006 direktifinin yeniden düzenlenen 39. 

maddesi KAYİK’lerin denetim komiteleri ile 

ilgili hükümler içermekte olup, KOBİ’ler gibi 

bazı istisnalar dışında üye ülkeler, KAYİK’le-

rin denetim komiteleri olmasını sağlaya-

caklardır. Ayrıca komite üyelerinin bağımsız 

olması, şirketin faaliyet gösterdiği sektörle 

ilgili yeterliliği olması ve en azından bir üye-

nin denetim ve/veya muhasebe konularında 

bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, tüzük; denetimle ilgili per-

formans, bağımsızlık ve denetim dışı hizmet 

şartları ile denetçinin yeniden atanması veya 

ihale kararları gibi tüm hususların izlenme-

siyle ilgili denetim komitelerinin görev ve 

sorumluluklarını genişleten hükümler içer-

mekte olup, bunlar aşağıda özetlenmiştir:

 Başta denetim bulguları ve sonuçları ol-

mak üzere denetim sürecinin izlenmesi,

 Tespit edilen ana konular ve bunlara kar-

şı alınacak önlemlerin denetçi ile tartı-

şılması ve ek denetim raporu da dâhil 

olmak üzere, denetçinin bağımsızlığının 

izlenmesi ve gözden geçirilmesi,

 Denetçi seçimine yönelik işlemlerin so-

rumluluğu,

 Denetim raporu ve denetim komitesine 

sunulacak yeni rapora ilişkin raporlama 

hükümlerine denetçinin uyumunun göze-

timi,

 Bağımsızlığa yönelik tehditleri ve bu teh-

ditlerin azaltılması ya da giderilmesine 

yönelik denetçinin uygulayacağı önlem-

leri değerlendirerek, izin verilen denetim 

dışı hizmetler için ön onay verme,

 Denetlenen şirket ile bu şirketin bağlı bu-

lunduğu ana şirket ve kontrolü altındaki 

işletmelere denetçi tarafından verilebi-

lecek, yasaklanmamış hizmetlerle ilgili  

%70 sınırının hesaplanması ve yönetimi-

nin izlenmesi,

 Yasaklanmış hizmetlerin (Örneğin, vergi 

beyannamelerinin hazırlanması, devlet 

yardımları ve vergi teşviklerinin belirlen-

mesi, vergi idaresi tarafından yapılacak 

vergi incelemelerine ilişkin destek, doğ-

rudan ve dolaylı vergiler ile ertelenmiş 

verginin hesaplanması, vergi danışmanlı-

ğı gibi.) şartlarıyla ilgili uygun bir politika-

nın geliştirilmesi,

TÜZÜKLE GETİRİLEN YENİLİKLER

537/2014 sayılı tüzük KAYİK’lerin denetimiy-

le ilgili, denetim direktifinde yer alan yüküm-

lülüklere ek yükümlülükler getirmekte olup, 

KAYİK denetçilerinin bağımsızlığını daha da 

güçlendirmek için özetle aşağıdaki konular-

da yeni hükümler getirmiştir:

Zorunlu Denetim Kuruluşu Rotasyonu

Söz konusu tüzüğün gerekçesinde, yakın-

lık tehdidine karşı önlem olarak denetçinin 

bağımsızlığını güçlendirmek için maksi-

mum bir denetim süresinin belirlenmesinin 

önemli olduğu vurgulanmıştır.

537/2014 sayılı tüzüğün 17. maddesine göre 

bir denetim kuruluşu aynı şirketi 10 yıldan 

fazla denetleyemeyecek, ancak üye ülkeler 
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daha az süre belirleyebileceklerdir. Bu süre, 

açık ihale (public tendering) yapılması şar-

tıyla 20 yıla kadar, birden fazla denetim ku-

ruluşu tarafından ortak denetim (joint audit) 

yapılması halinde 24 yıla kadar uzatılabile-

cektir. Ayrıca istisnai hallerde gözetim ku-

rumuna başvurularak denetim sözleşmesi 

2 yıl uzatılabilecektir. Aynı denetim kurulu-

şunun yeniden denetim yapabilmesi için söz 

konusu sürelerin bitiminden itibaren en az 4 

yıl geçmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, aynı tüzük 7 yıllık sorumlu 

denetçi (key audit partner) rotasyonunu da 

öngörmüştür. Aynı sorumlu denetçi en az 3 

yıl geçmeden aynı denetimde görevlendirile-

meyecektir. Bununla birlikte, üye ülkelere 7 

yıldan daha az bir süre belirleme imkânı da 

verilmiştir. KAYİK denetimleri ile ilgili 7 yıllık 

sorumlu denetçi rotasyonu, 2006 direktifinin 

yürürlükten kaldırılan 42. maddesinde de 

yer almaktaydı. Ancak 2006 direktifinde 2 yıl 

olarak belirlenen bekleme süresini tüzük 3 

yıla çıkarmıştır.

17 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren 

tüzükte, zorunlu rotasyon uygulaması için 

bir geçiş süreci öngörülmüş olup, bu süreç-

te zorunlu rotasyon aşağıdaki şekilde uygu-

lanacaktır:

 Görev süresi 20 yıldan fazla olan ( 16 Ha-

ziran 1994 tarihinden önce başlayan) de-

netim kuruluşları için tüzüğün yürürlüğe 

girmesinden 6 yıl sonra (ilk denetim ku-

ruluşu değişiklikleri 17 Haziran 2020 yı-

lında gerçekleşecektir),

 Görev süresi 11 ile 20 yıl arasında olan (17 

Haziran 1994 ve 16 Haziran 2003 tarihleri 

arasında başlayan) denetim kuruluşları 

için tüzüğün yürürlüğe girmesinden 9 yıl 

sonra (17 Haziran 2023), 

 Görev süresi 11 yıldan az olan (17 Haziran 

2003 tarihinden sonra başlayan) denetim 

kuruluşları için tüzüğün yürürlüğe girme-

sinden 12 yıl sonra. 

Denetim Dışı Hizmetler (DDH)

Denetçi bağımsızlığını sağlamak için dene-

tim şirketleri tarafından denetim müşterile-

rine verilebilecek denetim dışı hizmetlere de 

sınırlamalar getirilmiştir. Tüzüğün 5. mad-

desine göre; bir denetçinin ve bağlı olduğu 

denetim ağının KAYİK olan bir denetim müş-

terisine, bu denetim müşterisinin AB’deki 

bağlı olduğu ana şirkete ya da yine AB’deki 

kontrol ettiği bağlı ortaklık ve iştiraklerine 

doğrudan ya da dolaylı olarak yasaklanan 

hizmetleri veremeyecektir.

Bu düzenleme sadece AB’deki KAYİK’leri 

değil, aynı zamanda AB’de hisseleri borsa-

da işlem gören ve ilgili üye ülke kanunlarına 

tabi tüm şirketleri ve KAYİK’lerin AB üyesi 

olmayan bağlı ortaklıklarını da etkilemekte-

dir. 

Tüzükte, KAYİK denetçisinin müşterisine 

vermesi yasaklanan DDH’ler sayılmış (kara 

liste) ve verilebilecek DDH’lerden alınabi-

lecek ücretler için de son üç yıl denetim 

geliri ortalamasının %70’i olarak bir tavan 

belirlenmiştir. Diğer taraftan, üye ülkelere 

yasaklanan DDH listesini genişletme ya da 

belirli durumlarda bazı vergi ve değerleme 

hizmetlerine izin verme imkânı da verilmiş-

tir. Yasaklanmış olan, diğer bir deyişle kara 

listede yer alan DDH’ler şunlardır:

 Vergi hizmetleri: Vergi beyannamelerinin 

hazırlanması, ücretler üzerinden alınan 

vergi, gümrük vergileri, vergi teşvikleri 

ve devlet desteklerinin belirlenmesi, ya-

sal olarak öngörülmedikçe vergi idareleri 

tarafından yapılacak vergi incelemelerine 

destek verilmesi, ertelenmiş vergi, dolaylı 

veya dolaysız verginin hesaplanması, ver-

gi danışmanlığı sağlanması ile ilgili vergi 

hizmetleri.

 Denetlenen firmanın karar alma ve yöne-

timinde rol almaya yol açacak hizmetler.

 Muhasebe defterlerinin tutulması, mu-

hasebe kayıtlarının ve finansal tabloların 

hazırlanması.

 Bordro hizmetleri.

 Finansal bilgi sistemlerinin hazırlanma-

sı ve uygulanması veya finansal bilgilerin 

hazırlanması ya da kontrolü ile ilgili iç 

kontrol ve risk yönetimi prosedürlerinin 
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hazırlanması ve uygulanması.

 Aktüerya hizmetleri veya hukuki destek 

hizmetleriyle ilgili değerleme hizmetleri 

de dâhil olmak üzere değerleme hizmet-

leri.

 Hukuki hizmetler: genel hukuki danış-

manlık sağlanması, denetlenen şirket 

adına müzakere yapma, uyuşmazlıkların 

çözümünde avukatlık yapma hususların-

da hukuki hizmetler.

 Denetlenen firmanın iç denetim fonksiyo-

nu ile ilgili hizmetler.

 Finansal tablolarla ilgili güvence hizmeti 

sağlanması hariç; denetlenen şirketin ya-

tırım stratejisi, sermaye yapısı ve dağılımı 

ile finansmanına ilişkin hizmetler.

 Denetlenen şirket hisselerinin satışına 

aracılık etme, alım satımını ya da tanıtı-

mını yapma.

 İnsan kaynakları hizmetleri: Denetlene-

cek finansal tablolar veya muhasebe ka-

yıtlarının hazırlanması üzerinde önemli 

etkisi olabilecek bir pozisyondaki yöneti-

cilikle ilgili pozisyonlar için aday arama 

veya referans kontrollerini üstlenmeyi 

kapsayan insan kaynakları hizmetleri. Ay-

rıca, organizasyon yapısının oluşturulma-

sı ve maliyet kontrolüyle ilgili insan kay-

nakları hizmetleri.

Yukarda belirtilen yasaklanmış hizmetler 

dışındaki hizmetlere, bağımsızlığı tehdit ve 

bu tehditleri ortadan kaldıracak veya etkisini 

azaltacak önlemlerin değerlendirilmesi so-

nucunda denetim komitesi tarafından onay-

lanması şartıyla, izin verilmiştir.

Raporlama

2006 direktifinin raporlamaya ilişkin 28. 

maddesinde yer alan hükümlere ek olarak, 

tüzüğün 10-13. maddelerinde KAYİK denet-

çilerinin hazırlayacağı denetim raporu ile 

denetim komitesine ve denetleyici kurum-

lara yapılacak ek raporlamaya ve şeffaflık 

raporuna ilişkin özel hükümler yer almıştır. 

Tüzüğün 10.maddesine göre denetim rapo-

runda yer alması gereken hususlar aşağıda 

özetlenmiştir:

 Kim ya da hangi organ tarafından denetçi 

olarak atandığı,

 Denetçi olarak atanma tarihi ile önceki 

atamalar veya yenilemeler dâhil kesinti-

siz toplam denetim süresi,

 Denetim görüşünü desteklemek üzere; 

değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerini de içeren, ciddi de-

ğerlendirilmiş “önemli yanlışlık” riskleri-

nin tanımlanması, denetçinin bu risklere 

verdiği karşılıkların özeti, gerektiğinde 

bu risklerle ilgili yapılan gözlemler. Ay-

rıca, her ciddi değerlendirilmiş “önemli 

yanlışlık” riskine ilişkin olarak denetim 

raporunda yer alan söz konusu bilgilerin 

uygun olduğu durumlarda, ilgili finansal 

tablo dipnotlarına açıkça atıf yapılması 

gerekmektedir.

 Denetimin hile dâhil usulsüzlükleri ne 

ölçüde belirleme kapasitesi olduğunun 

açıklanması,

 Denetim görüşünün, denetim komitesine 

sunulan ek raporla tutarlı olduğunun teyit 

edilmesi,

 Yasaklanan denetim dışı hizmetlerin ve-

rilmediği ve denetçinin denetim sırasında 

denetlenen işletmeye karşı bağımsızlığını 

koruduğunun beyan edilmesi,

 Denetim hizmeti dışında denetçi tarafın-

dan denetlenen işletmeye ya da kontrolü 

altındaki işletmelere verilen ve finansal 

tablolarda veya yönetim raporunda açık-

lanmayan tüm hizmetlerin belirtilmesi.

Diğer taraftan tüzük, üye devletlerin dene-

tim raporunun içeriğine ilişkin ek hususlar 

belirlemesine de izin vermiş olup, denetim 

raporunun bir gözetim kurumu tarafından 

onaylandığı ya da kabul edildiği izlenimi ve-

rebilecek şekilde denetçinin söz konusu ku-

rum ismini kullanmasını yasaklamıştır.

KAYİK denetimlerinde, özellikle finansal ra-
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porlama süreciyle ilgili önemli “iç kontrol” 

zayıflıkları olmak üzere denetimden kaynak-

lanan önemli konularla ilgili olarak denetim 

komitesine denetçinin ek raporlama yap-

ması 2006 direktifinin yürürlükten kaldırılan 

41. maddesinin 4.paragrafında da yer almış-

tı. 2014 tüzüğü ise söz konusu ek raporun 

kapsamını genişletmekte olup (Madde 11), 

ek raporda yer alması gereken ana konular 

aşağıda özetlenmiştir:

 Toplantı tarihleri dâhil, denetçi ile denet-

lenen işletmenin denetim komitesi, yö-

netim ve/veya denetim organı arasındaki 

iletişimin sıklığı, niteliği ve kapsamının 

belirtilmesi,

 Bilanço kalemlerinden hangilerinin doğ-

rudan doğrulamasının yapıldığı ve han-

gilerinin sistem ve uygunluk testlerine 

dayanılarak doğrulandığı hususu da dâhil 

olmak üzere kullanılan metodolojinin be-

lirtilmesi,

 Finansal tablolara bir bütün olarak uy-

gulanan önemlilik düzeyi tutarı ile varsa 

özel işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ya da 

dipnotlar için uygulanan önemlilik düze-

yinin açıklanması,

 Denetim sırasında belirlenen ve işletme-

nin devamlılığı hususunda önemli şüphe 

oluşturabilecek olay ve durumlarla ilgili 

görüşlerin ve bunların önemli bir belir-

sizlik oluşturup oluşturmadığının açık-

lanması ve bildirilmesi,

 Denetlenen işletmenin hem iç finansal 

kontrol sistemindeki hem de muhasebe 

sistemindeki önemli açıkların bildirilmesi 

(Her bir önemli açık için, ilgili açığın yö-

netim tarafından giderilip giderilmediği 

ek raporda bildirilecektir.),

 Denetim sırasında belirlenen, mevzuata 

ve ana sözleşmeye aykırı olan ya da aykırı 

olduğu düşünülen önemli konuların bil-

dirilmesi (bunların denetim komitesinin 

görevlerini yerine getirmesini sağlama 

hususunda ilgili olarak düşünüldüğü ka-

darıyla),

 Uygulanan değerleme metotlarının tüm 

etkileri dâhil, değişik kalemlere uygula-

nan değerleme metotlarının değerlendi-

rilmesi,

 Denetim sırasında ortaya çıkan, yönetim-

le görüşülen veya görüşülmesi gereken 

önemli konular ile denetçinin mesleki 

yargısına göre finansal raporlama süre-

cinin gözetimi için önemli olduğu düşü-

nülen diğer konuların veya denetim sı-

rasında karşılaşılan önemli güçlüklerin 

bildirilmesi.

Diğer taraftan tüzüğün 12. maddesinde KA-

YİK’leri düzenleyen ve denetleyen kurumla-

ra başta mevzuata aykırılıklar olmak üzere 

maddede belirtilen konularda veya üye ülke-

lerce belirlenecek konularda bildirim yapma 

yükümlülüğü getirilmiştir.

Denetçinin iletişiminin bir parçası olarak 

görülen yıllık şeffaflık raporu ise tüzüğün 

13. maddesinde düzenlenmiş olup; KAYİK 

denetimi yapan denetçilerin şeffaflık rapo-

runu internet sitelerinde herkesin erişimine 

açmaları gerekmektedir. Şeffaflık raporun-

da yer alması gereken hususlar daha önce 

2006 direktifinde yer alan hususlarla büyük 

ölçüde aynı olmakla beraber, denetim ağının 

toplam hasılatının açıklanması ve denetim 

kuruluşunun bağımsızlığı ile ilgili bir açık-

lamada bulunulması gibi birkaç farklı husus 

tüzükte yer almıştır.

Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Kontrol 

İncelemesi

Tüzükte, KAYİK denetçilerinin kalite güvence 

incelemelerinin en geç üç yılda bir yapılması 

öngörülmüş, ancak KOBİ şeklindeki KAYİK 

denetçileri için bu süre altı yıl olarak belir-

lenmiştir. 

Tüzüğün 26. maddesinde ayrıntılı olarak dü-

zenlenmiş olan kalite güvence incelemeleri; 

gözetim kurumunun kendi uzmanları (ins-

pectors) tarafından yapılabileceği gibi, ge-

rekli durumlarda uygun nitelikleri taşıyan 

dış uzmanlardan yardım almak suretiyle de 

gerçekleştirilebilecek olup; en azından aşa-

ğıdaki hususları kapsaması gerekmektedir:

 Denetçinin iç kalite kontrol sisteminin de-
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ğerlendirilmesi,

 İç kalite kontrol sisteminin etkinliğini doğ-

rulamak amacıyla KAYİK’lerin denetim 

dosyalarının incelenmesi ve prosedürle-

rin gerekli uygunluk testinin yapılması,

 Yukarda belirtilen incelemeler sonucunda 

tespit edilen bulgular göz önünde tutula-

rak, denetçi tarafından en son yayınlanan 

yıllık şeffaflık raporu içeriğinin değerlen-

dirilmesi.

Diğer taraftan tüzüğün 8. maddesine göre; 

denetim raporu ve denetim komitesine sunu-

lacak ek rapor düzenlenmeden önce, denet-

çi ya da sorumlu denetçinin taslak raporda 

belirttiği görüş ve sonuca makul bir şekilde 

ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek üzere, 

gerçekleştirilen denetimle ilgili bir kalite 

kontrol incelemesi yapılması gerekmekte-

dir. Aynı maddede söz konusu incelemenin, 

inceleme konusu denetimde görev almamış 

ve denetim kalite kontrol incelemesi yapmak 

üzere  (engagement quality control reviewer) 

görevlendirilen bir denetçi tarafından yapıl-

ması da öngörülmüştür.

Ancak denetimin, bir denetim kuruluşu ta-

rafından gerçekleştirildiği ve tüm denetçile-

rinin söz konusu denetimde görev aldığı veya 

bireysel bir denetçi tarafından gerçekleş-

tirilmiş olmakla birlikte söz konusu denet-

çinin bir denetim kuruluşunun ortağı ya da 

çalışanı olmadığı durumlarda; incelemenin 

yapılması amacıyla dışarıdan başka bir de-

netçi görevlendirilebilecektir. 

Gözeti m Kurumları Arasında İşbirliği 
(CEAOB)

Avrupa Gözetim Kurumları Komitesi’nin 

(CEAOB - Committee of European Audit 

Oversight Bodies) kuruluşu ve görevlerine 

ilişkin hükümler tüzüğün 30. maddesinde 

yer almış olup, ulusal gözetim kurumlarının 

hakları saklı kalmak kaydıyla, denetim ku-

rumları arasındaki işbirliği CEAOB tarafın-

dan organize edilecektir. 

CEAOB, her üye ülkeden bir temsilci olmak 

üzere ulusal gözetim kurumlarının üst düzey 

temsilcilerinden ve Avrupa Menkul Kıymet-

ler ve Piyasalar Kurumu (ESMA - European 

Securities and Markets Authority) tarafından 

atanan ve oy kullanma yetkisi bulunmayan 

bir üyeden oluşmaktadır. Komitenin başka-

nı, ulusal gözetim kurumlarının temsilcileri 

arasından seçilirken, başkan yardımcısı Ko-

misyon tarafından atanmaktadır. 

Diğer taraftan, daha önce Komisyon’un 

2005/909/EC sayılı kararı ile kurulan Avru-

pa Gözetim Kurumları Grubu’nun (EGAOB - 

European Group of Audit Oversight Bodies) 

görevleri yeni kurulan Komiteye (CEAOB) 

devredilmiştir.

Ulusal gözetim kurumlarının faaliyetlerini 

koordine edecek olan CEAOB, esas itibariyle 

aşağıdaki görevleri yürütecektir:

 Direktif ve tüzüğün uygulamasına yönelik 

olarak bağlayıcı olmayan rehber ve gö-

rüşler kabul etmek (Kabul edilen rehber 

ve görüşler Komisyon tarafından yayınla-

nacaktır.),

 Bilgi değişimini kolaylaştırmak, Komis-

yon’a tavsiyelerde bulunmak, üçüncü 

ülkelerin kamu gözetim sistemlerinin 

teknik olarak değerlendirilmesine katkı 

sağlamak ve AB düzeyinde kabulü ama-

cıyla uluslararası denetim standartlarını 

teknik açıdan incelemek,

 KAYİK’lerin denetçileri ve bunların dene-

tim ağlarının gözetimi için işbirliği yön-

temlerinin geliştirilmesine katkıda bu-

lunmak.

Ayrıca CEAOB gerekli durumlarda, ESMA, 

Avrupa Bankacılık Kurumu (EBA - Europe-

an Banking Authority) ve Avrupa Sigortacılık 

ve Mesleki Emeklilik Kurumu’ndan (EIOPA - 

European Insurance and Occupational Pen-

sions Authority) yardım isteyebilecektir.

SONUÇ

Enron ve benzeri skandallardan sonra, de-

netçi bağımsızlığını güçlendirmek ve fi-

nansal raporlamaya olan güveni sağlamak 

amacıyla; ABD 2002 yılında Sarbanes Oxley 

Kanunu’nu yürürlüğe koymuştur. AB ise 2006 
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yılında kabul edilen 2006/43/EC sayılı direk-

tif ile denetim alanında bazı düzenlemeler 

yapmış olmakla birlikte, daha çok finansal 

sistemi istikrara kavuşturmaya yönelik acil 

gereksinimlere odaklanıldığından, denetim 

fonksiyonunun nasıl güçlendirileceği husu-

sunda yeterli gayret gösterilmemiştir.

2008 finansal krizinden sonra finansal tab-

lolara olan yatırımcı güveninin tekrar kaza-

nılması amacıyla Avrupa Komisyonu 2010 

yılında bir rapor yayınlayarak, denetçi ba-

ğımsızlığını güçlendirmek ve çıkar çatışma-

larını önleyecek tedbirleri almak üzere 3 yıl 

sürecek olan mevzuat çalışmasını başlat-

mıştır. Söz konusu çalışmalar sonucunda, 

2006/43/EC sayılı denetim direktifinde de-

ğişiklik yapan 2014/56/EU sayılı direktif ile 

KAYİK’lerin denetimini düzenleyen 537/2014 

sayılı tüzük, Avrupa Parlamentosu tarafın-

dan Nisan 2014’de kabul edilmiş, 27 Mayıs 

2014 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımla-

narak 20 gün sonra yürürlüğe girmiş, ancak 

üye ülkelerin kendi mevzuatlarını bu düzen-

lemelere uygun hale getirebilmeleri için 2 

yıllık geçiş süresi öngörülmüş, zorunlu de-

netim kuruluşu rotasyonuna ilişkin hüküm-

ler hariç, tüm ülkelerde 17 Haziran 2016 ta-

rihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Denetim reformunu oluşturan 2014/56/EU 

sayılı direktifte; denetçinin bağımsızlığı ve 

tarafsızlığı, uluslararası denetim standart-

ları, denetim raporu, kalite güvence sistemi, 

soruşturma ve yaptırımlar, kamu gözetimi 

gibi zorunlu denetime genel olarak uygu-

lanacak kurallar ile KAYİK’lerin denetim 

komitelerine ilişkin hükümler yer alırken; 

537/2014 sayılı tüzükte zorunlu denetim ku-

ruluşu rotasyonu, denetim dışı bazı hizmet-

lerin yasaklanması veya sınırlandırılması, 

raporlama, kalite güvence sistemi, gözetim 

kurumları arasında işbirliği konularında KA-

YİK’lere uygulanacak ek yükümlülükler yer 

almıştır. 

Böylece, yetkileri genişletilen KAYİK’lerin 

denetim komiteleri güçlendirilmiş; sözleş-

melere, piyasa rekabetini kısıtlayacak şe-

kilde (“sadece dört büyük” gibi) hükümler 

konması yasaklanarak denetim piyasasında 

rekabet imkânı sağlanmış; raporlama ve ek 

raporlamaya ilişkin hükümler ile şeffaflık 

ve hesap verilebilirlik geliştirilmiş; denetim 

dışı bazı hizmetler yasaklanarak, bazılarına 

ise sınırlama getirilerek ve KAYİK denetçile-

ri için belirli şartlarda uzatılabilen 10 yıllık 

zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu uygu-

lanarak denetçi bağımsızlığı güçlendirilmiş; 

her üye ülkede bir kamu gözetimi kurumu 

ve bunların temsilcilerinden oluşan Avrupa 

Gözetim Kurumları Komitesi’nin (CEAOB) 

kurulması sağlanarak güvenli bir piyasa 

oluşmasına katkı sağlanmıştır. 

Söz konusu direktif ve tüzük ile yapılan de-

netim reformu; denetimde tek bir Avru pa 

Pazarı oluşturulmasının temellerini atmış; 

hem kurumsal yönetimi, denetçi yeterliliğini 

ve denetim kalitesini güçlendirerek, hem de 

denetim sürecinde yer alan ana paydaşların 

bağımsızlığını artırarak Avrupa şirketlerinin 

özellikle de KAYİK’lerin denetlenmiş finan-

sal tablolarına olan yatırımcı güvenini tekrar 

sağlamayı amaçlamıştır.
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