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BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRILMAMASININ 
HUKUKİ SONUÇLARI

          Özkan ARSLAN15

ÖZ
01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

(TTK) ile birlikte anonim şirketlerin, konusunda uzman olmayan murakıp 
veya murakıplar tarafından denetlenmesi sistemine son verilmiştir. Yeni dü-
zenlemeyle, Bakanlar Kurulunca belirlenen sermaye şirketlerinin finansal 
tablolarının, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunda geçen finansal bil-
gilerin ve riskin erken saptanması ve yönetimi komisyonunun işleyişinin, ko-
nusunda uzman olan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumunca (KGK) yetkilendirilen bağımsız denetçi veya bağımsız denetim 
kuruluşlarınca denetlenmesi öngörülmüştür. Bağımsız denetime tabi sermaye 
şirketlerinin, bağımsız denetim yaptırmaları kanunen zorunlu olmasına karşın 
kapsamda olan bazı sermaye şirketlerinin bu kanuni zorunluluğu yerine getir-
medikleri görülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, hangi şirketlerin bağım-
sız denetime tabi olduğu ile bağımsız denetime tabi olunduğu halde bağımsız 
denetim yaptırılmamasının hukuki sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 Anahtar Sözcükler: Sermaye şirketi, bağımsız denetim, bağımsız denet-
çi, finansal tablo, fesih, idari para cezası. 

 
1. GİRİŞ
Uluslararası ticaret hacminin artmasıyla birlikte ulusal şirketlerin pay se-

netleri çeşitli ülkelerin menkul kıymet borsalarında işlem görmeye başlamış 
bunun sonucunda da Dünyada güvenilir bilgiye duyulan ihtiyaç artmıştır. 
Çünkü güvenilir olmayan bilgilere dayanılarak alınan kararlar hem kaynak-
ların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını engellemekte hem de karar 
alıcıların zarar etmelerine neden olmaktadır. Anılan olumsuzlukların önüne 
geçilebilmesi için birçok ülke tarafından kabul görmüş en yaygın yöntem, fi-
nansal tabloların konusunda uzman, tarafsız ve bağımsız kişi veya kurumlar 
tarafından denetlenmesi ve bu denetimin belli ölçütlere sahip şirketler bakı-
mından kanuni zorunluluk haline getirilmesidir. 
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2. BAĞIMSIZ DENETİME GENEL BAKIŞ 
Bağımsız denetime ilişkin hükümlere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

(T.C. Yasalar, 2011) (TTK)16 397’nci maddesi ila 406’ncı maddelerinde yer 
verilmesine karşın bu denetimin tanımı yapılmamıştır. Her ne kadar 397’nci 
ve 398’inci maddelerden hareketle bağımsız denetimin tanımını yapmak 
mümkün ise de bu kavram 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’de (T.C. Yasalar, 2011) tanımlanmıştır.

Buna göre “bağımsız denetim” finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, 
finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul 
güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edil-
mesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim 
tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve 
değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır(660 sayılı KHK, md.2/f.1-b).

Bağımsız denetim, denetçiler (bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim 
kuruluşları) tarafından yapılacaktır. Bağımsız denetçi; bağımsız denetim yap-
mak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-
lik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da 
serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları ara-
sından KGK tarafından yetkilendirilen kişidir(660 sayılı KHK, md.2/f.1-a). 
Bağımsız denetim kuruluşu ise bağımsız denetim yapmak üzere, KGK tara-
fından yetkilendirilen sermaye şirketleridir(660 sayılı KHK, md.2/f.1-c). 

Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, 
faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık 
yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye piyasası kurum-
ları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve 
benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için KGK ta-
rafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlar, kamu yararını ilgilendiren 
kuruluş (KAYİK) olup (660 sayılı KHK, md.2/f.1-ğ) bağımsız denetime tabi 
olan sermaye şirketi eğer KAYİK ise bu durumda şirketin, bağımsız denetim 
kuruluşunu denetçi olarak seçmesi zorunludur (660 sayılı KHK, md.23/f.1). 
Bağımsız denetime tabi olup KAYİK olmayan diğer şirketler ise denetçi ola-
rak bağımsız denetçiyi veya bağımsız denetim kuruluşunu seçebilirler.  

TTK’nın 397’nci maddesinin birinci fıkrasında, denetime tabi anonim şir-
ketlerin finansal tablolarının denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe 
16  Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır. 1
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ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan Türkiye Denetim Standartla-
rına (TDS) göre denetleneceği, 514’üncü maddesinde anonim şirket yönetim 
kurulunun Türkiye Muhasebe Standartlarında (TMS) öngörülen finansal tab-
loları hazırlayacağı hüküm altına alınmıştır.

KGK tarafından yayımlanan “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” stan-
dardına göre; düzenlenmesi gereken finansal tablolar; Finansal Durum Tablo-
su (Bilanço), Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu 
ve Dipnotlardır(KGK,2005).

Denetçi, TDS’lere uygun olarak şirketin finansal tablolarının, TMS’lere 
göre şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve fa-
aliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletme-
nin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst, 
aynen ve aslına sadık surette yansıtıp yansıtmadığını denetleyecektir (TTK, 
md.398/f.1, 515).

Denetçi, finansal tabloların yanı sıra yönetim kurulunun yıllık faaliyet ra-
poru içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı 
olup olmadığını ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığını da denetleyecektir(TTK, 
md.397/f.1, 398/f.1).

Denetçi, ayrıca şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini ku-
rup kurmadığını, kurulmuşsa sistem ve komitenin şirketin varlığını, gelişmesi-
ni ve sürekliliğini tehdit edebilecek gelişmeleri önceden saptamak için yeterli 
olup olmadığını, her iki ayda bir verilmesi gereken raporu verip vermediğini 
inceleyecek ve değerlendirecektir(TTK, md.378, md.398/f.1). 

3. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER
TTK’nın 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bağımsız dene-

time tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 
Dolayısıyla her sermaye şirketi (anonim, limited ve sermayesi paylara bölün-
müş komandit şirket) değil Bakanlar Kurulunca belirlenen sermaye şirketleri 
bağımsız denetime tabi olacaktır.

Bağımsız denetim zorunluluğu, 01/01/2013 tarihinde başlamış (TTK, 
md.1534/f.4) olup bağımsız denetime tabi olacak şirketler de Bakanlar Kuru-
lunca ilk kez 23/01/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla belir-
lenmiştir(Bakanlar Kurulu, 2013). Bu karara göre ilk etapta 7.300 adet büyük 
şirketten 2.500 adedi kapsama alınmıştır(KGK,2013). Bakanlar Kurulunca 
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10/12/2014 tarihinde (Bakanlar Kurulu, 2014) Kararda yapılan değişiklikle 
denetime tabi şirket sayısı 3.500’e, son olarak 29/12/2014 tarihinde (Bakanlar 
Kurulu, 2015) yapılan değişiklikle de denetime tabi şirket sayısı 5.000’e çık-
mıştır(KGK,2015). 

Bakanlar Kurulu, bağımsız denetime tabi olacak sermaye şirketlerini, fi-
nansal büyüklüğünü, istihdam edilen işçi sayısını, faaliyet konularını ve or-
taklık yapısını esas alarak üç kategori halinde belirlemiştir.

3.1. Finansal Büyüklük ve İstihdam Edilen İşçi Sayısına Göre Bağım-
sız Denetime Tabi Olan Şirketler  

Sermaye şirketinin, (a) Aktif toplamı 50.000.000 TL ve üzerindeyse, (b) 
Yıllık net satış hasılatı 100.000.000 TL ve üzerindeyse veya (c) Çalışan sayısı 
200 kişi ve üzerindeyse ve bu sermaye şirketi bahsi geçen üç ölçütten en az 
ikisini art arda iki hesap döneminde aşıyorsa müteakip hesap döneminden iti-
baren bağımsız denetime tabi olacaktır.

Buna karşın bağımsız denetime tabi şirketler söz konusu ölçütlerden en az 
ikisine ait sınırları art arda iki hesap döneminde aşmamaları ya da bir hesap 
döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya 
daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren 
bağımsız denetim kapsamından çıkacaklardır. Bağımsız denetim kapsamına 
alınmaya ve çıkmaya ilişkin örneklere, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şir-
ketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esas-
lar’da (KGK, 2013) yer verilmiştir. 

3.2. Faaliyet Konularına Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler  
Bazı sermaye şirketleri, finansal büyüklüğe veya istihdam ettikleri işçi sa-

yısına ilişkin ölçütleri sağlamamış olsalar dahi faaliyet konularından dolayı 
Bakanlar Kurulunca bağımsız denetime tabi tutulmuşlardır. Bu şirketler;

(a) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun dü-
zenleme ve denetimine tabi şirketler.

(b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi 
şirketler.

(c) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli 
ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kap-
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samında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.
(d) Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili 

müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya 
ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

(e) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Ka-
nunu hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı 
depo şirketleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu 
hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan şirketler.

(f) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağla-
yıcı şirketler.

3.3. Finansal Büyüklüğe, İstihdam Edilen İşçi Sayısına, Faaliyet Konu-
larına ve Ortaklık Yapısına Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler

Bakanlar Kurulunca, bazı sermaye şirketleri ortaklık yapıları, faaliyet konula-
rı, finansal büyüklükleri ve istihdam ettikleri işçi sayıları dikkate alınarak bağım-
sız denetime tabi tutulmuştur. Bu şirketleri iki gruba ayırmak mümkündür.

I.Grup: Üç ölçütten (Aktif toplamı 40.000.000 TL ve üstü; Yıllık net satış 
hasılatı 75.000.000 TL ve üstü; çalışan sayısı 125 ve üstü) en az ikisini sağ-
layan,

(i) Sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuru-
luşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler,

(ii) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler,
(iii) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pi-

yasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka 
açık sayılan şirketler,

(iv) 8/6/1984 tarihli 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermaye-
sinin en az % 50’si belediyelere ait olan şirketler,

bağımsız denetime tabidir.

II.Grup: Üç ölçütten (Aktif toplamı 50.000.000 TL ve üstü; Yıllık net sa-
tış hasılatı 100.000.000 TL ve üstü; çalışan sayısı 200 ve üstü) en az ikisini 
sağlayan,
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(i) Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı mer-
kezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik 
İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler,

(ii) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 
tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki bel-
gesi sahibi şirketler,

(iii) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal 
edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri 
henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, 
Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Ban-
kalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından 
denetimi ve yönetimi devralınan şirketler,

bağımsız denetime tabidir.

4. BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
Kanun koyucu her sermaye şirketinin değil Bakanlar Kurulunca belirlenen 

sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi tutulmasını öngörmüştür. Bakanlar 
Kurulunca kapsama alınan sermaye şirketlerinin özelliklerine baktığımızda ise bu 
şirketlerin gerek finansal büyüklük, gerek istihdam edilen kişi sayısı gerekse de 
faaliyet konusu açısından ticari hayatın önemli aktörleri olduklarını görmekteyiz. 
Dolayısıyla bu şirketlerin finansal tablolarına konu bilgilerin gerçeği yansıtması, 
hem Devlet hem yatırımcılar hem de istihdam edilen işçiler ve müşteriler bakı-
mından son derece önemlidir. Bağımsız denetimin önemine binaen Kanun koyucu 
bağımsız denetime tabi olmasına karşın bu denetimin yaptırılmamasının hukuki 
sonuçlarını düzenlemiştir. Bunları, hükümsüzlük, fesih ve idari para cezası uygu-
lanması şeklinde belirlemek mümkündür.
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4.1. Hükümsüzlük
TTK’nın 397’nci maddesinin ikinci fıkrasında; denetime tabi olanların, 

hazırlamış oldukları finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, de-
netimden geçmiş ise denetçinin görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında 
açıkça belirtmek zorunda oldukları, bu hükmün, yönetim kurulunun yıllık 
faaliyet raporu için de uygulanacağı, denetime tabi olduğu hâlde, denetlet-
tirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, 
düzenlenmemiş hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Maddenin gerekçesinde, denetimden geçmeyen finansal tabloların ve yö-
netim kurulu faaliyet raporunun batıl olduğu ifade edilmiştir. Batıl kavramının 
karşılığı hükümsüz olup 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 
2011) 27’nci maddesinin birinci fıkrasında; kanunun emredici hükümlerine, 
ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan 
sözleşmelerin kesin olarak hükümsüz olduğu belirtilmiştir.

Dolayısıyla, TTK gereğince bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim-
den geçmemiş finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 
hükümsüzdür.

Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde 
tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin ser-
mayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların 
alınması, anonim şirket genel kurulunun devredilemez görev ve yetkileri ara-
sında yer almaktadır(TTK, md.408/f.2-d).

Bağımsız denetime tabi olduğu halde bu denetimi yaptırmamış olan ano-
nim şirket genel kurulunca doğal olarak yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr 
payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya 
dağıtılacak kâra katılması dâhil kullanılmasına dair kararlar alınamayacak 
alınsa dahi bu genel kurul kararlarının hükümsüz olduğunun tespiti davası 
açılabilecektir(TTK, md.447). Çünkü bu kararların alınabilmesi için öncelik-
le dönem kârının hangi tutarda olduğunu gösteren ve hukuken geçerli sayılan 
finansal tablolara (bilanço, gelir tablosu) ihtiyaç vardır. Bağımsız denetimden 
geçmemiş finansal tablolar hükümsüz sayıldığından söz konusu tablolara da-
yanılarak genel kurul tarafından alınan kararlar da hükümsüzlük yaptırımıyla 
karşılaşacaklardır.

Yine, TTK’nın 424’üncü maddesinde; bilançonun onaylanmasına ilişkin 
genel kurul kararının, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim 
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kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğuracağı, 
ancak bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bi-
lanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içe-
riyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onamanın ibra etkisini doğur-
mayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, denetimden geçmemiş bilanço 
hükümsüz sayıldığından bu bilançonun genel kurulca onaylanması halinde 
bile yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler ibra edilmiş olmayacaktır.

Kanaatimizce, hükümsüz sayılan finansal tablolara ve yönetim kurulu yıl-
lık faaliyet raporuna dayanılarak genel kurulca alınan kararların tamamı için 
butlanın tespiti davası açılması mümkündür.

4.2. Fesih
Nasıl ki gerçek kişilerin, kişilikleri ölümle sona ermekteyse tüzel kişilerin 

kişilikleri de fesihlerine karar verilmesiyle sona ermektedir. Bu nedenle bir 
şirketin feshine karar verilmesi tüzel kişiliğe verilebilecek en ağır yaptırımdır.

Anonim şirket ortaklarına bilgi alma ve inceleme yapma hakkı çerçevesin-
de, finansal tabloların ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, genel 
kurul toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, or-
takların incelemesine hazır bulundurulması, finansal tabloların bir yıl süreyle 
merkezde ve şubelerde ortakların bilgi edinmelerine açık tutulması, ortağın 
talebi halinde de gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun 
birer suretinin ortağa verilmesi zorunludur. Ortaklara tanınan bilgi alma ve 
inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla 
kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz (TTK, md.437). Bu nedenle bilgi alma ve 
inceleme hakkı müktesep hak niteliği taşır.

TTK’nın 531’inci maddesinde; haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en 
az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların 
sahiplerinin, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkeme-
sinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilecekleri, mahkemenin, fesih 
yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki ger-
çek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya 
duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebileceği 
hüküm altına alınmıştır. 

Maddenin gerekçesinde özetle; haklı sebebin tanımlanmadığı, haklı se-
beplerin örnek olarak da gösterilmediği, bu kavramın niteliklerinin gösteril-
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mesinin ve tanımlanmasının yargı kararlarına ve öğretiye bırakılmış olduğu, 
İsviçre öğretisinde genel kurulun birçok kez kanuna aykırı bir şekilde toplan-
tıya çağrılmış olmasının, azlık hakları ile bireysel hakların devamlı ihlal edil-
mesinin özellikle bilgi alma ve inceleme haklarının engellenmesinin, şirketin 
sürekli zarar etmesinin, dağıtılan kâr payının düzenli azalmasının, haklı sebep 
sayıldığı, buna karşılık varsayımların ve olumsuz beklentilerin haklı sebep 
sayılmadığı, öne sürülen sebeplerin haklı olup olmadığına mahkemenin karar 
vereceği, maddenin son cümlesindeki “veya duruma uygun düşen ve kabul 
edilebilir diğer bir çözümü karara bağlama” inisiyatifinin tamamıyla mah-
kemeye ait olduğu, İsviçre öğretisinde, mahkemenin kâr dağıtma zorunluğunu 
karara bağlayabileceği; uygun bir yeni pay sahibinin şirkete alınmasını uygun 
bulabileceği, hatta şirketi sağlığa kavuşturabilecek kısmî tasfiyeye de hükme-
debileceği belirtilmiştir.

Anonim şirketlerde, bilgi alma ve inceleme hakkı bağlamında bilançonun 
ve gelir tablosunun ortağa verilmesi gerekmektedir. Bağımsız denetime tabi 
olduğu halde denetimden geçmemiş finansal tablolar hükümsüz olduğundan 
azlık oluşturan ortak veya ortaklar bilgi alma ve inceleme hakkının engel-
lendiğini öne sürerek şirketin feshini mahkemeden talep edebilecektir. Ka-
naatimizce, Mahkemece, şirketin feshine karar verilebileceği gibi TTK’nın 
531’inci maddesinde geçen “duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer 
bir çözüme karar verebilme” yetkisine dayanılarak şirketin bağımsız denetim 
yaptırmasına da karar verilebilecektir.

4.3. İdari Para Cezası
Bağımsız denetime ilişkin düzenlemelere sadece genel kanun niteliğindeki 

TTK’da değil özel kanun niteliğindeki 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-
nu’nda (T.C. Yasalar, 2012), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 
2005), 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 2007) ve 4632 sa-
yılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 
2001) yer verilmiştir.

TTK’da, bağımsız denetime tabi olduğu halde bağımsız denetim yaptır-
mayan sermaye şirketlerine yönelik olarak herhangi bir idari yaptırım uygu-
lanmasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Buna karşın, Sermaye 
Piyasası Kanunu’na, Bankacılık Kanunu’na, Sigortacılık Kanunu’na ve Bi-
reysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanunu’na tabi şirketlerin bağımsız dene-
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tim yaptırmamaları durumunda bunlar hakkında idari para cezası uygulanması 
öngörülmüştür.

Diğer taraftan, anılan kanunlarda düzenlenen idari para cezası tutarlarının 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 2005) 17’nci maddesinin 
yedinci fıkrası uyarınca, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl 
için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci 
maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında 
artırılarak uygulanacağı bilinmelidir.    

4.3.1. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Şirketler
6362 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; ihraççıların 

düzenleyecekleri finansal tablo ve raporlardan Türkiye Muhasebe Standart-
ları kapsamında Kurulca belirlenenlerin, bu Kanun uyarınca listeye alınan 
bağımsız denetim kuruluşlarına, Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde 
bilgilerin gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesine uygunluğu 
bakımından inceleterek bir bağımsız denetim raporu almak zorunda oldukları, 
dördüncü fıkrasında; Kurulun, halka arzda, borsada işlem görme başvurusun-
da, önemli nitelikte işlemlerde ve ortaklığın faaliyetlerini ve finansal durumu-
nu önemli derecede etkileyen olay ve gelişmelerde, işlemin tarafı ortaklık-
lardan da bu madde hükümlerine göre hazırlanacak bağımsız denetim raporu 
istemeye yetkili olduğu, beşinci fıkrasında; Kurulca düzenlenmesi istenilen 
finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda ba-
ğımsız denetim raporunun, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
kamuya duyurulacağı, 103’üncü maddesinin birinci fıkrasında da bu Kanuna 
dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurul-
ca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden kişilere Kurul 
tarafından 20.000 TL’den 250.000 TL’ye kadar idari para cezası verileceği 
hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan Seri:X, 22 No.lu Sermaye Piyasasında 
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’in (Sermaye Piyasası Kuru-
lu, 2006) 5’inci maddesinin birinci fıkrasında; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile belirlenen işletmelerin ve yatırım fonları ile konut ve 
varlık finansmanı fonlarının yıllık finansal raporlarını bağımsız denetime 
tabi tutmak zorunda oldukları belirtilmiştir.
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Dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kuru-
lunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerin bağımsız denetim yaptırma-
maları durumunda bunlar hakkında Kurul tarafından 20.000 TL’den 250.000 
TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

4.3.2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Tabi Şirketler
5411 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Bankaların 

genel kurullarına sunacağı yıllık finansal raporlarının bağımsız denetim ku-
ruluşlarınca onaylanmasının şart olduğu, üçüncü fıkrasında; Bankaların, dü-
zenleyecekleri finansal raporlarını, Kurulun belirleyeceği usûl ve esaslar çer-
çevesinde ilgili mercilere sunmak ve ilân etmek zorunda oldukları, 146’ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de 39’uncu maddeye aykırı davra-
nılması hâlinde 10.000 TL’den 25.000 TL’ye kadar idari para cezası uygu-
lanacağı hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerin bağımsız de-
netim yaptırmamaları durumunda bunlar hakkında Kurum tarafından 10.000 
TL’den 25.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

4.3.3. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa Tabi Şirketler
5684 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında; Sigorta şir-

ketleri ile reasürans şirketlerinin bilançolarının, kâr ve zarar cetvellerinin 
ve Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer malî tablolarının bağımsız denetim 
kuruluşlarına denetlettirilmesi ve ilan ettirilmesinin zorunlu olduğu, 34’üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde de 18’inci maddenin ikinci fıkrasına 
aykırı davranılması halinde Müsteşarlıkça 12.000 TL idari para cezası verile-
ceği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, Sigortacılık Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan si-
gorta ve reasürans şirketlerinin bağımsız denetim yaptırmamaları durumunda 
bunlar hakkında Hazine Müsteşarlığınca 12.000 TL idari para cezası uygula-
nacaktır.
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4.3.4. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Ka-
nununa Tabi Şirketler

4632 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinde; emeklilik şirketlerinin yıl sonu 
malî tablolarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesinin 
zorunlu olduğu, emeklilik yatırım fonlarının hesap ve işlemlerinin de ayrıca 
yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabi olduğu, 22’nci maddesinin (r) 
bendinde de 21’inci maddede öngörülen bağımsız dış denetim yükümlülüğü-
nün yerine getirilmemesi halinde 15.000 Türk Lirası idari para cezası uygu-
lanacağı hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uya-
rınca bağımsız denetime tabi olan emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım 
fonlarına bağımsız denetim yaptırmamaları durumunda Hazine Müsteşarlı-
ğınca 15.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

5- SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte anonim 

şirketlerin konusunda uzman olmayan murakıp veya murakıplarca denetlenme-
si sistemine son verilmiş bunun yerine sermaye şirketlerinin uzman kişilerce 
denetlenmesi uygulamaya konulmuştur. Kanun koyucu, hangi sermaye şirket-
lerinin bağımsız denetime tabi olacağını belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna 
bırakmıştır. Bakanlar Kurulu, gerek finansal büyüklük, gerek istihdam edilen 
kişi sayısı gerekse de faaliyet konusu açısından ticari hayatın önemli aktörleri 
konumundaki şirketleri, bağımsız denetim kapsamına almış olup kapsamdaki 
şirket sayısını da her yıl artırmaktadır. Nitekim bağımsız denetime tabi şirket 
sayısı 2013 yılında 2.500 iken 2015 yılında 5.000’e çıkmıştır.

Bağımsız denetime tabi tutulan şirketler ticari hayatın önemli aktörleri 
olduğundan Kanun koyucu bağımsız denetime tabi olmasına karşın bu de-
netimin yaptırılmamasının hukuki sonuçlarını düzenlemiştir. TTK’da bağım-
sız denetime tabi olduğu halde bu denetimi yaptırmayan şirketler hakkında 
herhangi bir idari para cezası uygulanması öngörülmemiş olmakla birlikte 
finansal tablolarla ilgili alınacak genel kurul kararlarının hükümsüzlüğünden 
şirketin feshine kadar uzayabilen yaptırımlar söz konusu olabilmektedir. Ay-
rıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda, 5411 sayılı Bankacılık Kanu-
nu’nda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda ve 4632 sayılı Bireysel Emekli-
lik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda bağımsız denetim yaptırılmaması 
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halinde şirketlere idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Esasen anılan 
kanunlara tabi olan şirketlerin bağımsız denetim yükümlülüklerini yerine ge-
tirmemeleri çok düşük bir ihtimaldir. Çünkü bu şirketler hem ilgili Kurum 
veya Kurullarca (Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı) denetlenmekte, hem denetimden geçmiş 
finansal tabloları ilan edilmekte hem de denetimden geçmiş finansal tablolar 
ve denetim raporları anılan Kurum veya Kurullara gönderilmektedir. Ancak, 
söz konusu kuruluşların denetimine tabi olmayan sermaye şirketlerinin, ba-
ğımsız denetime tabi oldukları halde bu denetim yükümlülüğünü yerine getir-
medikleri görülmektedir. Bunun sebeplerini, ilgililer hakkında idari para ceza-
sı uygulanamaması ve TTK’da düzenlenen hükümsüzlük veya fesih hakkının 
şirket ortaklarına ait olması bu şirket ortaklarının da bu hakkı kullanmamaları 
şeklinde belirlemek mümkündür.

TTK’da yapılacak değişiklikle, bağımsız denetime tabi olduğu halde bu 
denetimi yaptırmayan şirketler hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 
idari para cezası uygulanmasına ayrıca şirketlerin finansal tabloları ile dene-
tim raporlarını Bakanlığa göndermelerine yönelik düzenleme yapılmasının 
anılan aksaklıkları giderebileceği değerlendirilmektedir.
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