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ÖNSÖZ 

Bu çalıĢmanın amacı, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda yer alan 

düzenlemelerin mevcut Türk Ticaret Kanunu ile karĢılaĢtırmasını yaparak, Tasarı’nın 

muhasebe mesleğine ve muhasebe ortamına nasıl bir etkisi olacağını ortaya 

koymaktır. ÇalıĢmada mevcut Türk Ticaret Kanunu ile yeni Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı’nın hükümleri ile ilgili bilgilere yer verilmiĢ ve meslek mensuplarına 

uygulanan bir anket çalıĢması ile Tasarı’nın muhasebe mesleğine ve muhasebe 

ortamına etkileri değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Tez konumun belirlenmesinden baĢlayarak, tezin hazırlanması ve 

sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçte yönlendirici ve yol gösterici olan, değerli 

fikir ve katkılarını esirgemeyerek her türlü yardımı sağlayan tez danıĢmanım Sayın 

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Bayırlı’ ya , çalıĢmam boyunca bilgi ve önerilerini paylaĢan 

Sayın Avukat Sevgi Demir’e ve ilgi ve anlayıĢlarını her an hissettiğim en büyük 

destekçim tüm aileme katkılarından dolayı teĢekkürü bir borç bilirim.  

 

Özlem AKÇA  
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GĠRĠġ  

 Ülkelerin toplum düzeninin hukuk kuralları ile sağlanması gibi ticaret, sanayi 

ve hizmet sektörüne özgü iliĢkilerinin de hukuk kuralları ile düzenlenmesi 

gerekmektedir. Ticaret hukuku bu iliĢkileri düzenlemeyi amaçlayan bir hukuk 

dalıdır. Ülkemizde 01.01.1957 tarihinde Prof. Dr. Hirsch tarafından kaleme alınan 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  (TTK) ―ticari iĢleri düzenlemek‖ üzere kabul 

edilmiĢtir. Kanun, Ticari ĠĢletme, Kıymetli Evrak Hukuku, ġirketler Hukuku, Deniz 

ve Sigorta Hukuku olmak üzere beĢ kitap ve 1475 maddeden oluĢmaktadır. Yapılan 

düzenlemelerle alacaklılar ve ortakların haklarının korunması amaçlanmıĢtır.  

 Türk Ticaret Kanunu hazırlandığı ve yürürlüğe girdiği dönemin 

gereksinmelerini büyük ölçüde karĢılayan, çağdaĢ, güvenilir, modern hukuk yöntem 

ve tekniklerini baĢarıyla kullanan bir kanundur.  

 6762 sayılı Kanun, hem Türk ticaret hukukunun doğru yönde geliĢmesinde 

etkili rol oynamıĢ, hem de ülkenin ekonomik kalkınmasına gerekli kanun desteğini 

sağlamıĢtır. Kurumları ve hükümleri bağlamında oluĢan özgün öğretiler ve ufuk açan 

ilkesel içtihatlarla TTK, Türk hukukunda örnek alınan, çağdaĢları arasında saygın bir 

yeri olan, nesnel adalete dayanan çözümler sunan bir temel kanun konumu 

kazanmıĢtır
1
.  

 Ancak 52 yıldır uygulanan Türk Ticaret Kanunu, küreselleĢmenin de etkisiyle 

hem ticaret hem de ekonomi alanlarında meydana gelen değiĢimler, teknolojide 

yaĢanan büyük geliĢmeler, ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday olması ve 

AB müktesebatıyla uyum çalıĢmaları gibi nedenlerle, değiĢen ve geliĢen iliĢkilere 

cevap veremez duruma gelmiĢtir. Bu nedenle, mevcut Kanun’un yerine geçmek 

üzere Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hazırlanmıĢ ve 09.11.2005 tarihinde yasalaĢmak 

üzere TBMM’ye gönderilmiĢtir.  

 Büyük oranda Ġsviçre ve Alman Bilanço Hukuku’ndan esinlenerek hazırlanan 

ve 1535 maddeden oluĢan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda 

bekleyen en kapsamlı düzenleme olarak dikkati çekmektedir.  

                                                             
1
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 
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 YasalaĢması halinde Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, muhasebe alanında 

önemli değiĢiklikler getirecektir. Bu nedenle Tasarı’yla getirilen yeni hükümlerin, 

bunların uygulanmasında karĢılaĢılacak olan olumlu ve olumsuz etkilerin ve 

sonuçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Bu çerçevede çalıĢmada Tasarı’nın muhasebe mesleğine ve muhasebe 

ortamına iliĢkin getirdiği yenilikler ve reform niteliğindeki değiĢiklikler incelenmiĢ 

olup, çalıĢma üç bölümden oluĢturulmuĢtur.  

ÇalıĢmanın birinci bölümünde Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın hazırlık 

sürecinden, Tasarı’nın hedeflerinden ve Tasarı’nın hazırlanma sebeplerinden 

bahsedilmiĢtir. Daha sonra Tasarı’nın muhasebe alanında getirdiği yeniliklere 

geçilerek, mevcut Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hükümleri 

ticari defterler açısından karĢılaĢtırılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın bağımsız 

denetim, birleĢme, bölünme, tür değiĢtirme ve elektronik iĢlemler ve bilgi toplumu 

hizmetleri ile Sermaye Piyasası, Muhasebe Standartları ve Muhasebe Mesleğine olan 

etkileri açıklanmıĢtır.  

Üçüncü bölümde ise, Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir (SMMM), Yeminli Mali MüĢavir (YMM) ve Muhasebe Elemanlarına 

uygulanan anket sonuçlarının değerlendirmesi yer almaktadır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

6762 SAYILI TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE TÜRK TĠCARET KANUNU 

TASARISI’NIN MUHASEBE ĠLE ĠLGĠLĠ HÜKÜMLER AÇISINDAN 

KARġILAġTIRILMASI  

 1.1. TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISI’NIN HAZIRLIK SÜRECĠ 

 Muhasebeye iliĢkin konularda büyük ölçüde Vergi Usul Kanunu’ nun (VUK) 

etkisinde hazırlanan TTK’ nın, defterler, kayıt düzeni, hesap iĢleri, finansal tablolar, 

değerleme ilkeleri, yedek akçeler, tahviller ve kamuyu aydınlatma vb. konulardaki 

hükümleri, günümüz Ģartlarına uygunluk açısından yetersiz kalmaktadır
2
. 

 Uluslararası ekonomik ve ticari iliĢkilerin geliĢmesi ve Avrupa Birliğine 

uyum süreci gibi birçok sebeplerin de etkisiyle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

değiĢtirilmesi ihtiyacı doğmuĢtur. Bu ihtiyaç doğrultusunda 1999 yılının Aralık 

ayında, Adalet Bakanlığı tarafından, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in baĢkanlığında Türk 

Ticaret Kanunu Tasarısı’nı hazırlamakla görevlendirilen bir komisyon kurulmuĢtur
3
. 

 Bu komisyonda Adalet Bakanlığı temsilcileri; Yargıtay üyeleri, Ankara 

Üniversitesi, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 

Gazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çankaya 

Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, BaĢkent Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi 

öğretim üyeleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Sermaye Piyasası 

Kurulu, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı, Hazine 

MüsteĢarlığı ve Türkiye Odalar Birliği temsilcileri yer almıĢtır
4
. 

 Tasarı komisyonu, bir üst (esas) komisyon ve altı alt komisyona (Ticari 

ĠĢletme, Ticaret ġirketleri, Kıymetli Evrak, TaĢıma ĠĢleri, Deniz Ticareti ve Sigorta 

Hukuku) ayrılarak iĢbölümü yapmıĢtır. Alt Komisyonlar, kendi tasarılarını 

                                                             
2
Remzi Örten, ―Türk Ticaret Kanunu’nun Muhasebe Uygulamalarına Etkisi‖, VII. Türkiye 

Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Yayınları, EskiĢehir, 1985, ss.51-54 
3
Nuran Cömert, ―Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında Ġç Denetim ve Ġç Kontrol‖, Ġç Denetim 

Dergisi, KıĢ 2008, Sayı:21 
4
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hazırlayıp, tartıĢarak kabul ettikten sonra tasarılarını üst (esas) komisyona 

getirmiĢlerdir
5
. Komisyon altı kitap ve 1535 maddeden oluĢan bir tasarı hazırlamıĢtır.  

 Bu kanun tasarısı özellikle finansal tablolar açısından, ticaret erbabının, 

hukukçuların ve çeĢitli menfaat gruplarının taleplerini öne çıkarmaksızın, Ģeffaflığın 

ve açıklığın bir gereği olarak uluslararası finansal raporlama standartlarını ve 

uluslararası denetim standartlarını esas almıĢtır
6
. 

1.2. TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISI’NIN HAZIRLANMA 

SEBEPLERĠ 

 1957 yılında yürürlüğe giren ve bugüne kadar uygulanan 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu; ülkemizde ticaret, sanayi ve hizmetler sektörünün ihtiyaçlarını 

büyük ölçüde karĢılamaya çalıĢarak bugüne kadar gelmiĢtir.  

 Ancak; bütün kanunlarda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu da, yürürlüğe 

girdiği zamanın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına göre düzenlenmiĢ olmasına 

rağmen; sürekli değiĢen, geliĢen ve yeni hükümlere ihtiyaç gösteren sosyal hayata 

iliĢkin taleplerin gerisinde kalmıĢtır
7
. 

 Bilgi ve iletiĢim teknolojisindeki geliĢmeler gerek ülkemizde gerek 

uluslararası düzeyde ticareti büyük ölçüde etkilemiĢ ve çok sayıda yeni ekonomik 

araçlar hayatımıza girmiĢtir
8
. 

 Dünyadaki geliĢme ve değiĢmelerin yanı sıra, ülkemizin Avrupa Birliğine 

giden süreçte aday ülke olması, 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik için müzakerelere 

baĢlamıĢ olması, baĢta temel kanunlar olmak üzere, tüm mevzuatın Avrupa Birliği 

müktesebatı ile uyumlu hâle getirilmesini ülkemiz bakımından zorunlu kılmıĢtır
9
. 

                                                             
5
Mustafa Çeker, ―Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ĠĢ Dünyamıza Etkileri‖ 

(EriĢim) http://www.cu.edu.tr/insanlar/makaleler 24 ġubat 2009 
6
Yahya Arıkan, ―Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Seçimlerden Sonraya Bırakılmamalıdır‖, Mali 

Çözüm Dergisi, Ġstanbul SMMMO Yayın Organı, Kasım-Aralık, 2006, Sayı:78, s.12 
7
Ali CoĢkun, ―Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın ĠĢ Dünyasına Getirdiği Yenilikler‖, Ekonomik 

Forum, Ocak 2007, s.34 
8
Arıkan, a.g.m., s.12 

9
Ali Çelebi ve Fırat CoĢkun Güçlü, ―Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve T.M.S.K.‖, Vergici ve 

Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:310, Haziran 2007, s.144 
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 Yeni bir Ticaret Kanunu yapılmasının bunun dıĢında tüketicinin korunması, 

halk pay sahipliğinin ve demokrasisinin geliĢmesi, elektronik ortamda hukukî iĢlem 

kurmanın yaygınlık kazanması, çevre ve deniz kirliliklerinin taĢıyıcının 

sorumluluğunu etkilemesi ve bir tüketici olarak sigortalının özel olarak korunması 

gibi çok özel sebepleri de vardır.  

 1.2.1. AB Tam Üyeliğine Aday Olma, Müzakerelere BaĢlanması Kararı 

ve  “Müzakere Eden Ülke” Konumu  

 Türkiye, 1960'lardan beri AET/AT'nin ortak üyesidir; Türkiye 14.04.1987'de 

üyelik için baĢvurmuĢ, 11.12.1995 tarihinde, Ortaklık Konseyi Gümrük Birliği 

aĢamasına geçilmesini kararlaĢtırmıĢ ve 10-11.12.1999 tarihlerinde yapılan Helsinki 

Zirvesi'nde tam üye adayı konumunu almıĢtır
10

. Türkiye ile AB, 2001 yılında, 

Türkiye'nin katılma sürecine hazırlanmasına hizmet edecek olan katılma ortaklığı 

anlaĢmasını imzalamıĢlardır.  

 Ortak üyelik ile baĢlayan hukukî uyumun sağlanması yükümü, Gümrük 

Birliğiyle birlikte somutlaĢmıĢ ve Türkiye, rekabet ve fikrî mülkiyet hukukuna iliĢkin 

düzenlemeler baĢta olmak üzere, çeĢitli AT düzenlemelerini ulusal hukukun bir 

parçası haline getirmiĢtir. Türkiye’nin AB üye adayı olması, AB müktesebatının 

hukukumuza aktarılmasını zorunlu kılmıĢtır
11

. Adaylık ve müzakere süreci ile 

birlikte Ģirketler, sermaye piyasası, sigorta ve taĢıma hukukuna iliĢkin AB 

düzenlemeleri, TTK’ nın değiĢtirilmesini kaçınılmaz kılmıĢtır. 

 1.2.2. Teknolojik GeliĢmeler ve Ġnternet   

GeniĢ anlamda, Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret hukuku teknolojik 

geliĢmelerden etkilenmiĢtir: Özellikle internetin günlük hayatın ayrılmaz bir parçası 

olarak her alanda kullanılır hâle gelmesi, hukuku da etkilemiĢtir. Hatta bugün 

―internet hukuku‖ olarak yeni bir hukuk dalından bile söz edilmeye baĢlanmıĢtır
12

.  

                                                             
10

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 

(EriĢim) http://www.tbmm.gov.tr 14 Mart 2009 
11

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 

(EriĢim) http://www.tbmm.gov.tr 14 Mart 2009 
12

Aslı Özkan, ―Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası EtkileĢimi‖, Sermaye Piyasasında 

Gündem, ġubat 2009, Sayı:78, s.7 
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SözleĢmelerin kurulmalarından baĢlayarak, her türlü belgenin elektronik 

ortamda oluĢturulması ve bu belgelerin bir kısmının elektronik ortamda saklanmaya 

baĢlanması; Ģeffaflığın bu yoldan en üst düzeyde sağlanabilmesi; Ģirketlerde yönetim 

kurulu, genel kurul, müdürler kurulu, yöneticiler kurulu gibi organların toplantılarına 

iliĢkin çağrılarının e-posta ile yapılması, toplantıya katılmanın, öneri sunmanın, oy 

kullanmanın fizikî olarak değil sanal yolla gerçekleĢtirilmesi, kararların aynı yolla 

alınıp güvenli elektronik imza ile imzalanması, kanun koyucuları yeni kanunlar 

çıkarmaya veya mevcut kanunlarda değiĢiklik yapmaya yöneltmiĢtir.  

 Almanya, Fransa ve Ġskandinav ülkeleri baĢta olmak üzere birçok ülke, 2000 

yılından beri e-postayı, e-ticareti ve yönlendirilmiĢ e-mesajı ticaretin bir parçası 

haline getirmiĢlerdir. Tasarı’nın bu geliĢmeyi yansıtması gereklidir. Nitekim hem 

Tasarı’nın çeĢitli maddelerinde, hem de son hükümlerinde söz konusu geliĢmeye 

iliĢkin kurallar öngörülmüĢtür.   

 1.2.3. Uluslararası Piyasaların Bir Parçası Olmak  

 Türkiye bir taraftan AB üyeliğine hazırlanırken, diğer taraftan da uluslararası 

ticaret, endüstri, hizmet, finans ve sermaye piyasalarının bir parçası olmak 

zorundadır. Bunun için uluslararası piyasaların kurumlarına, kurullarına ve 

kurallarına yer veren bir Ticaret Kanunu’na sahip olmalıdır. 

 2005 yılının Ekim ayında AB ile tam üyelik müzakerelerine baĢlayan 

Türkiye, uluslararası piyasaların bir parçası, Türk iĢletmeleri de bu piyasaların 

rekabet gücünü haiz, etkin ve güvenilir aktörleri olmak zorundadırlar. Bunun için 

baĢta gelen Ģart, iĢletmelerimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına 

(UFRS) göre düzenlenmiĢ ve Uluslararası Denetim Standartları (UDS) uyarınca 

denetlenmiĢ finansal tabloları ile uluslararası arenada iddialarını ortaya 

koyabilmeleridir. Sözü edilen standartlar, Türkiye’ye uluslararası itibar 

sağlayabileceği gibi, iĢletmelerimizin gücünü karĢılaĢtırabilir ölçeklere göre 

hesaplamamıza, buna göre stratejik derinlik taĢıyan ve sürdürülebilir politikaları 

belirlememize de olanak verecektir.  
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 Türk Ticaret Kanunu bu amaçların gerçekleĢtirilmesinde etkili ve 

vazgeçilmez belki de tek araçtır. Bu ilke ve mekanizmalara yer vermeyen bir Ticaret 

Kanunu bugünün gereksinimlerine cevap veremez. 

 1.2.4. Ticaret Kanunu’nu Etkileyen Yeni Kanunlar 

 2004 yılında yürürlüğe giren 28.01.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun gereğince Türk Lirasından altı 

sıfır atılmıĢ ve Yeni Türk Lirası 01.01.2005 tarihinden itibaren dolaĢıma girmiĢtir. 

Bu önemli değiĢiklik, diğer kanunlarda olduğu gibi Tasarı’da da dikkate alınmıĢtır. 

Çünkü Yeni Türk Lirası, sermaye Ģirketlerinin asgarî sermayelerini, Anonim 

ġirketlerde payın itibarî değerinin, taĢıma ve deniz ticareti hukuklarında sorumluluk 

sınırlarının ve nihayet para cezalarının yeniden düzenlenmesini gerekli kılmıĢtır. 

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu (TMK) ile 26.09.2004 tarihli 

ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu baĢta olmak üzere birçok kanunun Tasarıyı 

etkilediği Ģüphesizdir
13

.  

 1.3. TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISI’NIN HEDEFLERĠ 

 Birinci Zorunlu Hedef: ―Türk iĢletmelerinin uluslararası ticaret, endüstri, 

hizmet, sermaye ve finans piyasalarının, sürdürülebilir rekabet gücüne haiz güvenilir 

aktörleri olmalarıdır…‖ bu hedef açısından, sermaye Ģirketlerinde özellikle de 

Anonim ġirketlerde kökten değiĢikliklere gidilerek, teknik bir kavram olan finansal 

raporlama esas alınmaktadır.  Tasarı’nın 88’inci maddesi ile de bu yönde, gerçek ve 

tüzel kiĢilerin ticari defterlerine, küçük ve orta büyüklükte iĢletmelere (KOBĠ), 

ticaret Ģirketlerinin finansal tablolarıyla konsolide hesaplara, hatta gerektiğinde, 

KOBĠ ve küçük esnafa Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından 

yayımlanan uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye 

Muhasebe Standartlarının uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. Bu hedef 

doğrultusunda ayrıca, Anonim ve Limited ġirketlerde Ģirketin bir organı olan ve 
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haklarında herhangi bir eğitim Ģartı aranmamıĢ bulunan denetçiler, yerlerini artık 

bağımsız ve uzman denetçilere bırakmaktadır
14

. 

 Ġkinci Zorunlu Hedef: Kanun’un modern Ticaret Hukuku ile örtüĢmesidir. 

 Üçüncü Zorunlu Hedef: Yeni Kanun’un Türkiye’nin güncel, orta ve uzun 

vadeli gereksinimlerine cevap verecek, mekanizmaları ve hükümleri içermesidir
15

. 

 Dördüncü Zorunlu Hedef: AB müktesebatı ile Ticaret Hukuku arasında 

uyumun sağlanmasıdır. 

 BeĢinci Zorunlu Hedef: ―Sürdürülebilir pay sahipleri demokrasisinin 

sağlanması açısından Ģirketlerdeki güç boĢluğunu önleyecek tedbirlerin alınmasıdır. 

Bu açıdan, Yönetim Kurulu’yla Genel Kurul’a on-line katılma ve oy kullanma 

imkânı getirilmekte
16

; ayrıca, kurumsal yönetim ilkelerine yer verilmektedir. 

Altıncı Zorunlu Hedef: Türkiye’nin uluslararası toplumun kurallarına uyan 

ve onun dilini konuĢan bir parçası haline gelmesidir. Bu hedef doğrultusunda, TTK 

Tasarısı, deniz hukuku baĢta olmak üzere, kapsamına giren milletlerarası 

sözleĢmelere uygun hükümleri ve mekanizmaları içeren bir yapıya 

kavuĢturulmaktadır
17

. 

  1.4. TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISI’NIN MUHASEBE ĠLE 

ĠLGĠLĠ HÜKÜMLER AÇISINDAN KARġILAġTIRILMASI 

 Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi bilgisayar,    

muhasebe iĢlemlerinin kayda alınmasında da önemli bir yer tutmaktadır. Bunun 

dıĢında telefon, internet gibi iletiĢim araçlarının kullanımının yaygınlaĢtığı 

günümüzde, 6762 sayılı Kanun’un ticari defterlere iliĢkin hükümlerinin çağın 

gerisinde ve yetersiz kaldığı görülmektedir.  

                                                             
14

Arıkan, a.g.m., s.12 
15

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 

(EriĢim) http://www.tbmm.gov.tr 14 Mart 2009 
16

TTK Tasarı md.1527 
17

Arıkan, a.g.m., s.12 
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 Bu nedenle, Türk Ticaret Kanunu gerek teknolojik geliĢmeler göz önüne 

alınarak gerekse Vergi Kanunları ve AB ile uyumu sağlamak açısından ticari 

defterlere iliĢkin kısmında kökten bir değiĢikliğe gidilmiĢtir.  

 1.4.1. Ticari Defterler Açısından KarĢılaĢtırma 

 Ticari defterler ile ilgili 6762 sayılı TTK’ da yer alan hükümler irdelenerek, 

TBMM Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan TTK Tasarısı’nın ticari defterler ile 

ilgili getireceği yenilikler ortaya konulmaya çalıĢılmıĢ ve ayrıca mevcut Kanun ile 

Tasarı hükümleri ticari defterler açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 1.4.1.1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari Defteler  

 Her tacir, iĢletmesinin durumunu ve gidiĢ yönünü bilmek zorundadır. 

ĠĢletmenin varlığı, borçları, alacakları, yükümleri açıkça bilinmelidir ki, tacir 

iĢlerinde istikrar ve güven sağlayabilsin, iĢlerinin iyiye veya kötüye gittiğini 

anlayabilsin, gereken önlemleri alabilsin
18

. Devlet otoritesi de ticari iĢlemlerin 

denetimini sağlayabilmek ve kazancın gerçek değeri üzerinden vergi alabilmek için 

ekonomik hayatı düzenleyen çeĢitli kanunlar ile ekonomik faaliyete giren taraflara 

kayıtlarını defterlerde izleme zorunluluğu getirmiĢtir. 

 Tacir sıfatının kazanılmasının en önemli sonuçlarından birisi olan ticari defter 

tutma yükümlülüğü, ticaret hukuku açısından kanıt olarak kullanılması yanında 

tacirin iflasının niteliğinin saptanmasında da önemli bir yer tutar. Ticaret hayatının 

esasını oluĢturan ticari iĢletmenin en önemli unsurlarını da ticari defterler, ticari 

belgeler ve finansal tabloların düzenlenmesi teĢkil etmektedir
19

. Bu açıdan tutulması 

gereken ticari defterler ve belgelere iliĢkin hükümler, Ticaret Kanunu dıĢında Vergi 

Kanunlarında düzenlenmiĢtir. 213 sayılı VUK’ un 182-213’üncü maddelerinin de 

tutulacak defterler ve 220-223’üncü maddelerinde de aynı kanun hükümlerine göre 

                                                             
18

Oğuz Ġmregün, Kara Ticareti Hukuku, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 2001, s.91 
19

Ġbrahim Halil ġua, ―Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Ticari Defterlere Getirilen Yenilikler ve 

Değerlendirilmesi‖ 

(EriĢim) http://www.yayin.adalet.gov.tr 24 Eylül 2009 

http://www.yayin.adalet.gov.tr/
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tutulması zorunlu olan tasdike tabi defterler, tasdik süreleri, tasdik yenileme ve tasdik 

makamı belirlenmiĢ bulunmaktadır
20

.  

 Tüm bu nedenlerle, 6762 sayılı TTK’ da ticari defterlere iliĢkin hükümler 

―Ticari ĠĢletme‖ isimli birinci kitabın beĢinci bölümünde 66-86’ıncı maddeler 

arasında ayrıntılı bir Ģekilde düzenlenmiĢtir.  

 TTK’ nın 66’ıncı maddesinde defter tutma mükellefiyetinin kapsamına, tüzel 

ve gerçek kiĢi tacirler ile kamu tüzel kiĢilerinin hangi defterleri tutmakla yükümlü 

olduklarına iliĢkin hükümlere yer verilmiĢtir. Ticaret Kanunumuz, tacire, ticari defter 

tutma yükümlülüğü getirmiĢtir. Defter tutma yükümlülüğü tacir sıfatının 

kazanılmasıyla baĢlar ve kaybedilmesiyle son bulur. Ticari iĢletme tasfiye halinde 

olsa dahi, tacir sıfatı devam ettiği için defter tutma yükümlülüğü de devam 

etmektedir. TTK açısından, tacir olmayanlar defter tutmak zorunda değildir. Defter 

tutmak tacir olmanın bir sonucudur. Bu nedenledir ki esnafların defter tutma 

yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

 Tacirin tüzel kiĢi olması durumunda tutacağı defterler, Kanun’un 66/1. 

fıkrasında yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri olarak 

düzenlenmiĢtir. Kanun’un 66/2. fıkrasında kamu tüzel kiĢileri  (devlet, vilayet, 

belediyeler gibi) tarafından kurulan ve bağımsız tüzel kiĢiliği bulunmayan ticari 

kuruluĢlar, karar defteri hariç 66/1. fıkrada yazılan defterleri,  gerçek kiĢi tacir olması 

durumunda ise; karar defteri hariç 66/1. fıkradaki defterleri veya iĢletmenin mahiyet 

ve önemine göre sadece iĢletme defterini tutmakla yükümlüdürler. 

 Kanun’un 67’inci maddesinde tacirlerin defter tutma yükümlülüğüne 

uymamaları sonucu ortaya çıkan sorumluluklarından ve tacirlere uygulanacak olan 

yaptırımlara iliĢkin hükümlere yer verilmiĢtir. TTK’ nın 67/3. fıkrasında, yevmiye 

defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar defteri ve iĢletme defteri tutmakla 

yükümlü bulunan tacirlerin, bu yükümlülüklerini hiç ya da kanuna uygun olarak 

yerine getirmemeleri durumunda ağır para cezası ile cezalandırılacakları hükme 

bağlanmıĢtır. 

                                                             
20

Fethi Aygün, ―Tasdiki Mecburi Olan Defterlerin Tasdik Edilmemesinin Sonuçları‖, Vergici ve 

Muhasebeciyle Diyalog, Ocak 2008, Sayı:237, s.75 



11 
 

 TTK’ nın ―Saklama Müddeti‖ baĢlıklı 68’inci maddesinde defterlerin ve ilgili 

belgelerin on yıl süre ile saklanacağı ve defterlerin kaybolması halinde yapılacak 

iĢlemlerin neler olduğu hükme bağlanmıĢtır. 

 TTK’ nın 69’uncu maddesi tasdik iĢlemine hangi ticari defterlerin tabi 

olduğu, bu defterlerin tasdik iĢleminin kimler tarafından yapıldığı ve tacirin tutmakla 

yükümlü olduğu defterleri ile tutmak istediği defterlerine iliĢkin beyanname verme 

mükellefiyeti ile ilgili hükümleri içermektedir. 

 Kanun’un 70’inci maddesinde yevmiye defteri, 71’inci maddesinde defteri 

kebir, 72’inci maddesinde envanter defteri, 76’ıncı maddesinde iĢletme hesabı defteri 

ve 78’inci maddesinde karar defterinin ne Ģekilde düzenlenmesi gerektiği ile bu 

maddelerde yer alan defterlerde bulunması gereken bilgilerin neler olduğu ayrıntılı 

bir Ģekilde düzenlenmiĢtir
21

. 

 Kanun’un 73’üncü maddesinde envanter, 74’üncü maddesinde bilanço ve 

75’inci maddesinde bilanço ve envanterin açıklık ve doğruluk esaslarına iliĢkin 

düzenlemelere yer verilmiĢtir. 

 Kanun’un 79’uncu maddesinde defterlerin teslim mükellefiyeti, 80’inci 

maddede defterlerin ibraz mükellefiyeti, 81’inci maddede hukuk mahkemelerine 

ibraz mükellefiyetinin ticari iĢlemlerde de geçerli olduğu, 82, 83, 84, 85 ve 86’ıncı 

maddelerde defterlerin kanıt sayılması hüküm altına alınmıĢtır.  

 1.4.1.2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Ticari Defterler 

 Tasarı’nın ticari defterlere iliĢkin bölümü ile sermaye Ģirketlerinin ve Ģirketler 

topluluğunun finansal tablolarına ve yönetim kurulunun yıllık raporuna dair 

hükümleri, köklü değiĢiklikler içermektedir. Tasarı ayrıca artık modern kanunlarda 

rastlanılmayan ticari defterlerle, ispat usulü hakkındaki hükümlere de yer 

vermemiĢtir
22

.  

                                                             
21

Merdan ÇalıĢkan, ―Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Muhasebe Alanındaki Düzenlemeleri‖, E-

YaklaĢım, Ağustos 2008, Sayı:61 

(EriĢim) http://www.yaklaĢım.com/mevzuat/dergi/makaleler 28 Ağustos 2009 
22

Pricewaterhousecoopers ―Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme‖ 

(EriĢim) http://www.pwc.com.tr 23 Nisan 2009 

http://www.yaklaşım.com/mevzuat/dergi/makaleler
http://www.pwc.com.tr/
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 Tasarı metninde elektronik ortamda gerçekleĢtirilen iĢ ve iĢlemleri 

düzenlemeye iliĢkin hükümler de bulunmaktadır. VUK mükerrer 242’inci m. ve 

bunun uygulanma Ģekline iliĢkin olarak hazırladığı Tebliğ taslaklarında ―elektronik 

defter ve kayıt‖ diğer bir ifade ile ―elektronik muhasebe‖ sistemine iliĢkin hükümlere 

yer verilmiĢtir. Bunun dıĢında vergi kanunlarımız da ―e-fatura‖ ve iĢleyiĢini 

düzenleyen hükümler henüz mevcut değildir
23

. 

 Komisyonca kabul edilen TTK Tasarısı’nda, muhasebe alanı ile ilgili genel 

düzenlemelere 64-88’inci maddelerde yer verilmiĢtir. Bu düzenlemelere 

bakıldığında, yürürlükteki TTK’ da yer alan tutulması zorunlu defterler ve bunların 

kullanım esaslarına iliĢkin hükümlerin aksine, tutulacak defterleri belirleyecek 

makam, muhasebe standartlarına uygunluk, finansal tablolar, bu tabloların 

düzenleniĢi, defterlerin dili ve para birimi, mahsup yasağı, bilanço içeriği, 

aktifleĢtirme yasağı, karĢılıklar, dönem ayırıcı hesaplar, dipnotlar, değerleme ilkeleri, 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun yetkileri gibi hususlara yer verildiği 

görülmektedir
24

.  

 1.4.1.3. Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 

Hükümlerinin Ticari Defterler Açısından KarĢılaĢtırılması 

 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile mevcut düzenleme olan 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’nun ticari defterlere iliĢkin hükümleri karĢılaĢtırılarak yapılan 

değiĢiklikler ortaya konulmaya çalıĢılacaktır.  

 1.4.1.3.1. Ticari Defterleri Tutma Zorunluluğu 

 Alman Ticaret Kanunun 238’inci paragrafından alınan, bazı hükümleri 

yönünden 6762 sayılı Kanunun 66’ıncı maddesi ile benzerlikler içeren, dünya 

çapında ulusal ve uluslararası standartlar bakımından evrensel nitelik taĢıyan TTK 

Tasarı’nın 64/1. fıkrası, her tacirin ticari defter yükümlülüğüne iliĢkin emredici bir 

kural koymaktadır. Bu yükümlülükten hiçbir tacir ayrı tutulamaz. Böylece; Tasarı’da 

                                                             
23

Ahmet Alp, ―Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgelerin Elektronik Ortamda Ġzlenmesi‖, Atılım 

Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, s.126 
24

ÇalıĢkan, a.g.m. 
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da tacirin defter tutma yükümlülüğüne iliĢkin 6762 sayılı TTK’ dan farklı bir 

düzenlemeye gidilmediği görülmektedir.  

 Mevcut Kanun’da ticari defterlerin tutulmasında Türkiye Muhasebe 

Standartları’na (TMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygunluk 

aranmamıĢtır. Fakat TTK tasarısında ticari defterlerin TMS ve UFRS’ ye uygun 

tutulması zorunluluğu getirilmiĢtir. Bunun sonucu olarak Türkiye Muhasebe 

Standartları UFRS’ yi yansıtır Ģekilde hazırlanmalıdır. TMS’ de (md.88) hüküm 

bulunmayan hallerde doğrudan UFRS’ ye göre tacirin ticari iĢlemleriyle malvarlığı 

durumunu açıkça gösterir Ģekilde tutulması Ģarttır. Muhasebenin tutuluĢunda TMS ve 

bu bağlamda UFRS emredici niteliktedir
25

. Düzenlemenin bu Ģekilde olmasının 

nedeninin ―uygulanacak standartlar bakımından tam birliği sağlamak ve küçük ve 

orta ölçekli iĢletmeleri de aynı standartlara tâbi kılmak ve uluslararası piyasalarla tam 

beraberlik içinde bulunabilmenin koĢullarını yaratmak‖ olduğu Tasarı’nın 

gerekçesinde açık bir dille vurgulanmıĢtır
26

.  

 Ayrıca Tasarı’da defterlerin (muhasebenin) tutulmasındaki kanuni amacın 

açıklık öğretisine uygun olması Ģart koĢulmuĢtur. Burada açıklıktan kasıt, uzman bir 

üçüncü kiĢinin defterlerden edineceği fikirdir. Fikir edinme ise defterlerin tacirden 

bağımsız ve tarafsız uzman bir kiĢi tarafından incelendiğinde, tacirin malvarlığı 

durumunun, borçlarını ödeyebilme kapasitesine sahip olup olmadığını 

anlayabilmesidir, yoksa bir denetim elemanı gibi denetim sonuçlarını ortaya 

koyması, döküm yapması ve sonuçları belirlemesi aranmaz.  

Tasarı’nın 64’üncü maddesinde üçüncü kiĢi uzmanların “akla yatkın bir 

süre” yapacakları incelemeden bahsedilmektedir. Bu süre uzmanın, tacirin 

kayıtlarını anlayabilmesi için ayrıca araĢtırma yapmasına gerek olmayacak Ģekilde o 

kaydı, sebebini, dayanağını ve sonuçlarını değerlendirebileceği süredir.  

Defter tutma yükümlülüğü tacir sıfatını kazanma, tacir sayılma ve tacir gibi 

sorumlu olma tarihinden veya anından baĢlar
27

 ve bu sıfatın son bulduğu tarihe kadar 

                                                             
25

TTK Tasarı md. 64/1 
26

ġua, a.g.m. 
27

TTK Tasarı md. 87 



14 
 

devam eder. Bu konudaki madde hükümleri açısından 6762 sayılı Kanun ile Tasarı 

arasında fark bulunmamaktadır.  

 1.4.1.3.2. Tutulması Zorunlu Defterler  

 Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacirler tarafından tutulması gereken defterler 

üç kısımda düzenlenmiĢtir
28

. Birinci kısımda tutulması zorunlu olan temel defterler 

yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, iĢletme defteri ve karar defteri olarak 

sayılmıĢtır. Ġkinci kısımda ise iĢletmenin mahiyet ve öneminin gerektirdiği tüm 

defterlerin tutulması zorunlu kılınmıĢtır. Örneğin; stok defteri, ambar giriĢ-çıkıĢ 

defteri ve kasa defteri gibi. Üçüncü kısımda tacirin kendi isteği ile baĢkaca defterleri 

de diledikleri sistemde tutabilecekleri öngörülmüĢtür. Tacirin bu Ģekilde tuttuğu 

defterlere ―ihtiyari defterler‖ denilmektedir
29

.  

 Tasarı’da ise TTK’ da belirtildiği gibi defterler tek tek sayılmamıĢtır. Temel 

defterler (yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri) dıĢında hangi defterlerin 

tutulması gerektiğinin, TMSK tarafından bir tebliğle belirleneceği hükme 

bağlanmıĢtır. 

 Mevcut Kanun’un 66/3. fıkrasıyla küçük iĢletmelere sadece iĢletme defteri 

tutma yükümlülüğü getirilmiĢtir. Ancak, Tasarı’nın 64/5. fıkrasıyla mevcut 

Kanun’un bu hükmü terk edilmiĢtir.  

 Oysa VUK’ ta tüccarlar; birinci sınıf ve ikinci sınıf tüccarlar olarak ikiye 

ayrılmıĢ ve ikinci sınıf tüccarların iĢletme defteri tutacağı hükme bağlanmıĢtır. Eğer 

Tasarı’da iĢletme defterine, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu gibi yer 

verilmediği takdirde, küçük tacirler de bilanço esasına göre defter tutmak zorunda 

kalacaktır
30

. Bu durumda VUK’ ta ikinci sınıf tüccarların tutacakları defterlerle ilgili 

hükümlerin değiĢtirilmesi gerekmektedir.  

                                                             
28

Ali Bozer ve Celal Göle, Bankacılar Ġçin Ticaret Hukuku Bilgisi, Banka ve Ticaret Hukuku 

AraĢtırma Enstitüsü Yayınları, 2000, ss.165-169 
29

Seyfi Yıldız, ―Ticari Defterlerin Ġbrazı ve Kısmi Ġbraz Durumu‖, Mali Çözüm Dergisi, Ġstanbul 

SMMMO Yayın Organı, Nisan-Mayıs, 2006, Sayı:75, s.62 
30

Ertan Sezer ve H.Oral Levender, ―TTK Tasarısı’nın Adalet Alt Komisyonunda Kabul Edilen Metni 

Hakkında GörüĢ Raporu‖, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Kasım 2007, Sayı:235, s.144 
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 ĠĢletmelerin bilanço esasına göre defter tutma yükümlülükleri beraberinde 

muhasebe iĢlemlerine iliĢkin maliyet artıĢlarına neden olacaktır. Örneğin; 2009 

yılında bir iĢletme defterinin tutulmasının maliyeti 65 TL ile 160 TL arasında 

değiĢmekte iken, bu usulün kaldırılması durumunda iĢletmeler bilanço esasına tabi 

olduklarında maliyet 90 TL ile 510 TL arasında değiĢecektir. Ayrıca bilanço esasına 

uygun olarak tutulacak defterler (yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri) 

artacağından bunun da, iĢletmelere ek bir mali külfet getireceği açıktır
31

. 

 Tasarı’nın 64/4. fıkrasıyla 6762 sayılı Kanun’da olmayan bir hüküm, pay 

defteri, karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri gibi iĢletmenin 

muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defter sayılmıĢtır. Amaç uygulamada 

güvenilmez kabul edilen bu defterlere de, ticari defterlere uygulanan güven ve 

disiplin kurallarını uygulamaktır.  

 1.4.1.3.3. Ticari Defterlerin Tutulma Amacı  

 Ticaret hukukuna göre tacir, basiret sahibi olmalıdır. Basiretin gereği olarak; 

alacak, borç ve diğer mali durum bilgilerinin, defterlere sistemli biçimde yazılmak 

suretiyle tacir tarafından sürekli ve düzenli takip edilmesi gerekmektedir. Bunun için 

ticari defterlerin kanuna uygun tutulması ve yetkili makamca tasdiki gereklidir
32

.  

 Tacir bu çerçevede mali durumunu gerçeğe uygun olarak ortaya koymak 

sureti ile birtakım avantajlar sağlayabilir. Örneğin, iĢletmeler faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için dıĢ finansmana da ihtiyaç duymaktadırlar. DıĢ finansman 

ihtiyaçlarını da bankalardan kredi alarak sağlarlar. Bankalar da kredi verirken, tacirin 

tuttuğu defterlere göre durumunu ve birkaç yıllık bilançosunu, gelir tablosunu ve 

mizanını isterler. Bu yönde defterler, kredi kuruluĢlarının da iĢini güvence altına 

almaktadır
33

.  

                                                             
31

Cemal ElitaĢ ve Berfu Ġlter, ―Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Ticari Defterler―, Mali Çözüm 

Dergisi, Ġstanbul SMMMO yayın Organı, 2005, Sayı:72, s.136 
32

Ahmet Battal, Ticari ĠĢletme Hukuku, Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005, s.210 
33

Seyfi Yıldız ve Suphi Aslanoğlu, ―TTK ve VUK Açısından Ticari Defterler ve Ticari Defterlerde 

KapanıĢ Tasdik,‖, YaklaĢım Dergisi, Haziran, 2006, s.244 
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Öte yandan defterler Ģirket ortakları ve devlet açısında da önem arz eder. 

Devlet defterlere bakarak kimden ne kadar vergi alacağını doğru bir Ģekilde tespit 

edebilirken, ortaklar ise yatırımlarının karlılıklarını takip edebilirler.  

 Tüm bu nedenlerle TTK madde 66’da her tacir, ticari iĢletmesinin iktisadi ve 

mali durumunu, borç ve alacak iliĢkilerini ve her iĢ yılı içinde elde edilen sonuçları 

belirlemek amacı ile iĢletmesinin yapısı ve önemine bağlı olarak ticari defter tutmak 

durumundadır Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

 Tasarı’nın madde 64/1. fıkrasında ise tacirin defter tutma amacının ―ticari 

iĢlemleriyle malvarlığı durumunu‖ açıkça görülebilir bir Ģekilde ortaya koymak 

Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

 Defter tutmanın amacındaki değiĢiklik, kayıtlama ve raporlama safhalarının 

amaçlarının ayrı olmasının Yasa Koyucu tarafından da kabul edildiğini ifade 

etmektedir. Nitekim tek baĢına defterler ve belgeler, yürürlükteki Kanunda belirtilen, 

iktisadi ve mali durumu göstermekten uzaktır. Defterlerdeki bu ―ticari iĢlemlerin tek 

tek derlenip raporlanması gerekir ki, Ģirketin iktisadi ve mali durumu hakkında bilgi 

edinilebilsin
34

.   

 1.4.1.3.4. Defterlerin Tutulması 

 Alman TK’ nın 239’uncu paragrafından alınan TTK Tasarısı’nın 65’inci 

maddesi defterlerin tutulmasına ve Ģekle iliĢkin kuralları içermektedir. 

 Mevcut Kanun’a göre defter tutmada ve muhasebe kayıtlarında belirli bir 

muhasebe usulü zorunlu kılınmamıĢ olup, muhasebe usulleri arasından seçim yapma 

konusunda tacirler özgürdür. TTK Tasarı’nın 65’inci maddesinde ise TMS’ ye uygun 

olarak defterlerin tutulacağı düzenlenmiĢtir
35

.  

 Ticari defterlere geçirilecek kayıtların TTK md. 66/1. fıkrasında Türkçe 

olması, yani defterlerin Türkçe tutulmak zorunda olduğu hükme bağlanmıĢtır. 

Tasarı’nın 65/1. fıkrasında ise, defter ve gerekli diğer kayıtların Türkçe tutulacağı 

hüküm altına alınmıĢtır.  

                                                             
34

ÇalıĢkan, a.g.m. 
35

ġua, a.g.m. 
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 TTK Tasarı ile mevcut TTK yukarıda açıklanan maddeler uyarınca 

karĢılaĢtırıldığında defterlerin tutulacağı dil bakımından herhangi bir değiĢikliğe 

gidilmediği, her iki kanunda da defterlerin Türkçeden baĢka bir dil ile 

tutulamayacağının emredici nitelikte olduğu ifade edilmiĢtir. Ayrıca Tasarı’nın 65/1. 

fıkrasında TTK’ dan farklı olarak kısaltmalar, harfler, rakamlar ve sembollerin 

anlamlarının duraksamaya yer bırakmayacak kesinlikte ve tekdüze olması gerektiği 

ifade edilmiĢtir.  

 5228 sayılı Kanun’un 7’inci maddesi, VUK’ un 215’inci maddesinde yaptığı 

değiĢiklikler ile Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde baĢka dilden 

kayıtlarında yapılabilmesine imkân sağlanmıĢtır. Yine düzenlenecek belgelerin de, 

Türk parası karĢılığı gösterilmek Ģartıyla, yabancı para birimine göre de 

düzenlenebileceği belirtilmiĢtir
36

.  

 VUK’ un 215’inci maddesinde de, "Bu kanuna göre tutulacak defter ve 

kayıtların Türkçe tutulması mecburidir" hükmü yer alırken bu hüküm de, 5228 sayılı 

Kanunla değiĢtirilerek Bakanlar Kurulu'na, ödenmiĢ sermayesi 100 milyon ABD 

Doları veya muadilini geçen ve sermayesinin en % 40'ı Türkiye'de mukim 

olmayanlara ait Ģirketlere defter ve belgelerini Türk para birimi dıĢında bir para 

birimi üzerinden tutma izni verme yetkisi tanınmıĢtır.  

 Bakanlar Kurulu bu yetkisini Maliye Bakanlığı'nın teklifi ile Ojer 

Telekomünikasyon A.ġ. adlı Ģirket için kullanmıĢ ve 2006/10106 sayılı Kararname 

ile Ojer Telekomünikasyon A.ġ.'nin, Türk para birimi veya baĢka bir yabancı para 

birimiyle yaptığı iĢlemlerde; iĢlemin gerçekleĢtiği günün Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası döviz alıĢ kuruyla ilgili para birimine çevrilmesi, iktisadi iĢletmeye 

dâhil kıymetler ile vergi matrahlarının kayıt yapılan para birimine göre tespit 

edilmesi, beyannamelerin (verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla) Türk 

parasına çevrilerek verilmesi ve hesap dönemi bitmeden kullanılan para biriminin 
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Hesap Uzmanları Derneği, Beyanname Düzenleme Kılavuzu, Ġstanbul, 2005, s.800  
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değiĢtirilmemesi koĢullarıyla defter kayıtlarını 01.01.2006 tarihinden itibaren Türk 

para birimi dıĢında baĢka bir para birimiyle tutabilmesine izin vermiĢtir
37

.  

 Tasarı’nın 65/1. fıkrasında defter ve kayıtların Türkçe tutulması gerekliliğinin 

emredici nitelikte olduğu belirtilmiĢtir. Ancak ―VUK’ un 215/1’inci fıkrasında 

belirtilen defterler baĢka dilden tutulabilir‖ hükmünün saklı tutulması halinde, iki 

kanun arasındaki çeliĢki ortadan kalkmıĢ olacaktır
38

. 

 Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların, eksiksiz, doğru, zamanında 

ve düzenli olarak yapılması gerektiği Tasarı’nın 65/2. fıkrasında belirtilmiĢtir.  

 Maddede yerini bulan tamlık; kısaca iĢletme iĢ ve iĢlemlerinin eksiksiz olarak 

muhasebeleĢtirilmesi, kaydı gereken bir iĢ ve iĢlemin kayıt edilmesi demektir.  

 Doğruluk; kaydı gerçeğe uygun ve sadık bir biçimde iĢ ve iĢlemi 

yansıtmasıdır. ĠĢlemin gerçeğe sadık bir Ģekilde muhasebe kaydı haline gelmesi, 

inceleyenin yanlıĢ yorumlara yönetilmeden aktarılmasıdır
39

. 

  Zamanında kayıt; muhasebe kaydının zamanında yapılması, sonraya 

bırakılmaması gerektiğini ifade eder
40

. Eski Ticaret Kanunu, yevmiye defterine 

kayıtların günü gününe geçirilmesini emretmiĢti. Uygulamada bunun hemen hemen 

olanaksız olduğu düĢüncesi ile VUK hükümlerine de uygun olarak Türk Ticaret 

Kanunu kayıtların on günlük süre içinde deftere geçirilmesini kabul etmiĢtir. Haklı 

bir süre olmaksızın bu süre aĢılamaz
41

. Ancak TTK Tasarısı’nda defterlerin kayıt 

süresi mevcut Kanun’da düzenlendiği gibi net değildir. Tasarı’daki ―zamanında‖ 

ifadesi derhal veya hemen anlamına gelmediği gibi, haftalara da izin vermemekte, 

gerçekçi ancak kısa bir süreye yani, muhasebeleĢtirmenin olağan süresine iĢaret 

etmektedir.  
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14.02.2006 Tarihli Resmi Gazete 
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Erdoğan Moroğlu, ―TTK Tasarısı. BaĢlangıç, Ticari ĠĢletme, Ticaret ġirketleri ve Son Hükümlere 

ĠliĢkin Değerlendirilmesi ve Öneriler‖, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 3.Bası, s.49 
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 Düzen ilkesi ile yapılan iĢ ve iĢlemlerin kaydının zaman akıĢına göre, yani 

kronolojik sırada tarih ve belge numarası dikkate alınarak yapılması 

kastedilmektedir
42

. 

 Çizimler, saklayıcı, örtücü ve karartıcı değil düzeltici ve gerçeği yansıtıcı 

olmalıdır
43

. Bu sebeple, eski kayıt, karalanmamalı, kapatılmamalı, herhangi bir 

madde veya araçla silinmemeli, görülecek, okunacak, ne olduğu bilinecek tarzda 

sadece temiz bir biçimde çizilmelidir
44

. Ancak TTK Tasarısı’nın aksine mevcut 

TTK’ da defter kayıtlarında yapılan hataların düzeltilmesi ile ilgili bir hüküm 

bulunmamaktadır.  

 VUK’ un 217’inci maddesinde ise, yevmiye defteri maddelerinde yapılan 

yanlıĢlıklar, ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebileceği ifade edilmiĢtir. Diğer 

bütün defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlıĢ yazılırsa, düzeltmeler ancak yanlıĢ 

rakam ve yazı okunacak Ģekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili 

bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Defterlere geçirilen bir 

kaydı çizmek, kazımak veya silmek suretiyle okunamaz hale getirmek yasaktır.  

 Görüldüğü gibi, mevcut TTK’ da defter kayıtlarında yapılan hataların 

düzeltilmesi ile ilgili bir hüküm bulunmazken, Tasarı’nın 65/3. fıkrasıyla hataların 

düzeltilmesi hükme bağlanmıĢ ve böylelikle VUK ile uyum sağlanmıĢtır.  

 1.4.1.3.5. Beyanname Verme ve Tasdik       

 6762 sayılı Kanun’da defter onay ve onay usulünü düzenleyen 69’uncu 

madde 2003 yılında değiĢikliğe uğramıĢtır. 11.06.2003 tarih ve 4884 sayılı yasayla 

yapılan değiĢiklikle Ģirketlerin kuruluĢunda noter yanında ticaret sicil 

memurluklarına da onay yetkisi verilmiĢtir. TTK’ nın 66/1. fıkrasında, sayılan 

tutulması zorunlu defterlerin 213 sayılı VUK’ a göre tasdik iĢlemlerinin yapılacağını 

hükme bağlamıĢtır. Her tacirin tutmaya zorunlu olduğu defter ile ihtiyari olarak 

tuttuğu defterlerin her birinin türünü ve sayfa sayılarını gösteren iki nüsha 
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beyannameyi bu defterleri kullanmaya baĢlamadan önce sicil memuruna vermeye 

zorunludurlar hükmüne yer verilmiĢtir.  

 Tasarı’nın 64/3. fıkrası deftere resmiyet verilmesi yani onay ve onay usulünü 

göstermektedir. Tasarı mevcut Kanun’da 2003 yılında yapılan değiĢikliğe paralel 

olarak düzenlemiĢ ve Ģirket kuruluĢlarında defter onayında yetki noter veya sicil 

memurluklarına verilmiĢtir. 

 Tutulması zorunlu olan defterler ile bu defterlerin tasdikine iliĢkin hükümler 

TTK’ da ve VUK’ da açılıĢ, ara ve kapanıĢ tasdiki Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

 AçılıĢ tasdiki defterler kullanılmaya baĢlamadan önce Aralık ayında yapılan 

tasdiktir ve hem VUK’ da hem de TTK’ da düzenlenmiĢtir. Ara tasdik sadece VUK’ 

da düzenlenmiĢtir. KapanıĢ tasdiki ise, defterlerin kullanıldıkları dönem sona 

erdikten sonra yaptırılan tasdik iĢlemidir ve sadece TTK’ da düzenlenmiĢtir. Yani 

VUK hükümlerine göre tasdike tabi defterlerin açılıĢ tasdiki zorunlu olup, kapanıĢ 

tasdikinin yaptırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 TTK’ ya göre tacirler tarafından tutulması zorunlu olan defterlerden yevmiye, 

envanter, defterikebir, iĢletme ve Ģirketler için karar defterinin kullanılmaya 

baĢlamadan önce yetkili makamlara tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Ancak, VUK’ a 

göre tutulması zorunlu olan defterlerden defterikebirin, tasdik zorunluluğu 

bulunmamaktadır.  

6762 sayılı Kanun hükümlerine göre tutulması zorunlu defterlerden sadece 

yevmiye ve envanter defteri kapanıĢ tasdikine tabidir.  

 Tasarı’nın 64/3. fıkrası ile ticari defterlerin tümü için açılıĢ ve kapanıĢlarında 

noter tarafından onay getirilmiĢtir. 6762 sayılı Kanun’da yer almayan bu hüküm çifte 

defter kullanımını önlemek amacıyla düzenlenmiĢtir. Çünkü çift defter sadece iliĢkin 

defterlerde değil, pay defteri, karar defteri ve Genel Kurul karar defterlerinde de 

karĢılaĢılan bir durumdur.  

 Mevcut Kanun’da yevmiye defterinin kapanıĢ onayının yeni senenin en geç 

Ocak ayı sonuna kadar noterce tasdik ettirilmesi Ģartı hükme bağlanmıĢtır. Tasdik 

iĢlemi, notere ibraz edilen yevmiye defterinin son kaydının altına noter tarafından 
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Görülmüştür yazılarak, mühür ve imza ile tasdik edilmek suretiyle yapılmaktadır. 

Envanter defterinin kapanıĢ tasdiki ise, yeni yılın Mart ayı sonuna kadar 

yaptırılabilmektedir.  

 Tasarı’yla birlikte kapanıĢ onayları ―faaliyet dönemini izleyen altıncı ayın 

sonuna kadar yapılır‖ hükmü getirilerek kapanıĢ tasdik sürelerinde değiĢiklik 

öngörülmüĢtür. Mevcut TTK’ da ise izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar tasdik 

yapılması gerektiği düzenlenmiĢtir. Hesap dönemi 1 Ocak tarihinden baĢka bir tarihte 

olan iĢletmelerde tasdik tarihi karıĢıklığa neden olmaktadır. Tasarı’da izleyen faaliyet 

dönemi denilmekle bu karıĢıklık çözüme kavuĢturulmuĢtur. 

 Mevcut TTK’ nın aksine Tasarı’da tacirlerin Ticaret Sicili’ne beyanname 

verme yükümlülüğü de kaldırılmıĢtır.  

 Tasarı’nın 64/3. fıkrasında defterlerin TMS’ ye göre elektronik ortamda ve 

dosyalama suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılıĢ ve kapanıĢ onaylarının 

yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa bunun Ģekli ve esaslarının Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nca bir tebliğle belirleneceği hükme bağlanmıĢtır.  

 Bu fıkrada, defterlerin elektronik ortamda tutulması ile ilgili daha özel 

düzenlemeler yer almaktadır. Ancak ilk cümledeki, defterlerin elektronik ortamda 

tutulmasının, kayıtların TMS’lere uygun olmasına bağlayan Ģart oldukça yanlıĢtır. 

Nitekim kayıtların tutuluĢ esasları ile defterlerin elektronik ortamda tutulmasının bir 

bağlantısı bulunmamaktadır. Kayıtlar uygulamada zaten elektronik ortamda 

tutulmakta ve daha sonra defterlere yazdırılmaktadır
45

.   

 1.4.1.3.6. Belgelerin Saklanması ve Saklama Süresi   

 Hangi belgelerin saklanması gerektiği ile bu belgelerin saklama süresine 

iliĢkin hükümler Tasarı’nın 82’inci maddesinde düzenlenmiĢtir. Alman TK’ nın 

257’nci paragrafından alınan 6762 sayılı Kanun’un 68’inci maddesi ile örtüĢen, fakat 

daha geniĢ olan bu madde, defter tutma yükümlülüğünü düzenleyen Tasarı’nın 64’ 

üncü maddesini tamamlamaktadır
46

.  
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 Tasarı’nın madde 64/2. fıkrasında belgeleme ve saklama yükümlülüğü 

düzenlenmiĢtir. 6762 sayılı Kanun’un 66/son fıkrasındaki hükme karĢılık gelen 

fıkrada teknik geliĢmelere uygun olarak saklanacak belgeler sınırlanmadan (fotokopi, 

karbonlu kopya, mikrofiĢ, bilgisayar kaydı gibi) belirtilmiĢtir. 64/2. fıkrada 

belgeleme ve kaydın, belgeye dayanması ilkesi (Belge yoksa kayıt da yoktur ilkesi) 

öngörülmüĢtür. 

 Tasarı’nın 82’inci maddesinde ―Her tacir ticari defterlerini, envanterleri, 

açılıĢ bilançolarını, finansal tablolarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet 

raporlarını ve bu belgelerin anlaĢılabilirliğini kolaylaĢtıracak çalıĢma talimatları ile 

diğer organizasyon belgelerini, alınan ticarî mektupları, gönderilen ticarî mektupların 

suretlerini, 64’üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı 

belgeleri, sınıflandırılmıĢ bir Ģekilde saklamakla yükümlüdür.‖ hükmü getirilmiĢtir. 

 Tasarı’nın 82/2. fıkrasında tacirin saklamak zorunda olduğu ticari mektupları 

―bir ticari iĢe iliĢkin tüm yazıĢmalar‖ olarak tanımlamıĢtır.  

 Tasarı’nın 82/3. fıkrasında ticari defterler, envanterler, alınan ticari 

mektuplar, gönderilen ticari mektupların suretleri ve kayıtların dayandığı belgeler 

yani maddenin birinci fıkrasında bilanço ve finansal tablolar hariç diğer tüm 

belgelerin TMS’ ye uygun olmak kaydıyla görüntü veya veri taĢıyıcılarda 

saklanabileceği hüküm altına alınmıĢtır. Ancak okunur hale getirildiklerinde alınmıĢ 

bulunan ticari mektuplar ve defter dayanaklarıyla görsel ve diğer belgelerle içerik 

olarak örtüĢecek, yine saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaĢabilecek ve uygun 

bir süre içinde kayıtlar okunabiliyor hale getirilebiliyor olacaktır. Bu Ģartlar mevcut 

ise ilgili belgeler fiziki saklamanın yanında görüntü veya veri taĢıyıcılarda da 

saklanabilecektir. 

 Elektronik ortamda tutulan defter ve gerekli diğer kayıtlardaki bilgilerin 

bilgisayar yerine basılı olarak da saklanabileceği belirtilmektedir
47

.   

 Tasarı’nın 82/5. fıkrasında tacirin on yıl süre ile saklama yükümlülüğü 

bulunan belgeleri;  
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 Ticari defterler, envanterler, açılıĢ bilançoları, ara bilançoları, finansal 

tabloları, yıllık faaliyet raporları, topluluk finansal raporları, bu belgelerin 

anlaĢılabilirliğini kolaylaĢtıracak çalıĢma talimatları ile diğer organizasyon 

belgelerini ve  

 64/1. fıkrasına göre yapılacak kayıtlar olarak sayılmıĢtır.  

 82/6. fıkrasında ise saklama süresinin baĢlangıç süresini düzenlemiĢtir. 

Tasarı’da saklama süresinin ticari defterlere son kaydın yapılması, envanterin 

çıkarılması, ara bilançonun düzenlenmesi, yılsonu finansal tablolar ile konsolide 

finansal tabloların hazırlandığı, ticari yazıĢmaların yapıldığı veya muhasebe 

belgelerinin oluĢtuğu takvim yılının bitiĢi ile baĢladığı belirtilmiĢtir. Mevcut 

Kanun’da ise, saklama süresi defterlerin son kayıt tarihinden itibaren baĢlamaktadır. 

 Defter ve belgelerin saklama süresi içinde yangın, su baskını veya deprem 

gibi doğal afet ya da hırsızlık sebebiyle yok olması halinde, tacire ziyaı belgesi 

alması için dava hakkı tanınmıĢtır. Gerçek kiĢi olan tacirin ölümü halinde mirasçıları, 

ticareti terki halinde kendisi defter ve kâğıtları saklamakla yükümlüdür. Tüzel kiĢi 

tacirin sona ermesi veya mirasın resmi tasfiyesi halinde ise saklama yükümü olan 

defter ve belgelerin sulh mahkemesi tarafından on yıl saklanacağı hüküm altına 

alınmıĢtır
48

. Ancak, Tasarı’da mevcut Kanun’dan farklı olarak sulh mahkemesi 

tarafından saklanması gereken defter ve belgelerin, sadece mirasın resmi tasfiyesi 

halinde değil, tüzel kiĢiliğin sona ermesi halinde de geçerli olacağı ifade edilmiĢtir. 

 Defter ve belgelerin saklama süresi açısından, mevcut Kanun ile Tasarı 

hükümleri arasında bir farklılık bulunmamakla birlikte, VUK’ un 253’üncü 

maddesine göre defter tutmak zorunda olanlar tuttukları defterleri, ilgili yılı izleyen 

takvim yılından baĢlayarak beĢ yıl süre ile defter tutma zorunda olmayanlar da almak 

zorunda oldukları fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını, tarih sırasıyla 

düzenlenme tarihini izleyen takvim yılından baĢlayarak beĢ yıl süre ile saklamak 

zorunda oldukları belirtilmiĢtir.   
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 1.4.1.3.7. Hukuki UyuĢmazlıklarda Ġbraz  

 Ticari defter niteliğindeki defterlerin tacir lehine delil olma özelliği 

bulunmaktadır. 6762 sayılı Kanunun 79-80’inci maddeleri ile benzer ilkeleri içerir 

Ģekilde düzenlenen Tasarı’nın 83’üncü maddesi ticari defterlerin ibrazını 

düzenlemektedir. Bu maddeye göre; ticari uyuĢmazlıklarda mahkeme, yabancı 

gerçek veya tüzel kiĢi bile olsalar tarafların ticari defterlerinin ibrazına, kendiliğinden 

veya taraflardan birinin istemi üzerine karar verebileceği hükmünü sevk etmiĢtir. 

Maddede ―yabancı gerçek veya tüzel kiĢi bile olsalar‖ ifadesi ile ticari defterlerin 

ibraz yükümlülüğünün tüm tacirler için geçerli olduğu anlatılmak istenmiĢtir.  

 Tasarı’nın 83/2. maddesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK), 

yargılamayı gerektiren davalarda ihzari iĢlemlere ait hükümleriyle, senetlerin ibraz 

zorunluluğuna dair hükümlerin ticari iĢlerde de uygulanabileceğini düzenlemiĢtir. 

 Muhasebe kayıtlarına göre bazı hesaplamalar yapılması gereken davalar 

nedeniyle Tasarı’nın 83/2’nci maddesinde bulunan “yargılamayı gereken davalar” 

ibaresi yerine HMUK’ un 226 ve 229’uncu maddelerinde de düzenlenen 

“muhasebeyi gerektiren davalar” olarak düzeltilmesi kanunun amacına da uygun 

düĢecektir
49

. 

 Tasarı’nın 84’üncü maddesinde ise hukuki uyuĢmazlıkta defterlerin ilgili 

yapraklarından suret alınabileceğini düzenlenmektedir.  

 Mevcut Kanun ile Tasarı’da ibraz görevinin yerine getirilmemesinin 

yaratacağı sonuçlara değinilmemiĢtir. VUK’da ise, konuyla ilgili düzenlemelere yer 

verilmiĢtir.  Buna göre hesap ya da iĢlemlerin doğruluk ya da açıklığını bozmamak 

Ģartıyla, bazı evrak ve belgelerin bulunmaması ya da ibraz edilmemesi, ikinci 

dereceden genel usulsüzlük sayılmıĢtır. Ayrıca mükelleflerin muhafaza ve ibraz 

etmek zorunda oldukları defter ve belgeleri, muhafaza etmeyerek ibraz etmemiĢ 

olmaları veya belgeleri incelemeye yetkili olanlar tarafından istenildiğinde ibraz 

etmemeleri, VUK’ un 359’uncu maddesi gereğince kaçakçılık hükmündedir. Bu 
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fiilleri iĢleyenler hakkında vergi ziyaı cezasının yanında hürriyeti bağlayıcı cezaların 

da uygulanması söz konusudur.  

 1.4.1.3.8. Defterlerin Ġncelenmesi  

 Mal varlığı hukukuna iliĢkin uyuĢmazlıklarda mahkemenin ticari defterlerin 

teslimine ve bütün içeriklerinin incelenmesine karar verebileceği düzenlenmiĢtir. Mal 

varlığı hukukuna iliĢkin uyuĢmazlık olarak da miras hukuku, mal ortaklığı ve Ģirket 

tasfiyesi gösterilmiĢtir. Ancak hükümdeki mal ortaklığı terimi hatalı kullanılmıĢtır. 

Çünkü TMK’ da mal ortaklığı dıĢında da mal rejimleri düzenlenmiĢtir. Maddenin bu 

haliyle yasal mal rejimi olan, edinilmiĢ mallara katılma rejimine iliĢkin 

uyuĢmazlıklarda defterlerin teslimi ve incelenmesine karar verilemeyecektir.   

 1.4.1.3.9. Veri TaĢıyıcılarına AktarılmıĢ Belgelerin Ġbrazı  

 Tasarı’nın 86’ıncı maddesinde saklanması zorunlu olan belgelerin görüntü ya 

da baĢkaca bir veri taĢıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimseye yükümlülük 

getirmektedir. Bu kiĢi belgelerin okunabilmesi için gerekli olan masrafı ve yardımı 

yapmakla sorumludur.  

 1.4.1.3.10. Ticari Defterlerin Ġspat Yükümlülüğü 

 Tasarı’da defterlere iliĢkin en önemli değiĢiklik mevcut Kanun’un 82’inci 

md. ve devamının Tasarı’da yer almamasıdır. Tasarıyla birlikte mevcut mevzuatta 

tacir olmanın sonuçlarından olarak düzenlenen ticari defterlerin sahibi lehine ve 

aleyhine kesin delil olma yönü ortadan kalkmakta, sadece takdire bağlı delil niteliği 

korunmaktadır
50

. Bunun sonucu olarak da ticari defterler kesin delil olmaktan 

çıkarılmıĢtır. Bundan böyle uyuĢmazlıklarda ticari defterler yardımcı delil olarak göz 

önünde tutulacaktır.  

 Ticari iĢlerden dolayı tacirler arasında görülen davalarda, iĢletmenin 

muhasebesi için tutulan ve usulüne göre onaylanan defterlerin delil olarak kabul 

edileceği, iĢletmenin muhasebesiyle ilgili olmayanların muhasebeyle ilgisi olan 

defterlerle birlikte değerlendirilebileceği, bütün defterlerin birbirlerini teyit etmesi 
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gerektiği, aksi takdirde delil olmaktan çıkacağı, kanuna uygun olarak tutulması 

halinde kayıtların lehe ve aleyhe olması açısından fark gözetilmeyeceği, usulsüz 

olarak tutulan defterler açısından ise defterlerin sadece sahibi açısından aleyhinde 

delil sayılacağı yönünde yeni bir düzenleme yapılması doktrinde teklif edilen 

öneriler arasında yer almaktadır
51

.  

 Ticari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına ve dolasıyla UFRS’ ye 

uygun tutulması zorunluluğu getirilmiĢken, kesin delil niteliğinden çıkarılması 

Tasarı’nın bu yönüyle oldukça fazla eleĢtirilmesine neden olmuĢtur
52

. 

 Mevcut TTK’ nın 83’üncü maddesinde yer alan yemin delili de Tasarıya 

alınmamıĢtır.  

 1.4.1.3.11. Cezai Sorumluluk  

 Mevcut Kanun’un 67/3. fıkrasında, tutulması zorunlu olan defterlerin hiç 

veya gereği gibi tutulmaması, para cezası ile cezalandırılmaktadır. Belirli zorunlu 

ticari defterleri tutmakla yükümlü olan tacirler tarafından bunları tutmakla 

vazifelendirilmiĢ bağımlı ya da bağımsız muhasebeciler dahi, bu defterlerin kanuna 

uygun olarak tutulmasından dolayı aynı cezaya mahkûm edilirler. Bu sebeple 

SMMM ve YMM’lerin mali sorumluluk sigortası yaptırması gerekmektedir. Diğer 

kanunlar da bulunan cezai hükümler ise saklıdır. 

 Defter tutma yükümlülüğünün hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesinden 

doğan cezai sorumluluk, TTK’ nın 66’ıncı maddesinin 1 ve 3. bentlerinde sayılan 

ticari defterler hakkındadır. Dolasıyla, iĢletmenin mahiyet ve önemi açısından 

tutulması zorunlu olan belirsiz zorunlu defterlerin ise (örneğin, pay defteri gibi) hiç 

veya kanuna uygun Ģekilde tutulmamıĢ olması cezai bir sorumluluk getirmez
53

.  

 Ayrıca, kapanıĢ tasdiki kanuni bir zorunluluk olduğundan, kapanıĢ tasdikinin 

yaptırılmaması halinde yevmiye ve envanter defterinin sahibi lehine kanıt olarak 
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kullanılamayacağı ve bu zorunluluğa uymayan tacirin ağır para cezası ile 

cezalandırılması söz konusu olabilecektir. 

 Ġcra Ġflas Kanunu’na göre, belirli zorunlu ticari defterleri hiç ya da kanuna 

uygun olarak tutmayan tacir, iflas ederse, ―taksirli müflis‖ sayılmaktadır. Taksirli 

müflis sayılan tacir ise Türk Ceza Kanunu’nun 507’inci maddesine göre 

cezalandırılmaktadır
54

.  

 Tasarı’da ticari defterlere iliĢkin cezalar, ―Cezai Sorumluluk‖ baĢlığı altında 

on ikinci bölümde 562’ inci maddede düzenlenmiĢtir. Bu maddeye göre;  

 Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler (md.64/1),  

 Belgelerin bir kopyasını saklamayanlar (md.64/2),  

 Defterlerin açılıĢ ve kapanıĢ onaylarını yaptırmayanlar (md.64/3), 

 Defterlerini uygun tutmayanlar (md.65),  

 Elektronik ortamda saklanan belgelerini ibraz etmeyenler (md.86) iki yüz 

günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar. 

 Türkiye Muhasebe Standartları’na, kavramsal çerçeveye ve yorumlarına 

uymayanlar (md.88) yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla 

cezalandırılırlar. 

 Görüldüğü gibi, mevcut Kanun’da sadece defterlerin hiç veya gereği gibi 

tutulmamasının cezası varken, Tasarı’da ise ceza içeren maddelerin oldukça artıĢ 

göstermesinin yanı sıra, cezaların hapis cezası, adli ve idari para cezaları olması da 

ayrı bir yeniliktir
55

.   

 1.4.2. Envanter Açısından KarĢılaĢtırma   

 Envanter iĢlemleri açısından Mevcut Kanun ile Tasarı arasındaki farklar bu 

kısımda karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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 1.4.2.1. Türk Ticaret Kanunu'na Göre Envanter  

 Envanterin ne zaman çıkarılacağı Türk Ticaret Kanunu’nun 72’inci 

maddesinde düzenlenmiĢ olup, anılan maddeye göre; ―iĢe baĢlama tarihinde ve hesap 

döneminin sonunda çıkarılan envanter ve bilançolar envanter defterine kaydolunur.‖ 

denilmiĢtir. Envanter ve bilançonun düzenlendiği tarihe ―bilanço günü‖ denir. 

Bilanço günü genellikle 31 Aralık’tır.   

 Kanun'da aksine hüküm olmadıkça, hesap döneminin sonu için çıkarılacak 

envanter ve bilançoların gelecek iĢ yılının ilk üç ayı içinde tamamlanmıĢ olması 

gerektiği ve iĢ yılının altı aydan az, on iki aydan fazla olamayacağı 72’inci maddede 

düzenlenmiĢtir.  

 TTK’ nın 73’üncü maddesinde, envanter kavramı yerine, envanter çıkarma 

kavramı kullanılmıĢtır. Buna göre; ―Envanter çıkarmak: saymak, ölçmek, tartmak ve 

değerlendirmek suretiyle, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları kati 

bir Ģekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir.‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  

 Görüldüğü gibi Kanunumuzda envanter çıkarma iĢlemi, sayım ve değerleme 

olmak üzere iki aĢamalı olarak tanımlanmaktadır. Yapılan bu sayım ve değerleme 

iĢlemlerinden sağlanan bilgilere dayanarak, gerekli ayarlama ve düzeltme kayıtlarını 

yapmak suretiyle hesap kalanlarını o günkü gerçek değerleri verecek duruma 

getirmek de muhasebede envanter iĢlemleri içine girer
56

.  

 1.4.2.2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Envanter  

 Türk Ticaret Kanun Tasarısı’nda envantere iliĢkin hükümlere beĢinci kısım 

―Defter Tutma ve Envanter‖ baĢlığı altında 66’ıncı maddede ―Envanter‖ ve Tasarı ile 

birlikte TTK’ dan farklı olarak ―Envanteri KolaylaĢtırıcı Yöntemler‖ 67’inci 

maddede hüküm altına alınmıĢtır.  

 Tasarı’da ilk envanter (her tacirin iĢletmesinin açılıĢında çıkarmak zorunda 

olduğu envanter) 66/1. fıkrada, her faaliyet yılının sonunda düzenlenecek envanter 

ise 66/2. fıkrada düzenlenmiĢtir. Envanter Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda 6762 

sayılı Kanun’a göre daha ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir.  
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 Tasarı’nın 66/1. fıkrasında envanter ―Her tacir, ticari iĢletmesinin açılıĢında, 

taĢınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasını tutarlarını ve diğer varlıklarını 

eksiksiz ve doğru bir Ģekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerini teker teker 

belirten bir envanter çıkarır‖ Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

 Bu metinle Kanun yapıcının neyi amaçladığı açık ve belirgin değildir. Gerçek 

veya tüzel kiĢi olan bir tacir iĢletmesinin açılıĢında, maddede sayılan varlıklara borç 

ve alacaklara sahip olamayacağına göre, bu madde ile tacirlerin özel varlıklarının 

envanterinin çıkarılması gerekecektir. Özel varlıkların TTK’ nın içerisinde hüküm 

altına alınması, tacirin faaliyet sırasındaki edinimleri ile kıyaslamaya esas 

alınabilecek bir nevi mal beyanı niteliği taĢımaktadır
57

.  

 Envanter, iĢletmenin aktif ve pasifleri ile bunların kanunen öngörülen 

ölçütlere göre yapılmıĢ değerlemeleri bağlamında ―nesi var- nesi yok‖ anlamına 

gelen teknik bir terimdir. Envanter; aktif ve pasif liste Ģeklinde tanımlanabilir. 

Envanterin tam ve doğru olması, iĢletmenin hesaplarının ve sonuçlarının doğru 

olması demektir
58

. Ġlk envanterin doğru olması önemlidir. Çünkü ilk envanter 

düzeltilemez ve bilançonun gerçeği yansıtmamasına sebep olur. Tasarı’da envanteri 

düzenleyen hükümlerde tamlık ve doğruluk ilkelerinden söz edilmiĢtir. Varlıkların ve 

borçların (aktif-pasif) teker teker gösterilmesi gerekmektedir. Tasarı’da tamlık ve 

doğruluk ilkesi zorunlu olarak uyulacak bir kuraldır
59

.  

 Ġkinci fıkrada on iki ayı geçmeyen faaliyet dönemi envanterinden söz 

edilmektedir. Ġlk faaliyet yılı, iĢletmenin açılıĢı ile baĢlayıp hesap döneminin son 

günü biteceğine göre, on iki aydan az olabilir. Bu istisna dıĢında faaliyet dönemi on 

iki aydan kısa olamaz.  

 Ġkinci fıkra envanterin çıkarılması süresini de kesin bir Ģekilde belirtmeksizin 

emredici bir kurala bağlamıĢtır. Fıkrada envanterin düzenli bir iĢletme faaliyetinin 

akıĢına uygun düĢen süre içersinde çıkartılacağı belirtilmekle, bilançodan önce 

çıkarılmıĢ olacağını hüküm altına almıĢtır. Çünkü bilanço envantere dayanacaktır. 
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Ġfadede bilanço gününden önce bilançoya esas alınabilecek sürede çıkarılması 

kastedilmiĢtir.  

 Üçüncü fıkra kural olarak değiĢmeyen değer ilkesini benimsemiĢtir. Kural 

malvarlığı unsurlarının teker teker değerlendirilmesidir. Hüküm bunun iki istisnasını 

öngörmektedir. Bunlardan birincisi maddi duran malvarlığa dâhil varlıklar, ikincisi 

ise, dönen malvarlık kategorisi kapsamındaki iĢletme ihtiyaçları için düzenli bir 

Ģekilde ikame edilen ham madde ve yardımcı maddelerle, akaryakıt gibi iĢletme 

malzemeleridir. Her ikisi de daha önceki toplam değerleriyle envantere alınabilirler. 

Ancak, ikinci kategorinin iĢletmede devamlı ikame edilmesi yanında, toplam 

değerleri ile sabit değerleri arasındaki farkın küçük olması gerekir. Bu kural sürekli 

olarak uygulanmaz.  

 66’ıncı maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesinde kural olarak üç yılda bir 

fiziki sayım yapılması zorunluluğu getirilmiĢtir. Üç yılda bir envanter yapmanın 

esasları tespit edilmiĢse de bu imkân sadece maddi duran varlıklar ile ham madde ve 

yardımcı maddeler ve iĢletme malzemelerinin envanteri için sağlanmıĢtır. Yani 

sanayi kuruluĢlarının bu düzenlemeye göre envanteri için sağlanmamıĢtır. Yani 

sanayi kuruluĢlarının bu düzenlemeden yararlanmaları mümkün görülmemektedir
60

. 

Oysa VUK’ un 190’ıncı maddesine göre, büyük mağazalar ve eczaneler üç yılda bir 

envanter çıkarabilmektedirler.  

 Son fıkrada aynı türden stok malvarlığı kalemlerinin, diğer aynı nitelikteki 

veya yaklaĢık aynı değerdeki taĢınabilir malvarlığı unsurlarının ve borçlarının, ayrı 

ayrı grup halinde toplanabileceğine ve ortalama ağırlıklı değer ile envantere 

konulabileceğini hüküm altına almıĢtır.   

 Yukarıda belirtildiği gibi Tasarı’da yeni bir düzenleme olan ve 6762 sayılı 

Kanun’da yer almayan envanteri kolaylaĢtırıcı yöntemlere 67’inci maddede yer 

verilmiĢtir.  

 Tasarı’nın 67/1. fıkrasında genel kabul gören matematiksel-istatiksel sondaj 

yöntemine izin verilmektedir. Sondaj fiziki envanterin tersidir. Fiziki envanterde, 
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aktif ve pasif kalemlerin envanteri depolara inilerek, alacak ve borçlulara gidilerek, 

onlarla mutabık kalınan bakiyeler alınarak, varlıkları teker teker sayarak, ölçerek, 

tartarak ve değerlendirilerek yapılır. Sondaj yönteminde ise genel kabul gören 

matematiksel-istatiksel örneklemelerle belirleme yoluna gidilir.  

 Envanter çıkarmada kullanılan yöntemin TMS’ ye uygun olması gerektiği ve 

bu Ģekilde düzenlenen envanterin vardığı sonuçların, fiziksel sayım yapılmıĢ olsaydı 

elde edilecek olan envanterin sonuçlarına eĢ değer olacağı ifade edilmiĢtir
61

. 

 TTK’ da envanterin sayım, ölçme, tartma ve değerleme yoluyla çıkarılması 

gerektiği belirtilmiĢtir. Ancak 67/3. fıkrada saymaya, ölçmeye, tartmaya dayalı yani 

nicel olmasına gerek bulunmaksızın, değerleri artırarak, eksilterek envanter 

çıkarılmasını düzenlemekte ve bunun iki halde mümkün olduğunu öngörmektedir. 

Bunlar faaliyet döneminin kapanıĢında; 

1) Fiziki sayım veya ikinci fıkraya göre izin verilen diğer bir usul kullanılarak 

malvarlığı kalemlerinin cins, miktar ve değerine göre faaliyet döneminin 

kapanıĢından önceki üç veya sonraki iki ay içinde bulunan bir gün itibariyle 

çıkarılmıĢ özel bir envanterde gösterilmiĢse ve 

2) Bu özel envantere dayalı olarak ve TMS’ ye uygun bir Ģekilde ileriye dönük 

tahmin yöntemiyle, faaliyet döneminin sonunda mevcut varlıkların o faaliyet 

döneminin sonu itibariyle değerlemesi doğru yapılıyorsa, varlıklara iliĢkin 

envanterin yapılmasına gerek olmadığı Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

 TTK’ nın 72’inci maddesinde, hesap dönemi sonunda çıkarılacak envanter ve 

bilançonun gelecek iĢ yılının ilk üç ayı içersinde tamamlanmıĢ olması gerektiği 

belirtilmiĢtir. Envanter ve bilançonun hesap döneminin sonunda envanter defterine 

kayıt edilmesi gerektiği de aynı maddede hüküm altına alınmıĢtır.  

 Tasarı’da ise, mevcut Kanun’un aksine sürelerde önemli bir değiĢikliğe 

gidildiği görülmektedir. Tasarı’da faaliyet döneminin kapanıĢından önceki üç veya 

sonraki iki ay içinde bulunan bir gün itibariyle çıkarılmıĢ olması ve özel bir 

envanterde gösterilmiĢ olması gerektiği hüküm altına alınmıĢtır.  
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 Görüldüğü gibi, Tasarı’da TTK’ da olduğu gibi envanterin nereye kayıt 

edileceği konusunda tam bir açıklık söz konusu değildir.  

 1.4.3.Finansal Tablolar Açısından KarĢılaĢtırma 

 Bu kısımda Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu Tasarısı finansal 

tabloların düzenlenmesi açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 1.4.3.1. AçılıĢ Bilançosu ve Yılsonu Finansal Tablolarına ĠliĢkin 

Düzenlemelere Ait Genel Hükümler 

 Tasarı’nın 69-71’inci maddeleri arasında açılıĢ bilançosu ve yılsonu mali 

tablolarına iliĢkin genel ilkelere, imzaya, dil ve para birimine iliĢkin düzenlemelere 

yer verilmiĢtir.   

 1.4.3.1.1. Düzenleme Yükümü 

 Tacir, ticari faaliyetinin baĢında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve 

borçlarının tutarlarının iliĢkisini gösteren finansal tabloyu (açılıĢ bilançosu, yılsonu 

bilançosu) çıkarmak zorundadır.   AçılıĢ bilançosunda, yılsonu finansal tablolarının, 

yılsonu bilançosuna iliĢkin hükümleri uygulanır
62

. 

 Bilanço ve gelir tablosu yılsonu finansal tablolarını oluĢturmaktadır
63

. 

Böylelikle 68/3. fıkrada yılsonu ―finansal tabloları‖ tanımlanmıĢtır. Ancak hüküm 

asgariyi göstermektedir. Tasarı’nın 514’üncü maddesi, nakit akım ve öz sermaye 

tablolarıyla eklerini de anılan tabloların içine almıĢtır. Bu sebeple hem 514’üncü 

madde hem de TMS’ nin bu konudaki hükümleri saklıdır.  

 1.4.3.1.2. Düzenlemeye ĠliĢkin Ġlkeler 

 Tasarı’nın 69’uncu maddesine göre, yılsonu finansal tabloları; TMS’ ye 

uyularak düzenlenmeli, açık ve anlaĢılır olmalı, düzenli bir iĢletme faaliyeti akıĢının 

gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır. 

 TTK’ nın 75’inci maddesinde ise ―açıklık ve doğruluk esasları‖ baĢlığı 

altında bilançonun düzenlenmesine iliĢkin ilkelere yer verilmiĢtir. Buna göre, 
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ilgililerin; iĢletmenin iktisadi ve mali durumu hakkında mümkün olduğu kadar doğru 

bir fikir edinebilmeleri için, envanter ve bilançoların ticari esaslar gereğince eksiksiz, 

açık ve kolay anlaĢılır bir Ģekilde memleket parasına göre düzenlenmesi gerektiği 

hüküm altına alınmıĢtır.  

 Görüldüğü gibi Tasarı’daki hükmün içerik ve anlamının TMS’ ye göre 

belirlenip tamamlanacağı belirtilmiĢtir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, 

IASC/UFRS’ nin belirleyeceği kurallar ve bunlara dayalı Türkiye Muhasebe 

Standartlarıyla dinamik bir uyum içinde finansal bilgilerin Ģeffaflığı sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bu madde vergi menfaatini gözetmeye ve korumaya yönelik vergi 

ilkelerini kesin olarak kapsam dıĢında bırakmıĢtır.  

 1.4.3.1.3. Dil ve Para Birimi 

 6762 sayılı TTK’ nın 75’inci maddesi bilançoların “..........memleket parasına 

göre tanzimi lazımdır.” hükmünü sevk etmiĢtir. 

 Ancak, Tasarı’da yılsonu mali tablolarının Türkçe ve Türk Lirası ile 

düzenleneceği ve bu konudaki diğer kanunlarda yer alan istisnaların saklı olduğu 

hükme bağlanmıĢtır. Hüküm emredici niteliktedir.  

 1.4.3.1.4. Ġmza  

 Tasarı’da mali tablolar ile ilgili getirilen diğer bir yenilik ise finansal 

tabloların, tacir tarafından tarih atılarak imzalanması gerektiğidir
64

. Bu maddeden 

anlaĢılan BK 12’inci maddesi dolasıyla kural olarak elektronik imzanın geçerli 

olacağıdır. Mevcut TTK’ da tacirlerin mali tabloları imzalamasına dair bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 

 1.4.3.2. Ġlkelere ĠliĢkin Düzenlemeler 

 Tasarı’da kalemlere iliĢkin ilkeler baĢlığı altında 72-76’ıncı maddeler 

arasında aĢağıdaki konular düzenlenmiĢtir; 

 Tamlık ve mahsup yasağı, 

 Bilançonun içeriği, 
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 AktifleĢtirme yasağı, 

 KarĢılıklar, 

 Dönem ayırıcı hesaplar, 

 Sorumluluk ĠliĢkileri   

 1.4.3.2.1. Tamlık ve Mahsup Yasağı 

  Tasarı’nın 72/1. fıkrasında tamlık, 72/2. fıkrasında ise mahsup yasağından 

bahsedilmiĢtir.  

 Tasarı’daki tamlık ile aksine kanuni hükümler ve TMS saklı kalmak 

koĢuluyla, mali tablolarında, ticari iĢletmenin tüm varlıklarını, borçlarını, peĢin 

ödenen giderleri ile peĢin tahsil edilen gelirleri, bütün gelir ve giderleri doğru Ģekilde 

değerlendirilmiĢ olarak gösterilmesi zorunluluğu ifade edilmiĢtir. PeĢin ödenen gelir 

ve giderlerden kasıt dönem ayırıcı hesaplardır. Dönem ayırıcı hesaplarla birlikte 

iĢletmenin bütün varlık ve borçlarının da mali tablolarda eksiksiz gösterilmesi 

zorunludur.  

 Aynı maddenin devamında mülkiyeti muhafaza kaydıyla elde edilen ve 

iĢletmenin kendisinin veya üçüncü kiĢilerin borçları için rehin edilen veya baĢka bir 

Ģekilde teminata verilen malvarlığı unsurları, teminat verenin bilançosunda gösterilir 

Ģeklinde bir ifadeye de yer verilmiĢtir. Bu kapsamda söz konusu mülkiyeti muhafaza 

kaydıyla elde edilen, rehin alınan malvarlığı unsurlarının iĢletmenin bilançosunda 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar kısmında gösterilmesi yerinde olacaktır. Bu 

varlıkların mülkiyeti iĢletmeye geçtiğinde ise Maddi Duran Varlıklara aktarılması 

gerekir.  

 Ayrıca maddenin son cümlesinde ise nakit ödemelerin söz konusu olduğu 

hallerde, bunlar teminat alanın bilançosunda gösterilir Ģeklinde bir düzenlemeye 

gidilmiĢ ve finansal kiralamaya iliĢkin hükümlerin saklı olduğu belirtilmiĢtir. 

 Tasarı’nın 72/2. fıkrasında aktif kalemler ile pasif kalemlerin, giderler ile 

gelirlerin, taĢınmazlara iliĢkin haklar ile bunlarla ilgili yüklerin mahsup 

edilemeyeceği ifade edilmiĢtir. Bu fıkra, açıklık ilkesi gereği mahsubu 

yasaklamaktadır. 
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 1.4.3.2.2. Bilançonun Ġçeriği 

 TTK Tasarısı 68’inci maddede ―bilanço‖ kavramının anlamına da kısa bir 

gönderme yapılmıĢtır. Maddede bilanço, ―tacirin, varlık ve borçlarının tutarlarının 

ilişkisini gösteren finansal tablo” olarak tanımlanmıĢtır.  

 TTK Tasarısı’nın 73’üncü maddesi ―TMS’ de aksi öngörülmedikçe 

bilançoda, duran ve dönen varlıklar, öz kaynaklar, borçlar ve dönem ayırıcı hesaplar 

ayrı kalem olarak gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek Ģemalandırılır‖ denilmiĢtir. 

 TTK’ nın 74’üncü maddesinde ise daha ayrıntılı bir bilanço tanımına yer 

verilmiĢtir. Buna göre bilanço; “envanterde gösterilen kıymetlerin sınıflandırılmış ve 

karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş özetidir.” denilmiĢtir. Bilançonun 

aktif tarafı mevcutlar ile alacakları, pasif tarafı ise borçlar ve özkaynakları 

göstermektedir. Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark iĢletmenin öz sermayesini 

oluĢturmaktadır. Öz sermaye bilançonun pasif tarafına yazılmak suretiyle aktif 

toplamı ile pasif toplamı birbirine denk hale getirilir denilmiĢtir. Tasarı’da 

bilançonun tanımına gönderme yapılmasının nedeni, bu konudaki düzenlemelerin 

artık TMSK tarafından yapılacak olmasıdır. 

 Madde 6762 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesiyle içerik itibariyle aynıdır. 

Tasarı’da bilançodaki aktif pasif ayrımına genel bir ifade ile değinilmekte, ancak ne 

cetvel ne de tablo Ģekline iliĢkin bir tercih belirtilmektedir. Tasarı’nın bu maddesi 

genel bir hükümdür. Bu nedenle uyulması zorunlu bir bilanço Ģemasına da yer 

vermemiĢtir. Ancak bilanço kalemlerinin Ģemalandırılması öngörülmüĢtür. 

 Ayrıca aynı maddede duran varlığın tanımı da yapılmıĢtır. Buna göre, ―duran 

varlıklar içinde iĢletmeye devamlı surette tahsis edilmiĢ bulunan varlıklar yer 

alır.‖denilmiĢtir.   

 1.4.3.2.3. AktifleĢtirme Yasağı 

 Tasarı’nın 74’üncü maddesi tamlık ilkesinin bir uygulamasıdır.  

 BilirkiĢi, noter, kuruluĢ denetçisi, avukat ücretleri, tescil giderleri ve çeĢitli 

resimler gibi kuruluĢ giderleri sonucunda iĢletmeye herhangi bir varlık girmez. Aynı 

Ģekilde öz sermayenin sağlanabilmesi için yapılan ihraç, izah name, pay senedi 
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basımı giderleri ile aracı kurum komisyonları da iĢletmeye bir varlık kazandırmaz
65

.  

 74/1. fıkra Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla (UMS) uyum içindedir. 

Yukarıda bahsedilen giderlerin aktifleĢtirilmesini yasaklamakta, 6762 sayılı 

Kanun’un 458’inci maddesinden ayrılmaktadır. Kural tamlık ilkesi olduğu için söz 

konusu giderlerin ihraç primi ile mahsubu da mümkün değildir. Yasak finansman 

giderlerini kapsamaz. 

 Bir iĢletmenin kendi yarattığı, kendisine ait ticaret unvanı, marka, patent, 

faydalı model, tasarım gibi fikri mülkiyet hakları ve peĢtemaliye benzeri iĢletme 

değerleri de aktifleĢtirilemez
66

.   

 Sigorta sözleĢmelerinin yapılması için gerekli olan giderler 

aktifleĢtirilemez
67

. Bu fıkrada öngörülen aktifleĢtirme yasağı AT yönergesinin bir 

gereğidir. 

 1.4.3.2.4. KarĢılıklar  

 KarĢılıklar bilanço hukukunun en önemli kalemlerinden biri olup, Ģüpheli 

borçlardan, askıdaki iĢlemlerden, gelecekte yerine getirilecek borçlardan doğması 

olası kayıplar için ayrılan, amaç hükmü belirli yedek akçedir
68

.  

 KarĢılıklar TMS’ ye göre ayrılır. Buna göre, TMS 37’de karĢılık gerçekleĢme 

zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülük Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  

 Bir karĢılık, aĢağıda yer alan koĢulların varlığı halinde finansal tablolara 

yansıtılır: 

 GeçmiĢ bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün (hukuki veya 

zımni) bulunması; 

 Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların 

iĢletmeden çıkmalarının muhtemel olması, 

 Yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekir. 
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 Bu koĢulların karĢılanmaması durumunda, herhangi bir karĢılık finansal 

tablolara yansıtılmaz
69

. 

 Mevcut TTK’ da bu yönde bir düzenleme yapılmamıĢtır. 

 1.4.3.2.5. Dönem Ayırıcı (Geçici) Hesaplar 

 Bilanço gününden sonraki belirli bir süre içinde giderleĢecek olan harcamalar 

ile gelir unsuru oluĢturacak tahsilâtlar hakkında TMS uygulanır
70

. 

 Dönem ayırıcı (geçici) hesaplar, dönemsellik kavramı Ģeklinde adlandırılan, 

muhasebenin temel kavramlarından birini ifade eder. Dönemsellik kavramı 

iĢletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin 

faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak belirlenmesidir. Gelir ve 

giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilmesi, gelir ve kârların ayrı döneme 

ait maliyet, gider ve zararlarla karĢılaĢtırılması bu kavramın gereğidir
71

.  

 1.4.3.2.6. Sorumluluk ĠliĢkisi 

 Bono düzenlenmesi ile poliçe ve çek düzenlenmesinden, devrinden, poliçenin 

kabulünden, kefaletlerden, avalden, garanti sözleĢmelerinden, akreditif teyitlerinden, 

üçüncü kiĢilerin borçları için verilen teminatlardan, üçüncü kiĢiler lehine 

taahhütlerden doğan sorumluluklar ile TMS’ de öngörülen diğer sorumluluklar 

pasifte gösterilmemiĢse, bilançonun altında veya ekte TMS’ ye göre açıklanır. 

Rücudan doğan alacaklar ve borçlar ile ilgili sorumluluk iliĢkileri de ekte belirtilir
72

. 

 77’inci madde Ģeffaflık ilkelerinin gereği olarak, pasifte yer olmayan 

sorumluluk iliĢkilerinin ekte açıklanmasını öngörmektedir. Sorumluluk iliĢkileri 

maddede sınırlı sayıda sayılmamıĢtır. Bu yüzden TMS’ ye gönderme yapılmıĢtır. 

Mevcut TTK’ da sorumluluk iliĢkisi düzenlenmemiĢtir.  

 1.4.4. Değerleme Ġlkeleri Açısından KarĢılaĢtırma 

 Mevcut Kanun’da değerlemeye iliĢkin çeĢitli ifadeler mevcuttur. Bunlar; 
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 Açıklık ve doğruluk esasları (md.75),  

 ĠĢletme hesabı-defter hulasa (md. 76),  

 Emtia envanteridir. (md. 77) 

 Tasarı’da ise değerleme ilkeleri mevcut Kanunu’na göre daha ayrıntılı bir 

Ģekilde düzenlenmiĢ ve değerlemeye iliĢkin temel esaslar verilmiĢtir. 

 1.4.4.1. Genel Değerleme Ġlkeleri 

 Finansal tablolarda yer alan varlıklar ve borçlara iliĢkin olarak, aĢağıdakilerle 

sınırlı olmamak ve TMS’ de öngörülen ilkelerde dikkate alınmak üzere Ģu değerleme 

ilkeleri geçerlidir;  

a) Bir önceki dönemin kapanıĢ bilânçosundaki değerler ile faaliyet döneminin 

açılıĢ bilânçosundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır. Bu ilke bilançoların 

birbirini izlemelerini bir önceki bilançonun kapanıĢ değerlerinin, bir sonraki 

bilançonun açılıĢ değerleriyle özdeĢ olmasını, böylece finansal durum 

karĢılaĢtırması yapılmasını ifade eder. Bu ilkenin istisnası TL’den YTL’ye 

geçiĢte olduğu gibi para biriminin değiĢmesidir. 

b) Fiilî veya hukukî duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde iĢletme 

faaliyetinin sürekliliğinden hareket edilir. 

c) Bilânço kapanıĢ gününde, varlıklar ve borçlar teker teker değerlendirilir, 

d) Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır; özelliklede bilânço gününe kadar doğmuĢ 

bulunan bütün muhtemel riskler ve zararlar, bunlar bilânço günü ile yılsonu 

finansal tablolarının düzenlenme tarihi arasında öğrenilmiĢ olsalar bile, 

dikkate alınır; kazançlar bilânço günü itibarıyla gerçekleĢmiĢlerse hesaba 

katılır. Değerlemeye iliĢkin olumlu ve olumsuz farkların dönem sonuçlarıyla 

iliĢkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki esaslara uyulur, 

e) Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilât tarihlerine bakılmaksızın 

yılsonu finansal tablolarına alınırlar, 

f) Önceki yılsonu finansal tablolarında uygulanmıĢ bulunan yöntemler 

korunur
73

.  
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 Birinci fıkrada sayılan ilkelerden istisnai durumlarda ayrılmak mümkündür. 

Ancak istisnai durumun haklı temellere dayanması ve vergi kanunlarından 

doğmaması gerekir
74

.  

 Tasarı’nın gerekçesinde değerleme ilkelerinin, değerleme ölçülerinden farklı 

olarak, değerlemede dikkate alınacak taĢıyıcı nitelikte evrensel kurallar olduğunu ve 

bu ilkelerin sınırlı sayı kapsamında olmadığı belirtilmiĢtir.   

 1.4.4.2. Ġktisap ve Üretim Değerleri 

 Tasarı’nın 80’inci maddesinde düzenlenmiĢ olup,  değerlemede uygulanacak 

değerlerin belirlenmesi, tanımları, kapsamları, uygulanacak kalemlerin gösterilmesi 

ve değiĢiklikler TMS’ ye tabidir denilmiĢtir.  

 1.4.4.3. Değerlemeyi BasitleĢtirici Yöntemler 

 Tasarı’da birtakım Ģartların gerçekleĢmesi halinde TMS’lerde öngörülen 

değerlemeyi basitleĢtirici yöntemlerin uygulanabileceği 81’inci maddede 

düzenlenmiĢtir. TTK’ da 81’inci madde gibi bir düzenleme mevcut değildir. 

 Tasarı’nın 79, 80 ve 81’inci maddelerinde öngörüldüğü gibi TMS’ nin geçerli 

olması, Türkiye Muhasebe Uygulamalarını, uluslararası muhasebe uygulamalarının 

bir parçası yapacaktır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISI’NIN MUHASEBE ORTAMINA VE 

MUHASEBE MESLEĞĠNE ETKĠLERĠ AÇISINDAN GETĠRDĠĞĠ 

YENĠLĠKLER 

 2.1. SERMAYE PĠYASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER 

 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın halka açık ve Sermaye Piyasası Kanunu’na 

tabi olan Anonim ġirketleri de ciddi biçimde etkileyecek yeni bir takım düzenlemeler 

getirmiĢtir. Bu kısımda bu yenilikler incelenecektir. 

 2.1.1. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Sermaye Piyasasına Etkileri 

 Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan birçok düzenlemenin Tasarıya 

aktarıldığı görülmektedir. Bu nedenle Tasarı’nın sermaye piyasası mevzuatından 

önemli ölçüde etkilendiği söylenebilir. Özellikle Sermaye Piyasası mevzuatının halka 

açık Anonim ġirketlere yönelik kayıtlı sermaye, birikimli oy, bağımsız denetim, 

UFRS, kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerinin Tasarı’da yer bulması bu 

etkileĢimi kanıtlamaktadır
75

. 

 Bu nedenle çalıĢmanın bu kısmında, Tasarı’nın sermaye piyasasını 

etkileyecek olan yeni düzenlemeler incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 2.1.1.1. Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisapları  

 Tasarı’nın 418-421’inci maddeleri arasında Anonim ġirketlerin Genel Kurul 

toplantı ve karar nisapları düzenlenmiĢtir. 

 Tasarı’nın 418’inci maddesi, Genel Kurul’un, kanunda veya esas sözleĢmede 

aksine daha ağır nisap öngörülmüĢ bulunmadığı sürece, sermayenin en az dörtte 

birini karĢılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanacağını; 

kararların, toplantıda hazır bulunanların çoğunluğuyla verileceğini düzenlemektedir. 

 Görüldüğü gibi, Tasarı mevcut Kanun’da düzenlenen basit nisabı devam 

ettirmiĢtir. Ancak, nisabın ―toplantı süresince korunmasının Ģart‖ olması Tasarı ile 

getirilen bir yeniliktir. 
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 Esas sözleĢme değiĢiklerinde toplantı ve karar nisapları Tasarı’nın 421’inci 

maddesinde düzenlenmiĢ olup; anılan maddede; Kanun’da veya esas sözleĢmede 

aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleĢmeyi değiĢtiren kararlar, Ģirket 

sermayesinin en az yarısının temsil edildiği Genel Kurul’da, toplantıda mevcut 

bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Ġlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde 

edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. Ġkinci 

toplantı için toplantı nisabı, Ģirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil 

edilmesidir. Öngörülen nisapları düĢüren veya nispî çoğunluğu öngören esas 

sözleĢme hükümlerinin geçersiz sayılacağı belirtilmiĢtir. Bu maddeyle esas 

sözleĢmenin, çoğunluğun altındaki bir nisapla değiĢtirilmesi engellenmek istenmiĢtir. 

 Ancak, bilânço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil 

yükümlülük getiren ve Ģirketin merkezinin yurt dıĢına taĢınmasına iliĢkin esas 

sözleĢme değiĢikliği kararları, sermayenin tümünü oluĢturan pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin oybirliği ile ele alınacaktır
76

.  

 ġirketin iĢletme konusunun tamamen değiĢtirilmesi, imtiyazlı pay 

oluĢturulması, nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına iliĢkin esas sözleĢme 

değiĢiklikleri, sermayenin en az %75’ini oluĢturan pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin oybirliği ile ele alınacaktır
77

.  

 Diğer taraftan, hisse senetleri menkul kıymet borsalarında iĢlem gören 

Ģirketlerde, sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ile 

birleĢme, bölünme ve tür değiĢtirmeye iliĢkin esas sözleĢme değiĢikliklerinde, 

418’inci maddedeki toplantı nisabı uygulanabilecektir. 418’inci maddedeki nisap, 

sermayenin %25’idir
78

. 

 Düzenleme SPK hükümleri ile de çeliĢmektedir. SPK’nın 11’inci maddesine 

göre, Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ģirketin tabiyetinin değiĢtirilmesi ve pay 

sahiplerinin yükümlülüklerinin arttırılması hususundaki ana sözleĢme 

değiĢikliklerinin görüĢüldüğü toplantılar dıĢındaki tüm Genel Kurul toplantıları, 
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%25’lik nisapla yapılabilmektedir. SPK ve Tasarı hükmü arasındaki bu farklılık 

düzenlemelerin birliği açısından sakıncalı bir durum yaratmaktadır
79

. 

 Ayrıca, SPK’ da yer alan hüküm ―Halka Açık Anonim Ortaklıklara‖ 

iliĢkindir. Dolayısıyla, Tasarı’da yer alan ―payları borsada iĢlem gören ortaklıktan‖ 

daha kapsamlı bir grubu ifade etmektedir. Zira Halka Açık Anonim Ortaklık statüsü 

için gereklilik borsada iĢlem görme değildir. Payları borsada iĢlem görmeyen bir 

ortaklığın halka açık olması mümkündür. Tasarı ile SPK arasındaki bu farklılığın 

giderilmesi gerekmektedir
80

. 

 2.1.1.2. Anonim ġirketin Kendi Hisse Senetlerini Satın Alması 

 Mevcut TTK’ nın 329’uncu maddesinde düzenlenmiĢ olduğu üzere Anonim 

ġirket, kendi hisse senetlerini mülk edinemez ve rehin olarak kabul edemez. 

Dolayısıyla hisse senetlerinin mülk edinilmesi veya rehin alınması neticesini doğuran 

sözleĢmeler hükümsüz sayılır. Bu maddenin düzenleniĢ amacı; üçüncü kiĢilerin 

alacaklarının korunmasıdır.  

 ABD, Japonya, Rusya, Almanya, Hindistan, Fransa, Ġtalya gibi birçok ülkede 

Anonim ġirketlerin kendi hisse senetlerini satın almalarına veya geri almalarına 

(buy-back) hukuken bir engel bulunmamakta ve bu ülkerlerde buy-back yöntemi 

yoğun olarak kullanılmaktadır
81

.  

 Son krizde birçok uluslararası Ģirket ekonomik kriz döneminde kendi hisse 

senetlerini satın alarak, hisse değerinin azalmasını engellemeye çalıĢmıĢtır. Fakat 

bazı ortakların kendi hesaplarına Ģirket hisselerini aldıkları görülse de Türk 

hukukundaki düzenlemelere göre, Türk Ģirketlerinin bu Ģekilde hisselerini piyasadan 

satın almaları mümkün olmadığından, ekonomik krize karĢı bu yöntemle mücadele 

etmek mümkün olmamıĢtır
82

.  

 Bahsedilen bu nedenlerden dolayı, Tasarı’nın 379’uncu maddesiyle Anonim 

ġirketlere kendi hisse senetlerini satın alabilme imkânı tanınmıĢtır. Anonim 
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ġirketlerin kendi hisse senetlerini satın almasının nedenleri çok çeĢitlidir. Ortaklığın 

ele geçirilme riskine karĢı koruma sağlaması, piyasadaki düĢük değerlemelerin önüne 

geçilmesi ve hisse senedi opsiyonlarına olanak sağlanması en önemli nedenler 

arasındadır. Öte yandan, mevcut ve potansiyel yatırımcılar tarafından, ortaklık 

yönetiminin ortaklığa güvendiğine iliĢkin olumlu bir gösterge olarak 

değerlendirilmektedir
83

.  

 Tasarı’nın bu madde hükmü TTK’ nın 329’uncu maddesini aĢan ve AB ile 

uyum içinde bulunan bir özellik taĢımaktadır.  

 Tasarı’nın ilgili maddesine göre; bir Anonim ġirket, Genel Kurul’un Yönetim 

Kurulu’na verdiği yetkiye dayanarak, sermayesinin %10’unu aĢmamak kaydıyla, 

ortaklık hisselerini satın alabilecek ve rehin olarak kabul edebilecektir. Ancak, Genel 

Kurul’un vereceği bu yetki 18 aylık bir süre için geçerli olacak ve bu süre 

yenilenebilecektir. Yönetim Kurulu ―yakın ve ciddi bir kaybı önlemek‖ için Genel 

Kurul’un yetkisi olmadan da Ģirketin %10 veya daha fazla hisse senedini satın 

alabilecektir. 

 Yukarıda belirtilen bu iki istisnaya ek olarak Tasarı’nın 382’inci maddesinin 

(e) bendi uyarınca anonim ortaklığın menkul kıymet Ģirketi (aracı kurum) olması 

durumunda, %10’luk sınırlamanın uygulanmayacağıdır. Bu madde, doğrudan 

sermaye piyasasını ilgilendirmektedir. 

 Tasarı’da Anonim ġirketlerin kendi hisse senetlerini satın almaları konusunda 

%10’luk bir sınırlama getirilmesinin nedeni, manipülatif iĢlemlerin gerçekleĢeceği 

endiĢesi ve sermaye piyasasının korunmasıdır.  

 Tasarı’da, pay senetleri borsada iĢlem gören Ģirketlere iliĢkin olarak 

SPKr’nun, Ģeffaflık ilkeleri ile fiyata iliĢkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri 

yapacağı ifade edilmektedir
84

.  
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 2.1.1.3. Pay Sahibinin ġirketten Çıkarılması  

 Tasarı’nın 208’inci maddesinde pay sahibinin Ģirketten çıkarılması konusu 

düzenlenmiĢtir. Maddeye göre, bir ortaklığın, paylarının veya oy haklarının en az 

%90’nına sahip olan bir Ģirkette, kalan pay sahipleri Ģirketin çalıĢmasını engelliyor, 

dürüstlük kurallarına aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı yaratıyor veya pervasızca 

hareket ediyorsa, hakim Ģirket azınlığın paylarını varsa borsa değeri, yoksa gerçek 

değerlerle veya genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın 

alabilir.  

 Bu maddenin düzenlenmesindeki amaç, bir Ģirketin sermayesinin ve oy 

haklarının %95’ inin uygun gördüğü bir kararın alınıp uygulanmasına, çoğu kiĢisel 

çeĢitli sebeplerle karĢı çıkan ortakların Ģirketi bunaltan ve engelleyen davranıĢlarına 

son verip, Ģirket içi barıĢı sağlamaktır. Kötüye kullanmalara ve özellikle pay 

bedelinin ödenmemesi tehlikesine engel olmak amacı ile karar mahkemeye 

bırakılmıĢ, pay bedeli kanunen belirlenmiĢtir. 

 Sermaye piyasasında pay sahibinin Ģirketten çıkarılması hakkının 

kullanılabilmesi için, mevzuatta değiĢiklik yapılmasına yönelik çalıĢmalar SPKr 

tarafından sürdürülmektedir. SPKr’ nun bu yöndeki çalıĢmaları ile AB yönergesi 

uyum içindedir. Ancak Tasarı ile AB yönergesi arasında pay sahibinin Ģirketten 

çıkarılması için, azınlık ortakların ―engelleyici durum‖ yaratması gerekirken, AB 

yönergesinde böyle bir durumun varlığı aranmamıĢtır.   

 2.1.1.4. Ġmtiyazlı Paylar 

 Serbest piyasa ekonomisinde önemli rol oynayan ve çok kiĢinin katılımına 

uygun olarak düzenlenen anonim ortaklıklar, kendi baĢlarına üretime elveriĢli 

olmayan küçük birikimleri toplayarak, büyük sermayelerin oluĢmasına olanak veren 

yapıdadırlar. Ġmtiyazlı paylar ise anonim ortaklıkların bu Ģekilde sermaye 

toplayabilmeleri için araç olarak kullanılabilir.  

 Sermayelerini artırmak ve dıĢarıdan sermayelerine katkı yapılmasını isteyen 

anonim ortaklıklar, bu katkıyı elde edebilmek için imtiyazlı paylar ihraç ederler. Öte 
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yandan; imtiyazlı paylar, eski pay sahipleri tarafından dıĢarıdan gelen katılımlar 

karĢısında kontrolü ellerinde tutabilmek amacıyla da kullanılabilir. 

 Mevcut Kanun’un 401’inci maddesi, ―Esas sözleĢme ile bazı nevi hisse 

senetlerine, kâr payı veya tasfiye halindeki Ģirket mevcudunun dağıtılması ve sair 

hususlarda imtiyaz tanınabilir.‖ demektedir. Ancak anılan maddede esas sözleĢme ile 

bazı paylara imtiyaz tanınması mümkün olmakla birlikte, ―imtiyazlı pay‖ kavramının 

tanımına yer vermemiĢtir.  

 Ġlk esas sözleĢme ile veya esas sözleĢme değiĢtirilerek bazı paylara imtiyaz 

tanınabileceği Tasarı’nın 478/1. fıkrasında düzenlenmiĢtir. Böylelikle imtiyazın 

paylara tanınacağı düzenlenmiĢtir. 

 Mevcut Kanun’un aksine Tasarı’nın 478/2. fıkrasında imtiyazın tanımına yer 

verilmiĢtir. Buna göre, ―imtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan hakkı ve oy hakkı gibi 

haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiĢ yeni bir pay 

sahipliği hakkıdır.‖ denilmiĢtir. Böylelikle anılan maddeyle imtiyazın hem diğer paya 

tanınan ―üstün‖ bir hak, hem de ―kanunda öngörülmemiĢ‖ bir hak tanınarak 

yaratılabileceği öngörülmüĢtür. 

 Oyda imtiyaz hakkı TTK’ nın 373’üncü maddesinde düzenlenmiĢ olup, anılan 

bu maddeye göre, ―her hisse senedi en az bir oy hakkı verir.‖ denilmiĢtir. Maddedeki 

―en az‖ ifadesinden kasıt bir payın birden fazla oy hakkına sahip olmasına imkân 

tanımasıdır.  

 Oyda imtiyazlı payları düzenleyen Tasarı’nın 479/1. fıkrasında oyda 

imtiyazın, eĢit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek 

tanınabileceği hüküm altına alınmıĢtır. Tasarı gerekçesinde, bu hüküm ile farklı 

itibari değerli paylara eĢit oy hakkı tanınarak imtiyazlı pay ihraç edilmesinin 

engellenmesinin amaçladığı belirtilmektedir. 

 Oyda imtiyazın bazı pay sahiplerince kötüye kullanılabilmesi ihtimali 

nedeniyle, birçok hukuk sisteminde oyda imtiyazlı paylar ya kaldırılmıĢ, ya da 

ihraçları sınırlamalara tâbi tutulmuĢtur. TTK ise oyda imtiyazlı pay ihracını 

sınırlayan herhangi bir açık hüküm içermez. TTK md. 373’de her paya ―en az‖ bir oy 
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hakkı tanınabileceğini söyleyerek alt sınırı belirtir, fakat üst sınır hakkında bir 

belirleme yapmaz. Ancak iyiniyet kuralları oyda imtiyaz için bir üst sınır 

oluĢturabilir. Aynı Ģekilde BK md. 19 ve md. 20’ de oyda imtiyaz bakımından bir üst 

sınır teĢkil eder. 

 Tasarı’nın 479/2. fıkrasında oyda imtiyazın, eĢit nominal değerdeki paylara 

farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabileceği ifade edilmektedir
85

. Bir paya en çok 

on beĢ oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaĢmanın gerektirdiği veya haklı bir 

sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki halde, Ģirketin merkezinin 

bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaĢma projesini veya haklı 

sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi 

gerekir. Projede yapılacak her değiĢiklik mahkeme kararına bağlıdır. 

KurumsallaĢmanın gerçekleĢmeyeceğinin anlaĢıldığı veya haklı sebebin ortadan 

kalktığı hallerde, istisna etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir
86

. 

 Ancak Tasarı’nın 479/3. fıkrasında oyda imtiyazın esas sözleĢme değiĢikliği, 

iĢlem denetçilerinin seçimi, ibra ve sorumluluk davası açılmasına iliĢkin kararlarda 

kullanılamayacağı düzenlenmiĢtir. 

 2.1.1.5. Kurumsal Yönetim 

 Gerek yurtdıĢında, gerekse Türkiye’de yaĢanan finansal skandalların ortak 

özelliği, Ģirketlerdeki yönetsel ve mali zafiyettir. Dolayısıyla yönetsel ve mali 

raporlama zaaf ve tutarsızlıklarının önüne geçebilmek için yapılan çalıĢmalar bizi 

―iyi yönetiĢim‖ ya da ―kurumsal yönetim‖ kavramlarına götürmüĢtür
87

.  

 OECD’nin (1999, 2004), Dünya Bankası (1999), Sarbanes Oxley Act (SOA) 

(2002) ve AB Komisyonu (2002) kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerinde 

aĢağıdaki temel konuların vurgulandığı görülmektedir. Bunlar: 

a) Uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun Ģeffaf tablo ve raporların 

üretilmesi, 
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b) Kurumsal yönetim ilkeleri ıĢığında Ģirket yöneticilerinin, yönetim ve denetim 

kurullarının yeniden yapılandırılması ile daha ayrıntılı kontrol edilerek daha 

fazla sorumlu kılınması, 

c) ġirketlerin kurumsal yönetim açısından baĢarısının ölçülebilmesi için 

kurumsal yönetim derecelendirilmesinin yapılması,  

d) Bağımsız denetim standartlarının uluslararası düzeyde oluĢturulması ve 

denetçinin de denetlenmesidir
88

. 

Ülkemizde de söz konusu düzenlemelere TTK Tasarısı’nın 1529’uncu 

maddesinde yer verilmiĢtir. Maddede, “Halka açık Anonim ġirketlere kurumsal 

yönetim ilkeleri, Yönetim Kurulu’nun buna iliĢkin açıklamasının esasları ve 

Ģirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçları, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüĢü alınmak Ģartıyla, 

diğer kamu kurum ve kuruluĢları sadece kendi alanları için geçerli olabilecek 

kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrıntıya iliĢkin sınırlı düzenlemeler 

yapabilirler.‖ denilmektedir. 

 Türk Ticaret Kanun Tasarısını hazırlayan komisyona baĢkanlık eden Prof. Dr. 

Ünal Tekinalp’in ―Türk Ticaret Kanun Tasarısı, kurumsal yönetim felsefesinin 

Ģeffaflık, hesap verebilirlik, nesnel adalet ve kurumsal ve toplumsal sorumluluk 

ilkelerini sadece borsa Ģirketlerine özgülenmiĢ, onları aynı zamanda Anonim ve 

Limited ġirketler hukukunun bir parçası haline getirmiĢ, yani bir anlamda 

somutlaĢtırmıĢtır.‖ Ģeklindeki açıklaması, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin 

hazırlanmakta olan Türk Ticaret Kanun Tasarısı’nda önemli bir yer tuttuğunu 

göstermektedir
89

. 

 Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık Ģirketlere yönelik 

olarak, kurumsal yönetim ilkelerini 2005 yılında açıklaması, Borsa Yönetim Kurulu 

tarafından, borsada payları iĢlem gören ortaklıklara yönelik olarak Ġstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası Kurumsal Yönetim Endeksi oluĢturulması, kurumsal yönetimle 

ilgili önemli geliĢmelerdir. 
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 Tasarı, SPKr’ nun halka açık anonim ortaklıklarda kurumsal yönetim 

ilkelerini benimsemesinin yanı sıra, tüm sermaye Ģirketlerine de kurumsal yönetime 

iliĢkin hükümler getirmiĢtir. Kurumsal yönetime iliĢkin Tasarı’da yer alan somut 

düzenlemelerden bazıları aĢağıda sıralanmıĢtır
90

. 

 KuruluĢ ve temel ilkeler: 

o Kurucu menfaatleri (md.348), 

o Kurucular beyanı (md.349), 

o KuruluĢ denetçisi (md.351), 

o EĢit iĢlem ilkesi (md.357), 

o Pay sahiplerinin Ģirkete karĢı borçlanmalarının yasaklanması 

(md.358). 

 Yönetim Kurulu düzeyinde: 

o YK üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğunun kaldırılması (md.359), 

o Azlığa YK’ da temsil hakkı (md.360), 

o YK üyelerinim görevleri sırasında Ģirkete kusurlarıyla verecekleri 

zararın, sigorta ettirilmesi (md.361). 

 Denetim: 

o Bağımsızlık, 

o Tarafsızlık, 

o Uluslararası standartlarda denetim, 

o Denetçinin müĢterisine denetimden baĢka bir hizmet verememesi, 

danıĢmanlık yapamaması, 

o YK yıllık raporunun denetim kapsamında olması, 

o Riskin teĢhisi ve iç denetim düzeninin standartlara uyup uymadığının 

denetimi. 

 Genel Kurul düzeyinde: 

o Devredilmez yetkilerin belirlenmesi (md.408), 

o Genel Kurul iç yönetmeliği (md.419), 

o Oyda imtiyazın sınırlandırılması (md.479). 
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 2.2. TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISI’NIN TÜRKĠYE    

MUHASEBE STANDARTLARINA ETKĠSĠ  

 Finansal krizler ve 2000’li yılların baĢında dünyada yaĢanan muhasebe 

skandalları ile birlikte uluslararası alanda muhasebe bilgisinin kalite tartıĢmaları 

baĢlamıĢtır. Diğer taraftan küresel ekonomik iliĢkilerin artması ile birlikte muhasebe 

alanında uluslararası uyumlaĢtırılma ihtiyacı, muhasebe standartlarının oluĢturulması 

süreci ve muhasebe standardı oluĢturma fonksiyonu üstlenen kuruluĢları da gündeme 

taĢımıĢtır. Muhasebe standartlarının oluĢturulması amacıyla son yıllarda, bağımsız 

kurulların yapılandırılmakta olduğu gözlenmektedir
91

. 

 Türkiye’de ulusal muhasebe standartları geliĢtirme sürecinde 1989 yılında 

3568 sayılı Kanun ile oluĢturulan meslek örgütü TÜRMOB’ un önemli bir rolü 

olmuĢtur. TÜRMOB bünyesinde 1994 yılında oluĢturulan Türkiye Muhasebe ve 

Denetim Standartların Kurulu tarafından, yetkilerini devrettiği 2001 yılına kadar 19 

adet TMS geliĢtirilmiĢtir. Söz konusu standartlar, yasal olarak 2002 tarihinde 

faaliyete geçen TMSK tarafından taslak metin olarak kabul edilmiĢtir. Günümüz 

Türkiye’sinde muhasebe standartları konusunda en yetkili kurum TMSK’ dır
92

. 

 Ülkemizde muhasebe standardı hazırlama konusuna önem veren diğer iki 

kurum ise, SPKr ve BDDK’ dır. Bankacılık sektörü için UFRS ile uyumlu muhasebe 

standartları BDDK tarafından 22.06.2002 tarih ve 24793 (Mükerrer) sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan ―Muhasebe Uygulama Yönetmeliği‖ çerçevesinde 

yapılmaktadır. SPKr ise 2003 yılında Seri: XI, No: 25, ―Sermaye Piyasasında 

Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ‖ yayınlamıĢtır. SPK Tebliği, IAS/IFRS’lerin 

çevirisi niteliğindedir. SPKr denetim ve gözetimi altındaki, menkul kıymetleri 

borsada iĢlem gören iĢletmelerin 2005 yılından itibaren UMS/UFRS’ ye uygun 

finansal tablo düzenlemeleri zorunludur. Ancak borsaya kote olmayan iĢletmelerde, 

bu standartların uygulanması zorunlu değildir
93

. 

                                                             
91

Orhan Çelik, ―Uluslararası Muhasebe Standartlarına ĠliĢkin GeliĢmeler: Dünya ve Türkiye‖ 

(EriĢim) http://www.tmsk.org.tr 20 Eylül 2009  
92

ġaban Uzay, ―KüreselleĢmenin ĠĢletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi‖ 

(EriĢim) http://www.denetim.net 28 Eylül 2009 
93

Uzay, a.g.m. 

http://www.tmsk.org.tr/
http://www.denetim.net/


50 
 

 Ülkemizde Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) setinin 

uygulanmasında dönüm noktası SPKr, BDDK ve Hazine MüĢteĢarlığı’nın 

düzenlemelerini bir kenara koyarsak TTK Tasarısı olmuĢtur
94

. Tasarı ile birlikte 

TMSK, Ticaret Kanunu’nda ilk defa telaffuz edilmiĢtir
95

. Tasarı’nın 88’inci 

maddesinde, gerçek ve tüzel kiĢilerin ticari defterlerine, küçük ve orta ölçekli 

iĢletmelere, ticaret Ģirketlerinin finansal tablolarıyla konsolide hesaplara, hatta 

gerektiğinde, esnafa TMS’ nin uygulanacağı hükme bağlanmıĢtır. 6762 sayılı 

Kanun’un aksine Tasarı, Anonim ġirketlerin hesaplarına iliĢkin hükümlere yer 

vermemiĢ, bunu TMS’ ye bırakmıĢtır. 

 TTK Tasarısı’nda, halka açık olsun, olmasın ülkedeki tüm iĢletmelerin 

muhasebe ve finansal raporlama konularında TMSK tarafından yayınlanan UFRS’ ye 

uyumlu TMS ve TFRS’ ye uyma zorunluluğu getirilmektedir. Türkiye’de borsaya 

tabi olan firmalar ile olmayan firmalara uygulanacak muhasebe standartlarında 

farklılığa gidilip gidilmeyeceği zaman içerisinde öğrenilecektir. Diğer yandan TMSK 

tarafından “KOBİ’ler İçin UFRS Taslağı” hazırlanmaktadır. Taslak, tam set UFRS’ 

nin sadeleĢtirilmiĢ ve basitleĢtirilmiĢ halidir. KOBĠ’lerin UFRS’lerden muaf 

tutulmasını önerenler olduğu gibi, yarının büyük ölçekli firmalarını oluĢturacak olan 

KOBĠ’ler için aĢağıdaki faktörlerden dolayı, UFRS’lere uygun mali tablo 

hazırlamalarının gerekli olduğu yönünde de görüĢler bulunmaktadır. Söz konusu 

faktörler
96

:  

 KOBĠ’lerin yurt dıĢındaki banka ve finans kuruluĢlarından kredi alabilmeleri, 

 KOBĠ’lerin diğer ülkelerdeki tedarikçilerle olan iliĢkileri, 

 Basel II’nin de etkisiyle kredi derecelendirme kuruluĢlarının Ģeffaf finansal 

tablolara olan gereksinmeleri, 

 KOBĠ’lerin yurtdıĢı müĢterileri gibi. 

 Diğer taraftan, yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defterine iliĢkin 

hükümlerde TMS ve TMSK’ dan bahsedilmiĢtir. Yılsonu Ģirketlerce yapılacak olan 

değerleme hususunda madde 78’de, finansal tablolarda yer alan varlıklar ile borçların 
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TMS’ de öngörülen ilkeler dikkate alınmak üzere değerleme ilkelerinin geçerli 

olacağı, madde 79’da ise varlıklar ile borçlara uygulanacak değerleme ölçülerinin 

düzenlendiği görülmektedir. Madde 69’da finansal tabloların yılsonu 

düzenlenmesinde TMS’ ye uygun, açık ve anlaĢılır olması, faaliyetin gerekli kıldığı 

sürede çıkarılması gerektiği yer almaktadır
97

. 

 2.3. BAĞIMSIZ DENETĠM ORTAMI AÇISINDAN GETĠRDĠĞĠ 

YENĠLĠKLER  

 2000’li yılların baĢında ABD’de Enron, Worldcom, AB’de de ise Parmalat, 

Ahold gibi finansal raporlama ve bağımsız denetim skandalları, düzenleyici 

otoriteleri bu alanda daha etkin tedbirler almaya zorlamıĢ, yatırımcıların ve genel 

olarak kamu menfaatinin korunmasını teminen, finansal raporlama ve bağımsız 

denetime iliĢkin standartların yeniden ele alınmasının yanında, anılan faaliyetleri 

yürüten kiĢi ve kurumlara iliĢkin olarak etkin gözetim ve denetim mekanizmalarının 

kurulması gündeme gelmiĢtir. Bu kapsamda, özellikle bağımsız denetime iliĢkin 

gözetim ve denetim faaliyetleri eskisine nazaran daha bir hassasiyet ve dikkatle ele 

alınmıĢtır
98

.  

 Bağımsız denetim faaliyetinin gözetim ve denetiminde, söz konusu 

önlemlerden dünya çapında yankı uyandıranı, ABD tarafından kanunlaĢtırılan 

Sarbanes Oxley Yasası (SOA)’dır. Ayrıca birçok ülkede yatırımcılarla birlikte 

kamuyu korumaya yönelik çalıĢmalar da hız kazanmıĢtır. ABD’de SOA ile 

oluĢturulan Kamu Gözetim Kurulu (PCAOB), 1978 yılından beri AICPA tarafından 

uygulanan denetçilerin denetimi (Peer Review) programlarının önemli ölçüde yerini 

almıĢtır. PCAOB’ un denetim firmalarını kaydetme ve denetleme fonksiyonu 

dıĢında, denetim standartları belirleme gibi önemli bir sorumluluğu daha 

bulunmaktadır. ABD’den sonra AB Komisyonu ile IFAC, IOSCO gibi uluslararası 
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nitelikli kuruluĢlar da PCAOB benzeri bir modeli benimsemiĢler ve üyelerine 

önermiĢlerdir
99

.  

 Ülkemizde denetim firmalarının denetimi veya gözetimi SPK, BDDK, Hazine 

MüsteĢarlığı gibi düzenleyici kurumlar; denetçilerin denetimleri ise; Türkiye Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliği 

(TÜRMOB) ile Maliye Bakanlığı’nca gerçekleĢtirilir
100

. Ayrıca TÜRMOB 

bünyesinde oluĢturulan Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TUDESK) da 

bağımsız denetim iĢinde denetçilerin uymak zorunda oldukları uluslararası denetim 

standartlarını baz alan düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür
101

. 

 Ülkemizde bağımsız denetime iliĢkin düzenleme ve düzenleyici otorite 

çokluğu; muhasebe denetimi mesleğinin daha çok vergi mevzuatı çerçevesinde 

Ģekillenmesi ve vergisel danıĢmanlık/müĢavirlik iĢlerinin sektörü domine etmesi gibi 

hususlar dolayısıyla, bağımsız denetim sisteminin çok baĢlı ve dağınık bir yapı arz 

ettiği görülmektedir. Sistemin genel nitelikli düzenlemeler ile bir bütün haline 

getirilmesi ve bu faaliyetin tam manasıyla bir meslek olarak kabulü ise ancak politika 

yapıcıların tercihleriyle mümkün olabilecek kapsamlı bir çalıĢma ve iradeyi 

gerektirmektedir. Diğer taraftan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın gerek muhasebe 

gerekse denetim alanında gerçekleĢtirilmesi öngörülen yeni düzenlemeleri bu hususta 

bir fırsat olarak görülmektedir
102

.  

 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile mevcut düzenleme olan 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’nun denetime iliĢkin hükümleri karĢılaĢtırılarak yapılan değiĢiklikler 

bu kısımda ortaya konulmaya çalıĢılacaktır. 
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 2.3.1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Bağımsız Denetim   

 Türk hukukunda iĢletme denetimleri 1987 yılına gelinceye kadar TTK ve 

vergi mevzuatı çerçevesinde, kamu gelirlerini güvence altına almak amacıyla, kamu 

otoriteleri tarafından yapılan bir denetim Ģeklinde görülmüĢtür. 1987 yılından sonra 

kamu denetçilerinin yanında bağımsız denetçilerden de yararlanma eğilimi ortaya 

çıkmıĢtır ve bu eğilimle birlikte bağımsız denetim, iĢletme denetiminde yerini 

almıĢtır
103

.  

 Bugün dünyada ekonomik faaliyetlerin sınırları aĢması, yapılan uluslararası 

anlaĢmalar, teknolojide meydana gelen değiĢim, ülkelerin toplumsal, kamusal, ticari 

ve sınaî yaĢamını düzenleyen hukuk kurallarının yeniden Ģekillendirilmesi gereğini 

ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda; Avrupa Birliği süreci, Dünya Ticaret 

Örgütü’nün kurulması, biliĢim teknolojilerinde meydana gelen olağanüstü 

değiĢimler, bölgesel ve küresel diğer geliĢmeler ülkelerin sosyal, toplumsal, kamusal, 

ticari ve sınaî yaĢantılarını derinden etkilemiĢtir
104

.   

 2.3.1.1. Anonim ġirketlerde Denetim 

 Anonim ortaklıklarda denetleme organı, denetçilerdir
105

. Denetçilerin sayısı 

birden fazla ise bu denetçiler bir heyet teĢkil ederler yani birlikte hareket ederler
106

.   

 Denetleme organı, yönetim ve genel kurul gibi yasal ve zorunlu bir organdır. 

Yokluğu fesih sebebi oluĢturur. Buna karĢılık özellikle ABD’yi oluĢturan federe 

devletler hukuklarında, anonim ortaklıklarda yasal bir denetleme organına gerek 

görülmemiĢtir. Keza Alman Hukukunda denetleme organı, yönetim kurulunun 

üzerinde bir nezaret organı olarak görev yapmaktadır. Yönetim kurulunu atama 

yetkisi bu kuruldadır
107

.  
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 TTK’ nın 353’üncü maddesi kuruluĢtan sonraki dönemlerde denetçiye bazı 

görevler yüklemiĢtir. Bu görevler, iĢletme yetkilileri ile bilançonun düzenlenmesi, 

defterlerin incelenmesi, en az ayda bir rehin, teminat veya vedia niteliğindeki 

malların ve kıymetli evrakın bulunup bulunmadığını kontroldür. Ayrıca üç ayı 

geçmeyen sürelerde kasa sayımı da bu görevler arasında yer almaktadır
108

. 

 Hata ve hilelerin belirlenmesi ve ortaya çıkarılmasında denetçi, yönetim 

kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur. Denetçilerin görevlerini yaptıkları sırada 

iĢletme içindeki yolsuzluk hata ve hilelerden haberdar olduklarında üst makamlara 

bildirilmesi zorunludur
109

. Denetçiler, kanun veya ana sözleĢme ile kendilerine 

yükletilen görevlerini hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan 

dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar
110

. 

 2.3.1.2. Limited ġirketlerde Denetim 

 6762 sayılı TTK’ nın 504/1. fıkrasında limited Ģirketlerde, ortak sayısının en 

az iki, en fazla elli olacağı hükme bağlanmıĢtır.  

 Ortak sayısı yirmiyi aĢan Limited ġirketlerde bir veya birden fazla denetçi 

bulunur
111

. Madde hükmünden de anlaĢılacağı üzere Limited ġirketlerde ortak 

sayısının yirmiyi aĢıp aĢmamasına göre denetçi bulundurulur.  

 548’ inci maddede denetçi sayısının bir veya birden fazla olacağı belirtilmiĢ, 

ancak herhangi bir tavan rakam belirtilmemiĢtir. Ancak, TTK md. 548/1 ikinci tümce 

―Bu fasılda başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, Anonim Şirketlerdeki 

murakıplara ait hükümler Limited Şirket murakıplarına da tatbik olunur.” hükmünü 

getirdiğine göre, denetçi sayısı da beĢi aĢamaz
112

.  

 Görüldüğü gibi; 6762 sayılı TTK kapsamında Anonim ġirketler ve ortak 

sayısı yirmiyi aĢan Limited ġirketler denetime tabi tutulmaktayken, TTK Tasarısı’yla 

Anonim ġirketler, Limited ġirketler ve Ģirketler topluluğu bağımsız denetime tabi 
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tutulmaktadır. Böylelikle tasarı ile bağımsız denetimin kapsamı geniĢletilmiĢ ve 

Limited ġirketler ilk kez denetime tabi tutulmuĢ olmaktadır. 

 2.3.2.Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Açısından Bağımsız Denetim  

 Son yıllarda küreselleĢmenin etkisiyle dünyada hem ekonomik hem de ticaret 

alanlarında meydana gelen köklü değiĢimler, ülkeleri yasal düzenlemelerini yeniden 

gözden geçirmesini zorunlu kılmıĢtır. Bu değiĢimler ülkemizin ekonomi ve ticaret 

hayatını önemli ölçüde etkilemiĢ, yasal düzenlemelerde gerekli değiĢikliklerin 

yapılmasını gündeme getirmiĢtir. DeğiĢiklik yapılan yasal düzenleme konularının en 

önemlilerinden biri bağımsız denetimdir
113

. 

 Özellikle dünyada meydana gelen Enron, Worldcom gibi büyük Ģirketlerin 

adının karıĢtığı yolsuzluk olayları sonucu, gündem denetim merkezli kurumsal 

yönetim ilkeleri çerçevesinde belirlenmiĢtir
114

. 

 GeliĢmiĢ ülkelerde ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde tüm sermaye 

Ģirketleri bağımsız denetime tabi olmasına karĢın ülkemizde sadece
115

; 

1) SPK Mevzuatına Tabi ġirketler, 

2) Bankalar Kanunu’na Tabi ġirketler, (Bankalar, Özel Finans Kurumları) 

3) Sigorta ve Reasürans ġirketleri, Bireysel Emeklilik ġirketleri, 

4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kapsamına Giren ġirketler, 

5) Faktoring ve Finansman ġirketleri  

bağımsız denetime tabi tutulmaktadır. Denetim konusunda diğer ülkelerle (geliĢmiĢ 

ülkeler ve AB ülkeleri) aramızdaki bu farklığı ortadan kaldırmak ve Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısı’nın hedeflerinden biri olan AB müktesebatıyla uyumu sağlamak 

bakımından, TTK Tasarısı’yla birlikte tüm Ģahıs ve sermaye Ģirketleri bağımsız 

denetime tabi tutulmaktadır.  

 Böylelikle Tasarı ile sermaye Ģirketlerinin, yani anonim, limited ile sermayesi 

paylara bölünmüĢ komandit Ģirketlerin ve Ģirketler topluluğunun denetiminde, 

reformcu bir anlayıĢ ve çağdaĢ bir açılımla, köklü bir sistem değiĢikliğine gidildiği 
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görülmektedir. Yapılan bu değiĢiklik, ulusal ve uluslararası piyasalarda güveni 

kuracak, yerleĢtirecek ve Türkiye’ye yeni bir görünüĢ kazandıracak çapta ve 

niteliktedir. Ġleri bir denetim hukuku anlayıĢının özelliklerini taĢıyan denetime iliĢkin 

hükümler, anonim ve Türkiye’de ilk defa denetlenmeye tabi tutulacak Limited 

ġirketlerin yapısını ve organsal düzenini teorik ve dogmatik düzeyde 

değiĢtirecektir
116

.  

 Tasarıya göre, 210’uncu maddede yer alan ve fakat ayrıntısı düzenlenmemiĢ 

olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı denetimi hariç, Anonim ġirketlerde üç ayrı denetim 

düzenlenmiĢtir. Bunlardan biri, iĢlem denetçisi tarafından yapılan denetimdir. Diğeri, 

denetçi tarafından gerçekleĢtirilen denetimdir. Üçüncüsü ise, Tasarı’nın 406’ıncı ve 

438’inci maddelerinde hükme bağlanmıĢ olan özel denetçidir. Bunların ilk ikisi 

Genel Kurul tarafından sonuncusu yani özel denetçi mahkeme tarafından atanır. 

ġirket denetçisi dendiğinde Genel Kurul tarafından atanmıĢ olan ve Tasarı’nın 397 ve 

devamı maddelerinde düzenlenen denetçiyi anlamak gerekmektedir
117

.  

 2.3.2.1. Denetleme  

 Denetçilerin yapacağı denetim Tasarı’nın 397’inci maddesinde belirtilmiĢtir. 

Tasarı’nın 397/1. fıkrasına göre; Uluslararası denetim standartları esas alınarak 

Anonim ġirketlerin ve Ģirketler topluluğunun finansal tabloları ile yıllık raporlarının 

denetçi tarafından denetleneceği, denetimin kapsamı içinde Yönetim Kurulu’nun 

yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar 

ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespit edilmesi hükme 

bağlanmıĢtır.  

 Birinci fıkra Anonim ġirketlerin ve Ģirketler topluluğunun denetlenmeleri 

zorunluluğunu kanuni bir yüküm olarak öngörmektedir. Denetlenecek olan, Ģirketin 

finansal tabloları ile yıllık raporları ve bunlar bağlamında tüm Ģirket muhasebesidir. 

Denetime, büyük, küçük ve orta ölçekli
118

; halka açık olan veya olmayan, hisse 
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senetleri borsa da iĢlem gören ya da görmeyen özel ve kamu sektörüne dâhil tüm 

Anonim ġirketler dâhildir.  

 Maddenin ikinci fıkrasına göre, denetçinin denetiminden geçmemiĢ finansal 

tablolar ile yıllık raporlar düzenlenmemiĢ hükmündedir; batıldır. Bu hüküm yıllık ve 

altı aylık finansal tablolar için düzenlenmiĢ olup, açılıĢ ve ara bilançoları ile tasfiye 

bilançolarına uygulanmaz. Ancak bunların denetimi özel hükümlere tabidir.  

 Üçüncü fıkrada denetleme zamanı, finansal tablolar ile yıllık raporların 

sunulma tarihi olarak belirtilmiĢtir. Finansal tablolar ile yıllık raporun denetleme 

raporunun sunulmasından sonra değiĢtirilmiĢ ve değiĢiklik denetleme raporunu 

etkileyecek nitelikte ise yıllık faaliyet raporunun yeniden denetleneceği, yeniden 

denetleme ve bunun sonucunun raporda özel olarak açıklanacağı ve denetçi 

görüĢünde de, yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere yer verileceği hükme 

bağlanmıĢtır.  

 Tasarı’da denetçi dıĢında işlem denetçilerine de yer verilmiĢtir. ĠĢlem 

denetçileri Ģirketin kuruluĢunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleĢmeyi, 

bölünmeyi, tür değiĢtirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer Ģirket 

iĢlem ve kararını denetleyecek olan denetçilerdir. ĠĢlem denetçileri kanunda veya 

esas sözleĢmede aksine hüküm bulunmuyorsa Genel Kurul tarafından atanır ve 

görevden alınır
119

. ĠĢlem denetçilerinde de denetçilerde aranan özellikler aranır. 

Ancak bir kuruluĢ denetçisi veya sermaye artırımına bakan iĢlem denetçisi iĢin 

niteliği itibariyle 3568 sayılı Kanun’a göre yetkili YMM ve SMMM olmayarak 

hukukçu veya mühendisler arasından seçilebilir. Çünkü söz konusu iĢlemler her 

zaman 3568 sayılı kanun anlamında denetlemeyi gerektirmeyebilir
120

.  

 Kısaca 397’inci maddesinde yer alan düzenlemelerle Anonim ġirketlerin 

denetlenmesi sistemi tamamen değiĢtirilmiĢtir. 6762 sayılı TTK’ ya göre üç zorunlu 

organdan biri olan denetçiler yoluyla yapılan denetim yerini, büyük ve orta ölçekli 

sermaye Ģirketlerinde bağımsız denetleme kuruluĢlarına, küçük ölçekli sermaye 

Ģirketlerinde ise en az iki YMM veya SMMM’ ye bırakmıĢtır. Denetim uluslararası 
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standartlara göre yapılmalıdır. Denetim geneldir, bazı olayların denetimi değil 

bütünsel bir denetimdir ve süreklidir. Denetlenecek olan tüm Ģirket muhasebesidir
121

.  

 2.3.2.2. Konu ve Kapsam  

 Tasarı’nın 398’inci maddesinde denetimin konusu ve kapsamı hüküm altına 

alınmıĢtır. Maddenin amacı esasında Genel Kurul’a tam ve doğru değerlendirme 

olanağı sağlamak, denetleme raporunu etken, doyurucu ve güvenilir kılmaktır. Altı 

aylık ara raporların amacı da aynıdır.  

 ġirketin veya topluluğun finansal tablolarının, konsolide tabloların ve yıllık 

raporlarının denetimi, envanterler de dâhil olmak üzere, muhasebenin denetimini 

kapsar
122

. ġirketin ve topluluğun finansal tablolarının ve yıllık raporların denetimi, 

ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları ile kanuna ve esas sözleĢme hükümlerine 

uyulup uyulmadığının incelenmesini de içerir
123

. Denetleme, denetçilik mesleğinin 

gerekleri ile meslek etiğine ve uluslararası standartlara uygun olarak ve özenle 

yapılır. Denetleme, Ģirketin veya topluluğun, durumunun dürüst resim ilkesine uygun 

olarak yansıtılıp yansıtılmadığını; yansıtılmıĢsa bunun sebeplerini; bu birinci fıkranın 

ikinci cümlesi anlamında aykırılıkları ve yanlıĢlıkları açıkça ortaya koyacak tarzda 

yapılır ve gerçeği dürüstçe belirtir
124

.  

 Birinci fıkranın son cümlesinde yer alan ―dürüstçe‖ sözcüğü Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısı’nın 515’inci maddede öngörülen dürüst resim ilkesine göndermedir. 

Dürüst resim ilkesi 515’inci maddede, Anonim ġirketlerin finansal tabloları, Türkiye 

Muhasebe Standartlarına göre Ģirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz 

kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaĢılabilir, karĢılaĢtırılabilir, ihtiyaçlara ve 

iĢletmenin niteliğine uygun bir Ģekilde; Ģeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst, 

aynen ve aslına sadık surette yansıtacak Ģekilde çıkarılır Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Bu 

gönderme denetlemenin nitelik ve özelliğini tanımlamakta ve denetlemenin niteliğini 

açıklamaktadır.  
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 398/2. fıkrada denetim; ġirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun 

ve topluluğun konsolide finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun, denetçinin 

denetleme sırasında elde ettiği bilgilerle uyum içinde olup olmadığını açıklayacak 

Ģekilde yapılacağı hüküm altına alınmıĢtır.  

 398’inci maddenin üçüncü fıkrası topluluğun finansal tabloları ile ilgili olup, 

bunları denetleyen denetçinin görevinin, konsolidasyona tabi Ģirketlerin finansal 

tablolarının incelenmesini kapsayacak Ģekilde geniĢlediğini ifade etmektedir. 398/3. 

fıkraya göre; Topluluğun finansal tablolarının denetiminden sorumlu olan denetçi, 

topluluğun konsolide tablolarına alınan Ģirketlerin finansal tablolarını, özellikle 

konsolidasyona tâbi uyarlamaları ve mahsupları gereği gibi yerine getirip 

getirmediğini denetleyecektir.  

 Denetçi, Yönetim Kurulu’nun, 378’inci madde uyarınca Ģirketi, finansal 

tabloların, gerçek resmi, dürüstçe göstermemesi dolasıyla tehdit eden veya 

edebilecek nitelik taĢıyan tehlikeleri zamanında teftiĢ eden, etkin bir sistem kurup 

kurmadığını, bu sistemi iĢletip iĢletmediğini ve kendisine sunulan sonuçları 

değerlendirip, önlem alıp almadığını da denetler ve raporuna kaydeder
125

.  

 397’inci maddenin birinci fıkrası ile 398’inci maddenin ikinci fıkrasındaki 

konular, Türk Ticaret Kanun Tasarısı ile ilk defa Türk Hukuku’nda denetim 

kapsamında düzenlenmiĢtir.  

 2.3.2.3. Denetçi Ġle Ġlgili Düzenlemeler  

 Ülkemizde 1957 yılında TTK’ nın yürürlüğe girmesinden bu yana iç denetim, 

organ niteliğindeki murakıp(lar) tarafından yerine getirilmektedir. Ancak bu 

düzenleme istenilen sonucu vermemiĢtir
126

. Bunun en önemli nedeni, denetçilerin de, 

Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu’nu seçen çoğunluk tarafından seçilmesi, bunun 

doğal sonucu olarak da Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aynı çoğunluğun 

mensupları olmasıdır
127

. 
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 Bu nedenlerle TTK Tasarısı’yla Ģirketlerin bağımsız denetimi konusunda 

mevcut TTK’ ya göre radikal ve köklü bir sistem değiĢikliğine gidilmiĢtir. Anonim 

ġirketin finansal tablolarının yani hesaplarının denetlenmesi sistemi tamamen 

değiĢmiĢ, 6762 sayılı Kanun’da Ģirketin üç organından biri olan ve uzman bilgisine 

sahip olması zorunlu bulunmayan ―murakıp(lar)‖ eli ile yapılan denetleme, 

kaldırılarak bütün sermaye Ģirketleri için bağımsız denetim zorunluluğu getirilmiĢtir.  

 Tasarı’da halka açık olsun veya olmasın tüm Anonim ġirketlerin denetimi 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik 

Kanunu’na göre denetim yetkisi almıĢ Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir, Yeminli 

Mali MüĢavir unvanlı meslek mensupları ile bunların oluĢturdukları bağımsız 

denetim kuruluĢlarına bırakılmıĢtır
128

. 6762 sayılı Kanun sisteminde, murakıp(lar) 

için öngörülmüĢ bulunan Genel Kurul’un toplantıya çağrılması gibi, yönetime iliĢkin 

görev ve yetkiler de Tasarı’yla sistemden çıkarılmıĢtır. Ayrıca, denetimin, denetçilik 

mesleğinin gereklerine, etiğine ve uluslararası standartlara göre yapılması emri 

Tasarı’da yerini açıkça almıĢtır
129

.  

 Tasarı’nın 399 ve 400’ünci maddelerinde denetçiye iliĢkin hükümlere yer 

verilmiĢtir. Bu maddelerde denetçilerin nasıl seçileceği, seçilen denetçinin hangi 

durumlarda görevden alınacağı ve sözleĢmesinin feshi, kimlerin denetim 

faaliyetlerini yerine getirebileceği veya getiremeyeceğine iliĢkin düzenlemeler ilgili 

hükümlerde düzenlenmiĢtir.  

 2.3.2.3.1. Seçim, Görevden Alma ve SözleĢmenin Feshi  

 Denetçinin nasıl ve ne zaman seçileceği, tescil ve ilanının nasıl yapılacağı 

gibi konular Tasarı’nın 399/1. maddesinde hükme bağlanmıĢtır. Tasarı’nın 399/2. ve 

4. maddeleri ise, denetçinin denetleme görevinin nasıl ve ne zaman geri 

alınabileceğini hükme bağlamıĢtır
130

.  
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 Tasarı’nın 399/1. fıkrasına göre denetçinin Ģirket Genel Kurulunca; topluluk 

denetçisinin ise, ana Ģirketin Genel Kurulunca seçileceği hükme bağlanmıĢtır. 

Denetim bir anlamda yönetimin denetlemesi olduğu için, denetçinin seçimi Genel 

Kurul’a aittir ve Genel Kurul’un bu yetkisi devredilemez niteliktedir. Böylece teorik 

temelde, 6762 sayılı Kanun’un 347’inci maddesi ile Tasarı arasında tam bir ilkesel 

uyum vardır. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği 

faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi Ģarttır. Bu hüküm emredici niteliktedir. 

Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye 

verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile web 

sitesinde ilan eder.  

 Denetçiden denetleme görevi, dördüncü fıkrada öngörüldüğü Ģekilde ve haklı 

sebeplerin varlığında alınabilir. Bir denetçinin görevden alınması, yerine yenisinin 

atanmıĢ olmasına bağlıdır; yoksa denetçi azledilip, daha sonra yerine yenisi 

atanamaz. Mahkemenin kararı eĢzamanlı olmalıdır. ġirkete sınırsız fesih hakkı 

tanınmıĢ olsaydı denetçi, Ģirket tarafından fesih baskısı altında tutulabilirdi. Fesih 

dördüncü fıkradaki Ģartlara bağlanmıĢ olması, denetçiye güvence sağlamaya iliĢkin 

yeni ve modern Ģirketler hukukunun esin verdiği bir üst hukuk kuralıdır. Söz konusu 

ilke, Tasarı’ya hakim olan bağımsız denetimin taĢıyıcı kolonlarından biridir
131

.  

 ġirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, 

a) Yönetim Kurulu’nun, 

b) Sermayesinin yüzde onunu, halka açık Ģirketlerde esas veya çıkarılmıĢ 

sermayesinin yüzde beĢini oluĢturan pay sahiplerinin, 

Ġstemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiĢ denetçiyi dinleyerek, seçilmiĢ denetçinin 

kiĢiliğine iliĢkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı 

yönünde bir kuĢkunun varlığı halinde, baĢka bir denetçi atayabilir. Denetçinin 

görevden alınabilmesi için mahkeme kararına ihtiyaç vardır. Mahkeme bu kararı 

haklı bir sebebin varlığı veya tarafsızlılığı bozan herhangi bir durumun varlığı 

halinde verebilir
132

. 
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 Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçiminin Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanından itibaren üç hafta içersinde açılır. Azınlığın bu 

davayı açabilmesi denetçinin seçimine Genel Kurul’da karĢı oy vermiĢ, karĢı oyunu 

tutanağa kaydettirmiĢ ve seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren 

geriye doğru en az üç aydan beri, Ģirketin pay sahibi sıfatını taĢıyor olması Ģartlarına 

bağlanmıĢtır
133

.   

Denetçi Yönetim Kurulu’nun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir 

pay sahibinin istemi üzerine, faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar seçilmez ise, 

Ģirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanır. Aynı 

hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleĢmeyi feshetmesi, görevlendirme 

kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer 

herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan 

engellenmesi hallerinde de uygulanır. Mahkeme kararı kesindir
134

. Görevi ifadan 

engellenme ile fiziki engellenme ve denetçinin elemanlarının istifası, grev ve lokavt 

ve benzeri durumlarda kastedilmiĢtir.   

 Mahkeme tarafından denetçi atanması durumunda, emsal dikkate alınarak, 

ücreti ile olası giderler için mahkeme veznesine yatırılması gereken ön ödeme 

mahkemece belirlenir. Bunlara itiraz süresi üç iĢ günüdür. Mahkeme kararı 

kesindir
135

.  

 Denetçi tarafından denetim sözleĢmesinin feshi sebepleri sınırlandırılmıĢtır. 

Denetçi denetim sözleĢmesini iki nedenle feshedebilir. Bunlar; 

1) Haklı bir sebebin varlığı halinde, 

2) Görevden alma davası açıldığı takdirde.  

Taraflar arasındaki görüĢ yazısına iliĢkin fikir ayrılıkları, görüĢ yazısına iliĢkin 

sınırlama veya kaçınma, haklı sebep sayılmaz. Haklı sebepler çalıĢma saatlerinin 

müsait olmamasından, ücret ve giderlerin zamanında ödenmemesinden, denetçinin 

görevi yerine getirmesinin engellenmesinden kaynaklanabilir. Denetçinin sözleĢmeyi 
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feshinin yazılı ve gerekçeli olması gerekir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği 

sonuçları Genel Kurul’a sunmakla yükümlüdür
136

.  

 Hüküm genelinde düzenlenmiĢ olan ―mahkeme tarafından atama‖ 

profesyonel hizmet ilkeleri ile örtüĢmemektedir. Denetçiler bağımsızdır ve rıza 

göstermedikleri, kabul etmedikleri müĢteriler ile çalıĢmak konusunda zorlanamazlar, 

bu serbest piyasa ilkeleri ile de açıkça çeliĢmektedir
137

. Denetçinin sözleĢmeyi 

feshedebileceği Ģartlar Genel Bağımsız Denetim SözleĢmesinde açıkça 

düzenlenmelidir, bu Ģartlar oluĢtuğu takdirde denetçi sözleĢmeyi feshedebilmeli ve 

bunun için herhangi bir onay aramamalıdır. Bu kapsamda hükmün 8’inci fıkrasında 

değiĢiklik gerçekleĢtirilmelidir
138

.  

 Denetçi altıncı fıkra hükmüne göre fesih bildiriminde bulunduğu takdirde, 

Yönetim Kurulu hemen geçici bir denetçi seçer ve fesih bildirimini Genel Kurul’un 

bilgisine, seçtiği denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar
139

.  

 2.3.2.3.2. Denetçilerin Sahip Olması Gereken Özellikler 

 Eski kanunun amaca uygun gerçek denetimden uzak olduğu, Yönetim Kurulu 

üyelerinde bile belli ölçüde yetkinlik aranırken, denetçilerde mesleki eğitim, kalifi-

kasyon, yetkinlik, ehil olma vb. özelliklerin aranmadığı, denetçi bağımsızlığı hususu-

nun göz ardı edildiği, denetçi bağımsızlığını mümkün kılan hususları içermediği, 

buna karĢılık TTK Tasarısı’nda ise, mesleki yetkinliği ispatlanmıĢ meslek men-

suplarınca amaca uygun ―gerçek‖ denetimi öngören bir düzenlemeye gidildiği, 

denetçilerin (denetleme kurulu olarak) Ģirketin iç organı olmaktan çıkarılıp, denetim 

görevinin bağımsız denetim Ģirketlerine ve meslek mensuplarına verilmesinin 

Tasarı’nın en önemli yeniliklerinden biri olduğu görülmektedir
140

. 

 Tasarı’nın 400’üncü maddesinde denetçinin nitelikleri belirtilmiĢtir. Buna 

göre; Denetçinin ancak bir bağımsız denetleme kuruluĢu olabileceği ve üyelerinin 
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SMMM ve YMM sıfatına haiz olmaları gerektiği hükme bağlanmıĢtır. Küçük 

Anonim ġirketler, en az iki Yeminli Mali MüĢavir veya Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢaviri denetçi olarak seçebileceklerdir. Her iki denetçide hukuki açıdan aynı 

konumdadır. Bağımsız denetleme kuruluĢunun kuruluĢ ve çalıĢma esasları ve 

denetleme elemanlarının nitelikleri Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenir. Meslekten 

olmayan kiĢiler bağımsız denetleme kuruluĢu kuramazlar. Madde 400/1. fıkradan 

anlaĢılan, ĢirketleĢme yoluyla bağımsız denetleme kuruluĢlarının geliĢmesi ve 

bugünkü kiĢiliklerinden farklı kiĢiliklerle yeniden düzenlenmesidir.  

 Madde 400/1. fıkrada denetçi olamayacaklar da gösterilmektedir. Bu 

maddeye göre; AĢağıdaki hallerden birinin varlığında Yeminli Mali MüĢavir veya 

Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir, bağımsız denetleme kuruluĢu bunun pay 

sahiplerinden biri ve Yeminli Mali MüĢavirin, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirin, 

bağımsız denetleme kuruluĢunun veya onun pay sahibinin yanında çalıĢan veya 

burada sayılanların mesleği birlikte icra ettikleri kiĢi veya kiĢiler, ilgili Ģirkette 

denetçi olamaz. ġöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;   

1) Denetlenecek Ģirkette pay sahibi olanlar,  

2) Denetlenecek Ģirketin yöneticisi, çalıĢanı veya denetçi olarak atanmasından 

önceki üç yıl içinde bu sıfatları taĢıyanlar,  

3) Denetlenecek Ģirketle bağlantısı bulunan bir kurumun temsilcisi, YK üyesi ya 

da sahibi veya %20’den fazla paya sahip olanlar,  

4) Denetlenecek Ģirketle bağlantı olan bir Ģirkette çalıĢan veya böyle bir Ģirkette 

%20’den fazla paya sahip olan bir iĢletmede çalıĢanlar ya da denetçisi olacağı 

Ģirkette %20’den fazla paya sahip olan bir gerçek kiĢinin yanında çalıĢanlar, 

5) Denetlenecek Ģirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 

düzenlenmesinde denetleme dıĢında faaliyette veya katkıda bulunmuĢsa, 

6) Denetlenecek Ģirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 

düzenlenmesinde denetleme dıĢında faaliyette veya katkıda bulunduğu için 

beĢinci bende göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kiĢinin veya onun 

ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalıĢanı, YK üyesi, ortağı, 

sahibi ya da gerçek kiĢi olarak bizzat kendisi ise, 
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7) 1-6. bentlerde yer alan Ģartları taĢıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin 

nezdinde çalıĢıyorsa,  

8) Son beĢ yıl içinde denetçiliğe iliĢkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan 

gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek Ģirkete veya ona 

yüzde yirmiden fazla pay ile iĢtirak etmiĢ bulunan Ģirketlere verilen 

denetleme ve danıĢmanlık faaliyetinden elde etmiĢse ve bunu cari yılda da 

elde etmesi bekleniyorsa, 

Denetçi olamaz. Ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli 

Mali MüĢavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (8) 

bendindeki yasağın kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir.  

 2.3.2.3.3. Denetçi Rotasyonu  

Tasarı’nın 400/2. maddesinde denetçinin rotasyonuna iliĢkin temel kurallara 

yer verilmektedir. 400/2. maddeye göre; ― Bir bağımsız denetleme kuruluĢu, menkul 

kıymetleri borsada iĢlem gören bir Ģirket için altı yıl arka arkaya denetçi raporu 

vermiĢse, söz konusu bağımsız denetleme kuruluĢu veya o Ģirketin denetimi için 

özgülediği denetçi ile onunla birlikte çalıĢan denetim takımı en az dört yıl için 

değiĢtirilir.‖ hükmü getirilmiĢtir.  

 Ancak TTK Alt Komisyon Raporuyla 400/2. maddede değiĢikliğe gidilmiĢtir. 

DeğiĢiklik ile altı yıl olan süre yedi yıla çıkarılmıĢtır. Bir bağımsız denetleme 

kuruluĢu, bir Ģirket için yedi yıl arka arkaya denetçi raporu vermiĢse, yedinci yılın 

sonunda denetçi iki yıl için değiĢtirilecektir. Alt komisyonun yaptığı bu değiĢiklikle 

SPK ile uyum sağlanmıĢtır.  

 2.3.2.4. Ġbraz Yükümü ve Bilgi Alma Hakkı  

 Finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporlarının gerektiği Ģekilde ve içerikte 

eksiksiz ve zamanında Yönetim Kurulu tarafından denetçiye teslimini ve Yönetim 

Kurulu tarafından denetlemenin yapılabilmesi için gerekli olanakların hazırlanıp 

sağlanmasını ifade eder. ġirketin defterlerini, yazıĢmalarını, belgelerini, aktif ve 
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pasifini, kasasını, kıymetli evrakını inceleyebilmesi için Yönetim Kurulu denetçiye 

gerekli olan olanakları sağlamakla yükümlüdür
141

.  

 401/2. fıkra Yönetim Kurulu’nun olanak sağlamak, bilgi ve belge vermek 

yükümünü düzenlemektedir. Denetçi yılsonu denetiminin hazırlıkları için gerektiği 

takdirde bilgi, belge alma hakkının, tabloların çıkarılmasından önce de yerine 

getirilmesini Yönetim Kurulu’ndan isteyebilir.  

 2.3.2.5. Denetim Raporu  

 Tasarı’nın 402’inci maddesinde denetim raporunun Ģeklinin ve içeriğinin 

nasıl olması gerektiği belirtilmiĢtir.  

 Maddenin birinci fıkrasında denetim raporunun kaleme alınıĢ Ģekli ve 

karĢılaĢtırmalı olmasına iliĢkin hükümleri içermektedir. Rapor; açıklık ilkesine 

uymalı ve geçmiĢ yıl ile karĢılaĢtırmayı içermelidir.  

 Denetçi Yönetim Kurulu’nun Ģirketin veya topluluğun yıllık faaliyet 

raporunda yer alan bilgileri, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu 

açısından denetler. Bu denetim ayrı bir rapor halinde düzenlenir
142

. Bunun sebebi, 

denetçinin, kural olarak, yıllık faaliyet raporunu denetlememesi, denetlenebilecek 

olanaklara sahip bulunmamasıdır. Çünkü yıllık faaliyet raporunda sadece finansal 

tablolar hakkında bilgiye yer verilmemekte, bu rapor aynı zamanda plan ve 

projeksiyonları, istihdam durumunu, pazar payını, pazarlamayı ve saireyi de 

içermektedir. Fıkrada yıllık faaliyet raporunun hangi noktalara özgüleneceği açıkça 

belirtilmiĢtir
143

.  

 Denetçi değerlendirme yaparken Ģirketin; denetliyorsa, ana Ģirketin ve 

topluluğun, finansal tablolarını esas alır
144

. Yine aynı maddeye göre; ġirketin ve 

topluluğun varlığını sürdürülebilmesinin Ģartları ile geliĢmesi hakkında Yönetim 

Kurulu’nun yaptığı irdelemeleri uluslararası denetim standartlarında öngörülmüĢ 

bulunan ilgili çalıĢma ve raporlama standartlarının gösterdiği çerçevede 
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değerlendirilir. Raporda ayrıca denetim sırasında; TMS’ nin uygulanmasına iliĢkin 

yanlıĢların bulunup bulunmadığı, Ģirketin UDS’ leri arasında yer alan iĢletmenin 

devamlılığı ile ilgili standartta öngörülmüĢ bulunan gereklilikler çerçevesinde 

saptanan belirsizlikler ve iĢletmenin sürekliliğini tehlikeye atan olgular açıklanır.  

 Denetim raporunun esas bölümünde, denetçi defter tutma düzeninin, finansal 

tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas sözleĢmenin finansal 

raporlamaya iliĢkin hükümlerine uygun olup olmadığı, Yönetim Kurulu’nun denetçi 

tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaların yapılıp yapılmadığını ve 

belgelerin verilip verilmediğini açıkça ifade eder
145

.   

 Tasarı, kurumsal yönetim kurullarının ve piyasaların güvenliklerinin gereği 

olarak Ģirketi tehdit eden risklerin erken teĢhisine, sorumlu organlara bildirilmesine 

ve gerekli önlemlerin alınmasına özel önem vermiĢ, buna iliĢkin birçok hüküm 

öngörmüĢtür. 402’inci maddede de, bu erken teĢhis sisteminin kurulup kurulmadığı, 

iĢletilip iĢletilmediği, sonuçlarının değerlendirilip değerlendirilmediği, önerilen 

önlemlerin alınıp alınmadığını Genel Kurul’a -denetleme raporu ile- bildirmek 

görevini bir de denetçiye vermiĢtir
146

.  

 2.3.2.6. GörüĢ Yazısı  

 Denetçi, denetim sonucunu bir yazıyla belirtir
147

. Denetçi görüĢünü üç 

yazıdan birini vererek açıklar. Bunlar; 

 Olumlu görüĢ yazısı, 

 Sınırlı olumlu görüĢ yazısı, 

 Olumsuz görüĢ yazısıdır.  

 Tasarı’nın 403’ üncü maddesinde sayılan bu görüĢ yazılarından baĢka görüĢ 

yazısı verilmesi mümkün değildir. Bu üç yazı da gerekçeli olmalıdır. GörüĢ yazısı, 

denetimin konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında, denetçinin, denetiminin 

sonucuna iliĢkin değerlendirmesini de içerir
148

.  
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 ―Yazı‖ teriminin tercih edilmesinin sebepleri Ģunlardır
149

: 

1) ―Rapor‖ denilseydi, 402’inci maddedeki denetçi raporuyla karıĢabilir, hatta 

onun bir sonucu olarak görülebilirdi. Oysa Tasarı’nın amacı, denetçinin ayrı 

bir yazı vererek sonuç açıklamasıdır. 

2) ―GörüĢ‖ sözcüğü öznel bir değerlendirmeyi değil, uluslararası standartlara 

göre varılan neticeyi ifade eder.  

3) Kaynakta kullanılan ―not‖ kelimesinin kavrama uygun olmadığı 

düĢünülmüĢtür. 

 Olumlu görüĢ yazısında, denetimin sonucu, Yönetim Kurulu'nun 

sorumluluğunu gerektirecek bir durumun mevcut olup olmadığını ortaya koyacak, 

sorunlara iĢaret edecek ve herkes tarafından anlaĢılabilecek tarzda belirtilir
150

. 

 Olumsuz görüĢ yazısı ise finansal tabloların ve faaliyet raporunun Türkiye 

Muhasebe Standartları’na, kanuna ve esas sözleĢmeye uygun olmadığını belirtir, 

yöneticilerin sorumluluğuna dayanak oluĢturabilir. Bu yazı üzerine Genel Kurul 

finansal tablolara iliĢkin karar alamaz. Olumsuz görüĢ yazısının ağır sonuçları 

dikkate alındığında denetçinin ancak çok ciddi aykırılıklar halinde bu yazıyı vermesi 

önerilir
151

.  

 Sınırlı onay yazısı, olumlu bir yazıdır. Bu yazı denetçinin vardığı sonucun 

esas itibariyle, hatta büyük çapta olumlu olduğunu ifade eder. Bu "olumlu" kanı 

nesneldir ve yazının yorumunu da belirli kurallar altına sokar
152

. Türkiye muhasebe 

standartları gereği gibi uygulanmıĢ olup da sadece bazı sonucu değiĢtirmeyen veya 

etkilemeyen aykırılıklar varsa; temel hatalar, aldatmalar, hileler, aykırılıklar, 

peçelemeler, gizlemeler, baĢka türlü göstermeler mevcut değilse; belgesiz kayıt 

yapılmamıĢsa, dayanak belgeler sahte değilse, envanterle oynanmamıĢsa; aykırılıklar 

önemli tutarlara varmayan (ihmâl) edilebilen tahsil/tahakkuk ilkesi benzeri 

uygulamalardan, iskontolardan, değer düzeltmelerinden hatta aktifleĢtirilmeden 
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doğuyorsa, sınırlı onay verilebilir. Öğreti ve mahkeme kararları sınırlı onay ile 

kaçınma arasındaki sınırı çizecektir
153

.  

 2.3.2.7. Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu  

 Tasarı’nın 404’üncü maddesinde denetçiler için hem sır saklamadan doğan 

sorumluluk hem de genel olarak yasal görevlerin yerine getirilmesindeki kusurundan 

doğan sorumluluk hükme bağlanmıĢtır
154

.   

 Denetçi, iĢlem denetçileri ve özel denetçi, bunların yardımcıları ve bağımsız 

denetleme kuruluĢunun denetime yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve 

tarafsız bir Ģekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler
155

. Denetçi denetleme 

faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iĢ ve iĢletme sırlarını 

izinsiz olarak kullanamazlar
156

. Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlâl edenler 

Ģirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı Ģirketlere karĢı sorumludurlar. Zarar veren 

kiĢi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir
157

.  

 Taslakta yer alan 404’üncü maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkra ile 

getirilen yükümlere aykırılık halinde sorumluluk düzenlenmektedir
158

. Tasarı’nın 

404/2’inci fıkrasına göre; Denetçilerin sır saklama yükümlülüklerini ihmal etmeleri 

durumunda, verdikleri zarar sebebiyle, bir denetim için 100.000 TL, pay senetleri 

borsada iĢlem gören Anonim ġirketlerde ise 300.000 TL’ye kadar tazminata 

hükmedilebilir. Ġhmalleriyle zarara sebebiyet veren kiĢilere iliĢkin bu sınırlama, 

denetime birden çok kiĢinin katılmıĢ veya birden çok sorumluluk doğurucu eylemin 

gerçekleĢtirilmiĢ olması halinde uygulandığı gibi, katılanlardan bazılarının kasıtlı 

hareket etmiĢ olmaları durumunda da geçerlidir.   

 Ġkinci fıkrada belirtilen maddi tavanlar yerine, uluslararası uygulamalarda da 

öngörülen denetim ücretinin belirli bir katına göre (ücretin 2 ila 4 katını aĢamaz gibi) 

sınırlama yönteminin uygulanması daha doğru olacaktır
159

.  
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 Eğer denetçi bir bağımsız denetleme kuruluĢu ise sır saklama yükümlülüğü, 

bu kurumun Yönetim Kurulu’nu ve üyelerini ve çalıĢanların da kapsar
160

.  

 Denetçinin sır saklamadan doğan sorumluluklarını yerine getirmemesi 

durumunda uygulanacak olan tazmin yükümlülüğü, sözleĢme ile ne kaldırılabilmekte 

ne de daraltılabilmektedir
161

. 

 Tasarı’nın 404/5. fıkrasında denetçinin sır saklamadan doğan sorumluluğa 

iliĢkin istemlerin, rapor tarihinden baĢlayarak beĢ yılda zamanaĢımına uğrayacağı 

hükme bağlanmıĢtır.  

 BeĢinci fıkrada öngörülen zamanaĢımı süresinin de sır saklama 

yükümlülüğünün süreklilik arz etmesi gerektiğinden bahisle kaldırılması 

önerilmektedir
162

.  

 2.3.2.8. ġirket ile Denetçi Arasındaki GörüĢ Ayrılıkları  

 Tasarı’nın 405’inci maddesi, Ģirket ile ilgili herhangi bir mevzuat veya esas 

sözleĢme hükmünün yorumlanmasında, Ģirket ile denetçi arasındaki görüĢ 

ayrılıklarını mahkeme kararı ile çözüme bağlamasına iliĢkindir.  

 Yönetim Kurulu ile denetçinin istemi üzerine, görüĢ ayrılıkları Ģirketin 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir 

ve bu karar kesindir
163

. 

 Aynı maddenin ikinci fıkrasında görüĢ ayrılığı sonucu açılan davanın 

giderlerinin borçlusunun Ģirket olduğu hükme bağlanmıĢtır.  

 2.3.2.9. Topluluk ĠliĢkileri Ġçin Özel Denetçi Denetimi  

 Denetçinin sınırlı olumlu görüĢ veya kaçınma yazısı yazmasına Ģirketin 

hakim Ģirketle veya topluluk Ģirketlerinden biri ile olan iliĢkileri neden olabilir
164

.  
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 ġirketin hakim Ģirketle veya topluluk Ģirketlerinden biri ile olan iliĢkileri 

kanuna aykırı olabilir. Bu iliĢkilerden dolayı Ģirket kayba uğramıĢsa, Yönetim 

Kurulu kayba iĢaret edip denkleĢtirme tazminatının ödenmediğini açıklayabilir
165

.  

Bu iki durumun varlığı halinde herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, 

Ģirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından Ģirketin, 

hakim Ģirketle veya hakim Ģirkete bağlı Ģirketlerden biriyle olan iliĢkilerini 

incelemek üzere özel denetçi atayabilir
166

. Pay sahibine özel denetçi atanması 

hakkını tanıyan bu hüküm yeni ve güçlü bir bireysel hakkı öngörmüĢtür. Genel 

Kurul’un talebi reddetmesi mümkün değildir
167

. 

6762 sayılı TTK’ nın 348’inci maddesinde özel denetçi muayyen hususların 

tektik ve teftiĢi için; 

 Son iki yıl içinde A.ġ.’nin kurulmasına veya yönetimine iliĢkin suistimal, 

 Kanun veya esas sözleĢme hükümlerine önemli surette aykırı hareket veya 

 Bilançonun gerçeği yansıtmaması hallerinde, 

YK, denetçiler veya nitelikli bir azınlığın talebi üzerine GK’ ca özel denetçi tayin 

edilebilir.  

 2.4. ġĠRKET BĠRLEġMELERĠ AÇISINDAN GETĠRDĠĞĠ 

YENĠLĠKLER     

  Tasarı’nın getirmekte olduğu yenilik ve değiĢikliklerin önemli bir kısmı 

Ģirketler hukuku alanına özellikle de sermaye Ģirketlerine iliĢkindir. Tasarı, öğretide 

yerleĢmiĢ olan klasik Ģahıs Ģirketi-sermaye Ģirketi ayrımını 124’üncü maddesinde 

düzenlemekte ve Ģahıs Ģirketi olarak Kollektif ve Adi Komandit ġirketlere, sermaye 

Ģirketi olarak da Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara BölünmüĢ Komandit 

ġirketlere yer vermektedir. Tasarı’nın getirdiği önemli bir yenilik de Kooperatif’lerin 

ticaret Ģirketi sayılmasıdır.  

  Tasarı’da Ģirketlerin birleĢmeleri, bölünmeleri ve tür değiĢtirmeleri ayrıntılı 

bir Ģekilde ve AB yönergelerine uygun olarak düzenlenmiĢtir. Getirilen yeni 
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hükümlerle söz konusu yapısal değiĢikliklerin güvenli, Ģeffaf ve basit iĢlemler zinciri 

içinde gerçekleĢmesi ve alacaklılarla diğer hak ve menfaat sahiplerinin korunmasının 

sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca iĢçilerin devralan Ģirkete geçiĢleri, hakları ve 

sorumlulukları da ayrıntılı olarak düzenlenmektedir
168

.  

  6762 sayılı mevcut TTK’ da birleĢme; ticaret Ģirketleri için 146-151’inci 

maddeler arasında,  Anonim ġirketler için ise Kanun’un 451-454’üncü maddeleri 

arasında ayrıntılı bir Ģekilde düzenlenmiĢtir.  

Tasarı’da ise birleĢme 134-158’inci maddeler arasında tüm ticaret Ģirketler 

için düzenlenmiĢtir. Mevcut Kanun’daki gibi Anonim ġirketler için ayrı bir 

düzenlemeye yer verilmemiĢtir.  

 2.4.1.BirleĢmesi Mümkün Olan ġirketler 

  Mevcut Türk Ticaret Kanunu’nda yalnızca aynı türden olan Ģirketlerin 

birleĢmesine imkân tanınmıĢtır. TTK madde 147’de aynı türden Ģirketler açıkça 

belirtilmiĢtir. Bunlar; 

 Kollektif ile Komandit ġirketler, 

 Anonim ġirket ile Sermayesi Paylara BölünmüĢ Komandit ġirketlerdir. 

  Böylece mevcut Kanun’da tüm Ģirket türlerinin birleĢmesine iliĢkin 

hükümlere yer verilmemiĢtir. 453’uncu maddede ise Anonim ġirkettin Sermayesi 

Paylara BölünmüĢ Komandit ġirket tarafından devir alınması (birleĢme benzeri devir 

alma) düzenlenmiĢtir. Tasarı ise hangi tür birleĢmelerin geçerli olacağını 

düzenlemektedir. Tasarı’nın 157’inci maddesinde;  

 Sermaye ġirketleri, 

o Sermaye ġirketleriyle, 

o Kooperatiflerle, 

o Devralan Ģirket olmaları Ģartıyla, Kollektif ve komandit Ģirketlerle  

 ġahıs ġirketleri, 

o ġahıs ġirketleriyle, 
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o Devrolunan Ģirket olmaları Ģartıyla, sermaye Ģirketleriyle, 

o Devrolunan Ģirket olmaları Ģartıyla, kooperatiflerle 

 Kooperatifler,  

o Kooperatiflerle, 

o Sermaye ġirketleriyle, 

o Devralan Ģirket olmaları Ģartıyla, Ģahıs Ģirketleriyle birleĢtirileceği 

hüküm altına alınmıĢtır. 

  Özet olarak, mevcut Kanun’daki nevi’lerin aynı olması Ģartı Tasarı’da terk 

edilmiĢtir.  

 2.4.2.Özel Durumlar  

  Tasarı’nın 138 ve 139’uncu maddelerinde, özel durumdaki (tasfiye hali, yitik 

sermaye ve bora batıklık hali) Ģirketlere de birleĢmeye katılma imkânı tanınmaktadır. 

 2.4.2.1. Tasfiye Halindeki Bir ġirketin BirleĢmeye Katılması  

  Tasarı’nın 138’inci maddesinde tasfiye halindeki bir Ģirkete, 

 Malvarlığı henüz dağıtılmaya baĢlamamıĢsa, 

 Devrolunan Ģirket olması Ģartlarını birlikte taĢıması halinde birleĢmeye 

katılma imkânı tanınmıĢtır. 

  Mevcut Kanun’da tasfiye halindeki bir Ģirketin devrine iliĢkin bir hüküm 

bulunmamaktadır.  

 2.4.2.2. Sermayenin Yitirilmesi veya Borca Batıklık  

  Tasarı’nın 139’uncu maddesinde sermaye kaybına uğramıĢ veya borca batık 

durumda olan Ģirkete de; yitirilmiĢ sermayeyi veya borca batıklık durumunu 

karĢılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilen özvarlığa sahip bulunan bir Ģirketle 

birleĢme imkânı tanınmıĢtır.  

  TTK madde 324’de sermaye kaybı veya borca batıklık hallerini düzenlenmiĢ 

olmasına rağmen, Ģirket birleĢmelerine iliĢkin bir hükme yer verilmemiĢtir. 

  Tasarı’nın madde gerekçesinde birleĢme öğretisinde tartıĢılan bir konunun bu 

madde ile olumlu cevaplandığı belirtilmektedir.  
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  Eksi veya borca batık bilançonun devralan veya devrolunan Ģirkette 

bulunması önemli görülmemiĢtir. Önemli olan serbestçe kullanılabilecek özvarlığın 

baĢka bir Ģirketi kurtarmaya tahsis edilmesidir.  

  Tasarı’nın 138/2.ve 139/2. maddelerinde ilk fıkralarda aranan Ģartların 

varlığının bir iĢlem denetçisinin raporu ile ispatı zorunlu tutulmuĢtur.  

 2.4.3. Ortaklık Pay ve Hakları  

  Ortaklık pay hakları ile ilgili ilkeler Ģöyledir: 

 2.4.3.1. Ortaklık Payının Devamlılığı (korunması) Ġlkesi  

  6762 sayılı Kanun’un 451/b 8. maddesinde infisah eden Ģirketin ortaklarının 

ortaklıklarının devam etmesi ilkesine yer verilmiĢtir. Ancak ilke açık olarak ifade 

edilmemiĢtir.  

  Devamlılık ilkesi Tasarı’nın 140’ıncı maddesinde ifadesini bulmuĢtur. 

Maddede devrolunan Ģirket ortaklarına talep hakkı tanınmaktadır. Mevcut Ģirketteki 

pay ve haklarını karĢılayacak değerde devralan Ģirket payları ve hakları üzerinde 

talep hakkı tanınmıĢtır. 

 2.4.3.1.1. Ortaklıktan Çıkma Hakkı  

  Bu ilkenin istisnası ise madde 141/1. fıkrasında ayrılma akçesi adı altında 

düzenlenmiĢtir. Bu hüküm emredici hüküm niteliği taĢımamaktadır. BirleĢmeye 

katılan Ģirketleri, birleĢme sözleĢmesinde ortaklara, devralan ortaklıktaki ortaklık 

hakkı iktisabı veya ayrılma akçesini seçme konusunda bir seçim hakkı tanıyabilirler. 

Ayrılma akçesinin nakit olması Ģart değildir. KarĢılık olarak baĢka bir Ģirketin payı 

veya diğer menkul değer verilebilir. Ortak açısından ortaklıktan çıkma hakkının 

tanınmasıdır.  

 2.4.3.1.2. Ortaklıktan Çıkarma Hakkı  

  Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise birleĢen Ģirketlere ortaklıktan çıkarma 

hakkı tanınmıĢtır. Yani ikinci fıkradaki düzenlemede ortağa seçim hakkı tanınmaz. 

Ortak çıkarma kararına itiraz edemeyecek, ancak ayrılma akçesinin tutarına itiraz 

edebilecektir.  
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  Özetlemek gerekirse birleĢmelerde ilke ortaklık payının devamlılığıdır. 

Ancak ortağa ortaklıktan çıkma hakkı
169

 birleĢmeye katılan Ģirketlerde ortaklıktan 

çıkarma hakkı
170

 tanınmıĢtır.  

 2.4.3.2. Sermaye Arttırımı  

  Tasarı’nın 142/1. maddesi ise devralma yolu ile birleĢmede, devrolunan 

Ģirketin ortaklarının korunması için düzenleme yapmıĢtır. Devralan ortak, devrolunan 

Ģirket ortaklarının korunması için gerekli olan düzeyde sermaye arttırmak 

zorundadır. Mevcut Kanun’da sermaye artırımını düzenleyen hüküm yoktur.  

 2.4.4.BirleĢme SözleĢmesi 

  Bu kısımda birleĢme sözleĢmesinin Ģekil olarak ve içerik olarak incelemesi 

yapılmıĢtır. 

 2.4.4.1. BirleĢme SözleĢmesinin ġekli  

  Tasarı’nın 145’inci maddesinde birleĢme sözleĢmesinin geçerlik Ģartı olarak 

yazılı Ģekil aranmıĢtır. Yazılı Ģekilde olmayan birleĢme sözleĢmesi geçersiz olacaktır. 

SözleĢmenin birleĢmeye katılan Ģirketlerin yönetim organlarınca imzalanarak, Genel 

Kurulları tarafından onaylanacağı hüküm altına alınmıĢtır.  

  Mevcut TTK’ da ise birleĢme sözleĢmesinin Ģekli yeni Ģirket kurulması 

yoluyla birleĢme için md. 452/2. fıkra 1. bentte düzenlenmiĢtir. SözleĢmenin 

imzalarının noterce tasdik edilmesi Ģartını aramaktadır. Devralma yoluyla da 

birleĢmede ise mevcut Kanun’da hüküm bulunmamaktadır.  

 2.4.4.2. BirleĢme SözleĢmesinin Ġçeriği  

  Tasarı’nın 146’ıncı maddesinde birleĢme sözleĢmesinin asgari içeriği ayrıntılı 

Ģekilde düzenlenmiĢtir. Anılan maddeye göre birleĢme sözleĢmesinin; 

 BirleĢmeye katılan Ģirketlerin ticaret unvanlarını, hukukî türlerini, 

merkezlerini; yeni kuruluĢ yolu ile birleĢme hâlinde, yeni Ģirketin türünü, 

ticaret unvanını ve merkezini; 
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 ġirket paylarının değiĢim oranını, öngörülmüĢse denkleĢtirme tutarını; 

devrolunan Ģirketin ortaklarının, devralan Ģirketteki paylarına ve haklarına 

iliĢkin açıklamaları; 

 Devralan Ģirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa 

senedi sahiplerine tanıdığı hakları; 

 ġirket paylarının değiĢtirilmesinin Ģeklini; 

 BirleĢmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan Ģirketin 

bilânço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme iliĢkin bütün özellikleri; 

 Gereğinde 141’inci madde uyarınca ayrılma akçesini; 

 Devrolunan Ģirketin iĢlem ve eylemlerinin devralan Ģirketin hesabına 

yapılmıĢ sayılacağı tarihi; 

 Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları; 

 Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini; 

Ġçermesi zorunludur. 

 2.4.5. BirleĢme Raporu  

  BirleĢme raporu Tasarı’da ilk defa düzenlenmiĢtir
171

. Mevcut Kanun’da 

birleĢme raporuna iliĢkin hüküm bulunmamaktadır. Raporun düzenlenme amacı 

birleĢen Ģirketlerin ortaklarına birleĢme hakkında bilgi verilmesini sağlamaktır. 

Rapor birleĢmeye katılan Ģirketlerin yönetim organlarınca ayrı ayrı veya birlikte 

hazırlanabilir. 

 2.4.6. BirleĢmelerde Denetim  

  ġirket birleĢmelerinde; birleĢme sözleĢmesi, birleĢme raporu ve birleĢmeye 

esas bilançoların iĢlem denetçisine denetletilmesi zorunlu kılınmıĢtır. Ancak bu 

zorunluluk sadece büyük ölçekli Ģirketler için olup, küçük ve orta ölçekli Ģirketler 

için alt bentlerde sayacağımız haller dıĢında ihtiyaridir
172

.  

  Küçük ve orta ölçekli iĢletmeler için denetimin zorunlu olduğu haller özel 

durumlar baĢlığı ile açıkladığımız 138 ve 139’uncu maddeler ile 157’inci maddedir. 
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 138’inci maddede birleĢmeye katılan Ģirketin tasfiye halinde olması 

durumunda iki Ģart aranmaktaydı. Ġlk Ģart henüz mallarının dağıtımına 

baĢlanmamıĢ olması, ikinci Ģart ise devrolunan Ģirket konumunda olmasıdır. 

Bu Ģartların varlığının ispatı ise ancak iĢlem denetçisinin raporu ile mümkün 

görülmüĢtür. 

 139’uncu maddede ise sermaye kaybı ve borca batık durumda bulunan 

Ģirketin birleĢmeye katılabilmesi için bir koĢulun gerçekleĢmesi 

aranmaktadır. YitirilmiĢ sermayesi veya borca batıklık durumunu 

karĢılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilen özvarlığa sahip olunan Ģirket 

ile birleĢebilecektir. Bu durumun ispatı da gene iĢlem denetçisinin raporu ile 

ispat edilebilecektir.  

 Tasarı’nın 157’inci maddesi ise birleĢmeye katılan Ģirketlerin alacaklıların 

hak baĢvurusu için yapacakları üç ilan yükümlülüğünden kurtulma yolu 

olarak iĢlem denetçisi raporu almayı zorunlu tutmaktadır.  

 Tasarı’nın 157/3. maddesinde ise güvence verme yükümlülüğünden de 

alacaklılarının haklarının zaten güvencede olduğunu ispat eden denetçi 

raporuyla kanıtlama zorunluluğu getirilmiĢtir.  

 2.4.7. Ġnceleme Hakkı  

  Tasarı’da birleĢmeye katılan Ģirketlerin her birine yükümlülük getirilmiĢtir. 

Genel Kurul kararından 30 gün önce;  

 BirleĢme sözleĢmesini,  

 BirleĢme raporunu, 

 Denetleme raporunu, 

 Son 3 yılın yılsonu finansal tablolarıyla, yıllık faaliyet raporlarına, gereğinde 

ara bilançolarını hükümde yazılı kiĢilerin incelemesine sunmakla yükümlü 

tutulmuĢtur
173

.  

  Mevcut TTK’ da ortaklara birleĢme sözleĢmesini inceleme hakkı 

tanınmaktadır. Ancak Tasarı’da hüküm daha açıkça düzenlenmiĢ olup, inceleme 

hakkı sadece ortaklara değil hükümde sayılan diğer ilgililere de tanınmıĢtır.  
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 2.4.8. BirleĢme Kararı  

  Mevcut TTK’ da birleĢme kararı için ilgili Ģirketlerin esas sözleĢmelerinin 

değiĢtirilmesindeki Ģartlar ve yeter sayılar aranmaktadır
174

. Örneklemek gerekirse 

Kollektif ve Komandit ġirketlerin birleĢme kararı alabilmesi için, tüm ortakların 

ittifakı gerekmektedir.  

  Tasarı’da ise birleĢme kararı yeter sayıları 151’inci maddede ayrıntılı olarak 

düzenlenmiĢtir.  

 2.4.9. Malvarlığı GeçiĢ Anı   

  6762 sayılı mevcut TTK’ da Anonim ġirket ve diğer ticaret Ģirketleri için 

malvarlığı geçiĢ anı ve birleĢmenin hüküm ifade ettiği an ayrı düzenlenmiĢtir. 

Devrolunan Anonim ġirket açısından kabul kararının tescili ile diğer ticaret 

Ģirketlerinde ise birleĢme kararının ilanından itibaren 3 ay sonra birleĢme hüküm 

ifade eder.  

  Tasarı’da ise tüm ticaret Ģirketleri için birleĢmenin Ticaret Sicili’ne tescil ile 

geçerlik kazanacağı, tescil anında devredilen Ģirketin malvarlığının devralana 

geçeceği hüküm altına alınmıĢtır
175

.  

 2.4.10. KolaylaĢtırılmıĢ ġekilde BirleĢme  

  TTK’ da kolaylaĢtırılmıĢ Ģekilde birleĢmeye iliĢkin bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu düzenleme Tasarı ile getirilen bir yeniliktir. Tasarı’da yalnızca 

sermaye Ģirketleri bakımından (kıyasla Ģahıs Ģirketlerine uygulanmaz) öngörülmüĢ 

olan kolaylaĢtırılmıĢ Ģekilde birleĢmeye iliĢkin birtakım özel hükümler yer 

almaktadır. Buna göre Tasarı’nın 155’inci maddesindeki Ģartları taĢıyan sermaye 

Ģirketleri, birleĢirken Ģu kolaylıklardan yararlanabilirler: 

 BirleĢme raporu düzenleme zorunlulukları yoktur. 

 Ġnceleme hakkı sağlama zorunlulukları yoktur. 

 BirleĢme sözleĢmesini Genel Kurul'un onayına sunmayabilirler.  
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  156’ıncı maddedeki bu kolaylıklardan faydalanabilmek için sermaye 

Ģirketlerinin taĢımaları gereken ve 155’inci maddede sayılan Ģartlar ise Ģunlardır; 

1) Devralan sermaye Ģirketi devrolunan sermaye Ģirketinin oy hakkı veren tüm 

paylarına sahip veya birleĢen sermaye Ģirketlerinin oy hakkı veren paylarının 

%100’ü bir Ģirkete, bir gerçek kiĢiye veya kiĢi gruplarına ait olmalıdır. 

2) Devralan Ģirket devrolunan Ģirketin tüm oy hakkına değil de %90’ ına sahipse 

azınlıkta kalan pay sahiplerinin haklarını korumak zorundadır. 

a) Koruma; ġirket payının gerçek değerine denk gelen karĢılık verme 

tercihinin önerilmesi ve   

b) BirleĢmeden ek ödeme, herhangi bir kiĢisel edim yükümü ve kiĢisel 

sorumluluk doğmaması Ģeklinde olacaktır.  

  Kısaca sermaye Ģirketleri kolaylaĢtırılmıĢ birleĢmeden faydalanmak için 

devralan Ģirket oy hakkı veya payların %100’üne sahip olacak veya %90’ına sahipse, 

azınlıktaki ortakların haklarını korumak Ģartı ile bu haktan faydalanabilecektir.  

 2.4.11. Ortakların ġahsi Sorumlulukları  

  Mevcut Kanun’da ortakların Ģahsi sorumluluklarını düzenleyen bir hüküm 

bulunmamaktadır. Tasarı’da ise; devrolunan Ģirkette Ģahsi sorumluluğu bulunan 

ortakların sorumluluklarının iki Ģarttan birinin varlığı halinde devam edeceği 

düzenlenmektedir. Nedir bu Ģartlar? 

1) Borç birleĢme kararının ilanından önce doğmuĢsa veya 

2) Borcu doğuran sebepler birleĢme kararının ilanı tarihten önce oluĢmuĢsa 

ortakların Ģahsi sorumluluğu devam edecektir. 

  Maddenin amacı birleĢme nedeniyle kimsenin, özellikle alacaklıların zarar 

görmemesidir. Örneklemek gerekirse; devrolunan Ģirket Kollektif ġirket, devrolunan 

Anonim ġirket ise, birleĢmeden sonra Kollektif ġirket ortağının Ģahsi 

sorumluluğunun sona erdiğinin kabulü alacaklıların zarara uğramasına neden 

olacağından, iki Ģarttan birinin olması halinde sorumluluk devam etmektedir. Peki, 

bu sorumluluk ne kadar sürecektir?  
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  Devrolunan Ģirketin borçlarından dolayı ortakların kiĢisel sorumluluğu 

birleĢme kararının ilanından itibaren 3 yıldır. Yani birleĢme kararının Türkiye Sicil 

Gazetesinde ilanından itibaren 3 yıldır. Ancak borcun muacceliyet anı ilan tarihinden 

sonraysa zamanaĢımı muacceliyet anından baĢlar. Özetle devir, ortakların, önceden 

bağlı oldukları sorumluluk rejimini değiĢtirmez. Ancak özel bir zamanaĢımı süresi 

belirlenmiĢtir.  

 2.4.12. Alacaklıların Korunması  

  Mevcut Türk Ticaret Kanunu’nun 150’inci maddesinde birleĢen Ģirketlerin 

alacaklılarına ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde itiraz hakkı tanınmıĢtır. Ġtiraz 

kaldırılır ise birleĢme hüküm ifade edebilir. Ġtiraz yetkili mahkemeye yapılır. TTK’ 

da yine alacaklıları koruyamaya yönelik bir düzenleme bulunmaktadır. Devralan 

Ģirketin Yönetim Kurulu üyeleri; alacaklılara karĢı, fesih edilen Ģirket malvarlığının 

ayrı yönetileceği konusunda Ģahsen ve müteselsilen sorumlu tutulmuĢlardır.  

  Tasarı ise 157’inci maddede alacaklıların korunması için hüküm 

getirmektedir. BirleĢmeye katılan Ģirketlerin alacaklıları, birleĢmenin hukuken 

geçerlilik kazanmasından itibaren 3 ay içinde talepte bulunurlarsa, devralan Ģirket 

bunların alacaklarını güvence altına almak zorundadır. Alacak birleĢmeden önce 

doğan alacaktır. Ancak devralan Ģirket alacağın tehlikeye düĢmediğini ispat ederse, 

bu yükümlülüğü ortadan kalkar. Bu ispat iĢlem denetçisi raporudur. UyuĢmazlık 

halinde Mahkeme karar verir. Diğer alacaklıların zarara uğramayacağı anlaĢılırsa, 

güvence vermek yerine borç ödenebilecektir.   

 2.5.ġĠRKET BÖLÜNMELERĠ AÇISINDAN GETĠRDĠĞĠ 

YENĠLĠKLER 

  Bölünme müessesesi maddi hukuk anlamında ilk kez Tasarı’da 

düzenlenmektedir. Mevcut Kanun’da Ģirket bölünmelerine müsaade edilmemektedir. 

Bu durum Ģirketlerin hem yönetimi hem de Ģeffaflığı açısından büyük zorluklar 

doğurmaktadır. Çünkü Ģirketler giderek büyümekte ve hantallaĢmaktadır. Bir Ģirketin 

her türlü faaliyeti tek Ģirket üzerinden gösterilmektedir. Ülkemizdeki ekonomik 

yapının dinamikliği karĢısında, büyüyen ve hantallaĢan diğer Ģirketlerin değiĢmeden 

yollarına devam etmelerini beklemek gerçekçi olamaz. Aynı Ģekilde sermaye 
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Ģirketlerinde, ortakların çeĢitli nedenlerle artık ortaklık iliĢkisini devam ettirmeyip, 

yollarına ayrı devam etmek istemelerinde mevcut Ģirketin ve Ģirkete ait malvarlığının 

bölünerek ortaklara ya da ortaklık gruplarına paylaĢtırılması, 6762 sayılı TTK 

hükümleri çerçevesinde mümkün olmamaktadır
176

.  

  Bölünme çok büyüyen ve çekirdek iĢletme konusundan uzaklaĢan Ģirketlerin, 

ana konularına dönebilmelerine olanak sağlayan bir yol olarak ifade edilebilir. Bunun 

yanı sıra Ģirket sahibi sağlığında mirasçılarının ortaklığı sürdüremeyeceklerine 

inanıyorsa, Ģirketini bölmek suretiyle, mirasçılardan her birine ayrı bir Ģirket 

düĢmesini sağlayabilir. Ayrıca bölünme sayesinde halka açılmak isteyen Ģirketlerin 

bir kısım varlıkları Ģirket dıĢına çıkarılarak yalnızca paylaĢılması düĢünülen varlıklar 

ile halka açılması sağlanabilir. Görüldüğü üzere bölünme müessesesinin birçok 

uygulama alanı vardır
177

.  

  6762 sayılı mevcut Kanun Ģirketlerin yeniden yapılanmasına iliĢkin olarak, 

sadece birleĢme ve tip değiĢtirme müesseselerini düzenlemektedir. Bu 

düzenlemelerde Ģirketin bir anlamda tasfiyesi söz konusu olmaktadır. Zaman içinde 

ortaya çıkan gereksinimlere birleĢme ve tip değiĢtirme cevap veremez olmuĢ ve 

Ģirketlerin bölünmesi gündeme gelmiĢtir. ġirketlerin bölünmesi Türk Hukukuna ilk 

olarak, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2001 yılında 4684 sayılı Kanunla değiĢtirilen 

38 ve 39’uncu maddeleri ile girmiĢtir. 2001 yılında bölünme Türk Mevzuat’ında 

yerini bulmuĢsa da hukuki yönüne ait boĢluk devam etmektedir. Çünkü bu 

düzenlemeler bölünmenin nasıl yapılacağından çok vergisel ve mali sonuçlarını 

ilgilendirmektedir. Bölünmenin nasıl yapılacağı ile ortakların, çalıĢanların, 

alacaklıların durumu gibi hususlar düzenlenmemiĢtir. Daha sonra Maliye Bakanlığı 

ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının birlikte çıkardığı ve 16.09.2003 tarihli Resmi 

Gazetede yayınlanan ―Anonim ve Limited ġirketlerin Kısmi Bölünme ĠĢlemlerinin 

Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ‖ ile Ģirketin malvarlığını, 

ortaklarını ve alacaklılarını korur nitelikteki hükümler getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 

düzenleme ile sadece Anonim ve Limited ġirketlerin kısmi bölünmesi iĢlemlerinin 
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usul ve esasları düzenlenmiĢtir. 2003 yılında yayınlanan Tebliğ ile Kurumlar Vergisi 

Kanun’unda 2001 yılında 4684 sayılı Kanunla yapılan değiĢiklikle düzenlenen 

bölünme birbirinden oldukça farklıdır. Çünkü Tebliğ bölünmeyi daha daraltmıĢtır. 

Kanunda tüm Sermaye Ģirketlerine bölünme imkânı tanınmıĢken, Tebliğde sadece 

Anonim ve Limited ġirket bölünmesinden söz edilmektedir. Yine KVK’ nda tam ve 

kısmi bölünmenin iki türlü olabileceği belirtilmiĢken, Tebliğde sadece kısmi 

bölünmeye imkân tanınmıĢtır. Bölünme müessesesinin esas itibariyle bir Ģirketler 

hukuku konusu olduğu ve Ticaret Kanununda düzenlenmesi gereği açıktır. Ancak 

6762 sayılı mevcut TTK’nda bölünmeye iliĢkin hüküm bulunmamaktadır.  

  Tasarı’da ise Bölünme 159-179’uncu maddeler arasında oldukça ayrıntılı bir 

Ģekilde düzenlenmiĢtir. Tasarı’nın yasalaĢması halinde Türk Mevzuat’ındaki hukuki 

yöne iliĢkin boĢluk giderilmiĢ olacaktır.    

 2.5.1. Kavram Olarak Bölünme  

  Bölünme kavram olarak, Sermaye ġirketlerinin ve Kooperatiflerin 

malvarlıklarını tamamen veya kısmen kendilerinden ayırarak, tasfiyesiz olarak ve 

kısmi külli halefiyet yoluyla baĢka sermaye Ģirketlerine veya kooperatiflere 

devretmeleri ve bunun karĢılığında bölünen Ģirketin ortaklarının, devralan Ģirketlerde 

ortak konumunu kendiliğinden elde etmeleridir
178

.  

 2.5.2. Bölünme ÇeĢitleri  

  Tasarı’nın 160’ıncı maddesinde Sermaye ġirketleri ile Kooperatiflerin 

bölünebileceği kabul edilmiĢtir. Tasarı’da ġahıs ġirketleri yine kapsam dıĢı 

bırakılmıĢtır. Nedeni ise alacaklıların korunmasıdır. ġahıs ġirketleri bu yasağı, önce 

tür değiĢtirmek suretiyle bölünme hükümlerinden yararlanma Ģeklinde aĢabilecektir. 

Bir Ģirket tam veya kısmi olarak bölünebilir. Tasarı’nın 159’uncu maddesinde tam ve 

kısmi bölünmenin ilkeleri belirtilmektedir.  

  Buna göre tam bölünmede, bölünen Ģirketin bütün malvarlığı bölünmekte ve 

bölünen Ģirket ortadan kalkmaktadır. Bölünen Ģirket mevcut veya yeni kurulacak en 
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az iki Ģirkete geçmektedir. Böylelikle bölünen Ģirketin ortakları devralan Ģirketin 

ortakları olmaktadırlar. 

  Kısmi bölünmede ise bölünen Ģirketin malvarlığının tamamı değil, bir veya 

birden fazla bölümü diğer Ģirketlere geçmektedir, yani bölünen Ģirket ortadan 

kalkmamakta, kalanlarla faaliyetine devam etmektedir. Tasarı kısmi bölünmeyi tam 

kısmi bölünme ve yavru Ģirket kurma olarak ikiye ayırarak ele almaktadır.   

 2.5.3. Ortaklık Payları ve Hakları  

  Ortaklık payının devamlılığı ilkesi hükme bağlanmıĢtır. Bölünen Ģirketin 

ortaklarına, devralan Ģirkette pay tahsis edilmesi zorunluluğu, bölünmenin yapısı ve 

niteliği gereğidir. Ġlkeye göre bölünen Ģirketin ortakları, bölünmeye katılan devralan 

Ģirketlerin tümünde ya da bazılarında ortak olabilir veya bölünen Ģirketteki paylarını 

arttırabilir. AnlaĢma varsa bölünen Ģirketten ayrılabilirler, ancak çıkartılamazlar.  

  Tasarı’da oranın korunduğu ve korunmadığı bölünme olarak ikili ayrıma yer 

verilmiĢtir. Bu Ģekilde bölünmeyi Ģekillendirmede geniĢ hareket imkânı tanınmıĢtır. 

Amaç Ģirketin yeniden Ģekillenmesinde yasal engelleri kaldırmaktır.  

  Devralan Ģirket sermayesini devreden Ģirket ortaklarının haklarını koruyacak 

miktarda arttıracaktır. Bu bir yükümlülüktür, aynı zamanda dolaylı olarak 

alacaklılarında hakkı korunacaktır
179

.  

 2.5.4. Bölünme Planı ve Bölünme SözleĢmesi  

  Bölünme sözleĢmesinin ve planının geçerlilik Ģartı yazılı olmasıdır
180

. 

Bölünme sözleĢmesi ve bölünme planının farkı Ģudur: Bölünen Ģirket malvarlığının 

bölümlerini var olan Ģirketlere devredecekse, bölünme sözleĢmesi, yeni kurulacak 

Ģirketlere devredecekse bölünme planı yapılır. Çünkü henüz kurulmamıĢ Ģirketle 

müzakere yapılarak sözleĢme yapma Ģansı bulunmamaktadır. 

  Bölünme planının ve bölünme sözleĢmesinin içeriği Tasarı’da ayrıntılı bir 

Ģekilde düzenlenmiĢtir.  
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 2.5.5. Bölünmenin DıĢında Kalan Malvarlığı  

  BirleĢme sözleĢmesi veya planında bazı aktif malvarlığı hakkında hüküm 

bulunmayabilir. Hüküm yokluğu, sözleĢmeyi veya planı hazırlayanların ihmalinden, 

aktifin bilinmemesinden veya diğer nedenlerden meydana gelebilir. Bölünme hüküm 

ifade edince, tahsis dıĢı kalan değerler sorun yaratacaktır. Hüküm bu durumda kalan 

aktifin tam bölünmede, tüm devralan Ģirketlere kendilerine geçen malvarlığının 

oranına göre paylı mülkiyet hakkının düĢeceğini hükme bağlamıĢtır
181

. Çünkü tam 

bölünmede bölünen Ģirket ortadan kalkmıĢtır. Kısmi bölünmede ise tahsis dıĢı kalan 

malvarlığı bölünen Ģirkete bırakılmıĢtır.  

  Tahsis dıĢı kalan borçlar da ise; tam bölünmeye katılan Ģirketler müteselsilen 

sorumludur
182

.  

 2.5.6. Bölünme Raporu  

  Bölünme raporu, bölünmeye katılan Ģirketlerin Yönetim Kurulları tarafından 

ayrı ayrı veya ortak rapor olarak hazırlanır. Amaç, bölünmeye katılan Ģirketlerin 

ortaklarına bölünmeye iliĢkin bilgi verilmesini sağlamaktır
183

.  

 2.5.7. Ġnceleme Hakkı  

  Bölünmeye katılan Ģirketlerden her biri, Genel Kurul’un kararından iki ay 

önce merkezlerinde, halka açık Anonim ġirketler ayrıca, Sermaye Piyasası 

Kurulunun uygun gördüğü yerlerde, 

 Bölünme sözleĢmesini veya bölünme planını, 

 Bölünme Raporunu, 

 Denetleme Raporunu, 

 Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara 

bilançolarını, bölünmeye katılan Ģirketlerin ortaklarının incelemesine 

sunar
184

. 

  Ġnceleme hakkı Tasarı’da açık ve sistematik bir Ģekilde düzenlenmiĢtir.  
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 2.5.8. Bölünme Halinde Alacaklıların Korunması  

  Tam bölünmede bölünen Ģirket ortadan kalkmakta, yerine yeni Ģirketler 

gelmektedir. Kısmi bölünmede ise bölünen Ģirketin malvarlığı küçülür, sermayenin 

azalması bile söz konusu olabilir. Bölünmenin alacaklılar yönünden tehlikesi 

birleĢmeden daha fazladır.  

  Bölünmeye katılan Ģirketlerin alacaklıları, güvence verilmesi için talepte 

bulunmaya çağrılır
185

. Çağrı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ortaklık sözleĢmesinde 

öngörülen gazetelerde üç kez yapılacak ve web sitesinde ilan edilecektir. Talepte 

bulunmayanlar güvence sağlanmasını talep hakkını kaybederler, ancak bu durum 

alacaklarına etki yapmaz.   

 2.5.9. Alacakların Güvenceye Alınması  

  Bölünmeye katılan Ģirketler ilanların yayın tarihinden itibaren iki ay içinde 

istemde bulunan alacaklılara güvence vermek zorundadır
186

. Ancak alacakların 

tehlikeye düĢmediği ispat edilirse, bu yükümlülük ortadan kalkar. ġirket diğer 

alacaklıları zarara uğratmamak kaydıyla güvence yerine alacağı ödeyebilir.  

 2.5.10. Sorumluluk  

  TTK Tasarısı’nda sorumluluk birinci derece ve ikinci derece sorumluluk 

olarak sınıflandırılmıĢtır. Buna göre; 

 Bölünme sözleĢmesi veya planına göre borç yüklenen Ģirket birinci derecede 

sorumludur.  

 Birinci derece sorumlu olan Ģirket alacaklıların alacaklarını ödemezse diğer 

Ģirketler (Ġkinci derecede sorumlu Ģirketler) müteselsilen sorumludurlar
187

.  

  Aynı maddenin 2’inci fıkrasında ise ikinci derecede sorumlu olan diğer 

Ģirketlere hangi hallerde baĢvurulabileceği tek tek sayılmıĢtır.  

  Alacağı güvence altına alınmamıĢ olan alacaklı birinci derece sorumlu olan 

Ģirket; 
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 Ġflas etmiĢse, 

 Konkordato süresi almıĢsa, 

 Aleyhine kesin aciz vesikası alınmıĢsa, 

 Merkezi yurt dıĢına taĢınmıĢ ve Türkiye’de takip edilemez hale gelmiĢse, 

 Yurt dıĢındaki merkezinin yeri değiĢtirilmiĢ ve bu sebeple hukuken takibi 

önemli derecede güçleĢmiĢse;  

Ġkinci derece sorumlu Ģirketlere baĢvurabilir.   

 2.5.11. Ortakların ġahsi Sorumlulukları  

  BirleĢmede olduğu gibi, bölünme müessesesinde de bölünmeye katılan 

Ģirketlerin, borçlarından sorumlu olan ortakların sorumlulukları bölünmeden sonra da 

devam eder. Ancak bu borçlar bölünmenin ilanından önce doğmuĢ veya borcu 

doğuran sebep bu tarihten önce oluĢmuĢ olmalıdır. Ortakların sorumluluklarında 

zamanaĢımı, 158’inci maddede hüküm altına alındığı üzere 3 yıldır. 

 2.5.12. ĠĢ ĠliĢkilerinin Geçmesi  

  Tam veya kısmi bölünmede kural iĢçilerle yapılan hizmet sözleĢmesinden 

doğan tüm hak ve borçların devralana geçmesidir. Ġstisnası ise iĢçinin itirazıdır. 

ĠĢçinin itirazı halinde hizmet sözleĢmesinin sona erme tarihi, iĢçi alacaklarından 

sorumluluk gibi konular Tasarı’nın 178’inci maddesine ayrıntılı düzenlenmiĢtir.  

 2.5.13. Bölünmenin Hüküm Ġfade Etmesi  

  Bölünme Ticaret Sicili’ne tescil ile geçerlilik kazanır. Tescil ile tüm aktif ve 

pasifler devralana geçer
188

.   

 2.6. TÜR DEĞĠġTĠRME AÇISINDAN GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER      

  Tasarı’da tür değiĢtirme süreci de birleĢme ve bölünme gibi ayrıntılı 

düzenlemelere konu olmuĢ, özellikle ortaklık tipini dikkate alan düzenlemelere yer 

verilmiĢtir. Tür değiĢtirme sürecinin hukuka uygun bir Ģekilde yürütülmesi bağımsız 

denetim kuruluĢu tarafından denetlenecektir
189

.  
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  ġirketler hukuki Ģeklini değiĢtirebilecek, Tür değiĢtirmede ortakların Ģirket 

payları ve hakları korunacak, Tür değiĢtirme bahane edilerek, hiçbir ortak Ģirketten 

çıkarılamayacak ve hakları sınırlandırılamayacak, Kooperatif’ler Tasarı’da ticaret 

Ģirketi sayılacaktır.  

 2.6.1. Ġlgili Hükümler Açısından KarĢılaĢtırma    

  6762 sayılı mevcut TTK’ da tür değiĢtirme 152’inci maddede düzenlenmiĢtir. 

Türk öğretisinde tür değiĢtirme hem teorik, hem de dogmatik bakımdan ayrıntılı 

incelemelere konu olmuĢtur. Kavram açıklanmıĢ tüm türleri kapsamlı bir Ģekilde 

tanıtılmıĢ, ilkeleri ve hukuki sonuçları açıklanmıĢtır. Tür değiĢtirme kavramı 

1980’lerin baĢında tamamen ortaya konmuĢtur.  

  Tasarı’da tür değiĢtirme bir Ģirketin hukuki Ģeklini değiĢtirme serbestîsi 

olarak tanımlanmıĢ ve yeni türe dönüĢen Ģirketin eskisinin devamı olduğu 

belirtilmiĢtir. Yani tür değiĢtirmede ilkeler, türü seçme serbestîsi ve devamlılıktır.  

 2.6.2. Geçerli Tür DeğiĢtirmeler  

  Tasarı’da dönüĢebilecek Ģirketler sınırlı sayıda sayılmıĢtır
190

. Kıyasla ekleme 

yapılamaz. Buna göre; 

 Sermaye Ģirketleri  

o BaĢka türde sermaye Ģirketine,  

o Kooperatife 

 Bir Kollektif Ģirket 

o Bir sermaye Ģirketine, 

o Kooperatife, 

o Bir Komandit Ģirkete 

 Bir Komandit Ģirket  

o Sermaye Ģirketine,  

o Kooperatife,  

o Kollektif Ģirkete 

 Bir Kooperatif ise Sermaye Ģirketine dönüĢebilir.  

                                                             
190

TTK Tasarı md. 181  



88 
 

 2.6.3. Ortaklık Payları ve Hakları   

  Tasarı’nın 183’üncü maddesi ortakların pay ve haklarını korumayı amaçlar. 

Tür değiĢtirmede türü değiĢen Ģirket eskisinin devamıdır. Öyleyse tür değiĢtirme 

bahane edilerek hiçbir ortak Ģirketten çıkarılamaz ve hakları zedelenemez, 

azaltılamaz, sınırlandırılamaz.  

  Türü değiĢtirilen Ģirkette oydan yoksun paylar varsa, aynı değerde oydan 

yoksun pay mümkün değilse, oy hakkını haiz paylar verilerek eĢitlik sağlanacaktır.  

  183’üncü maddenin 3. fıkrasında imtiyazlı paylar ve intifa senetleri için aynı 

değerde pay veya uygun tazminat ödenir, hükmüne yer verilmiĢtir. Kural imtiyazlı 

payların veya intifa senetlerinin tam karĢılığı olan imtiyazlı pay veya intifa senetleri 

vermektir. Yani paysal konumun aynen devamlılığıdır. Ancak yeni türde imtiyazlı 

pay veya intifa senedi yaratmaya izin vermiyorsa, tazminat ödeme yükümlülüğü 

getirilmiĢtir.  

 2.6.4. KuruluĢ  

  Mevcut 6762 sayılı Kanun’un 152’inci maddesindeki kural Tasarı’da yeni 

türün kuruluĢuna iliĢkin hükümlerin uygulanacağı Ģeklinde tekrarlanmıĢtır
191

. Ancak 

sermaye Ģirketlerinde, ortakların asgari sayısı ve ayni sermayeye iliĢkin hükümlerin 

uygulanmayacağına iliĢkin kolaylık sağlayan bir düzenleme yapılmıĢtır.  

 2.6.5. Tür DeğiĢtirme Planı 

  Tür değiĢtirilecek Ģirketin yönetim organı yazılı Ģekilde bir tür değiĢtirme 

planı hazırlayacaktır. Tasarı’nın 185’inci maddesinde planın içeriği açık ve net bir 

Ģekilde belirtilmiĢtir. Anılan maddeye göre tür değiĢtirme planı; 

 ġirketin tür değiĢtirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve 

yeni türe iliĢkin ibareyi, 

 Yeni türün Ģirket sözleĢmesini, 

 Ortakların tür değiĢtirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini 

ve tutarını veya tür değiĢtirmeden sonra ortakların paylarına iliĢkin 

açıklamaları içerir.  
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 2.6.6. Tür DeğiĢtirme Raporu  

  Yönetim organı tür değiĢtirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar
192

. Raporun 

amacı tür değiĢtiren Ģirketin ortaklarına bilgi vermektir. Raporda; 

 Tür değiĢtirmenin amacı ve sonuçları, 

 Yeni türe iliĢkin kuruluĢ hükümlerinin yerine getirilmiĢ bulunduğu, 

 Yeni Ģirket sözleĢmesi, 

 Tür değiĢtirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değiĢim 

oranı, 

 Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiĢtirmeden kaynaklanan ek ödeme ile 

diğer kiĢisel edim yükümlülükleri ve kiĢisel sorumluluklar, 

 Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler hukukî ve ekonomik 

yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir
193

. 

 Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli Ģirketler tür değiĢtirme 

raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler
194

. 

 2.6.7. Ġnceleme Hakkı  

  TTK Tasarısı’nın 188/1. fıkrasında inceleme hakkı düzenlenmiĢtir. Bu 

maddeye göre tür değiĢtiren Ģirket Genel Kurul kararından önceki 30 gün içinde; 

 Tür değiĢtirme planını, 

 Tür değiĢtirme raporunu, 

 Denetleme raporunu, 

 Son üç yılın finansal tablolarını, varsa ara bilançoyu, ortakların incelemesine 

sunmak zorundadır.  

 2.6.8. Tür DeğiĢtirme Kararı  

  Tasarı’nın 189’uncu maddesinde tür değiĢtirme kararının Genel Kurul 

tarafından, Ģirket türüne göre hangi çoğunlukla alınacağı ayrıntılı bir Ģekilde 

düzenlenmiĢtir. Buna göre; 
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 Anonim ve Sermayesi Paylara BölünmüĢ Komandit ġirketlerde esas veya 

çıkarılmıĢ sermayenin 2/3’nün karĢılanması koĢuluyla Genel Kuruldaki 

mevcut oyların 2/3’ü ile onaylanmalıdır, 

 Limited ġirkete dönüĢtürme halinde, ek ödeme veya Ģahsi edim yükümlülüğü 

doğacak ise tüm ortakların oyları ile onaylanmalıdır, 

 Kooperatif’lerde, ortakların en az 2/3’nün temsil edilmesi koĢuluyla, Genel 

Kurul’da mevcut oyların çoğunluğu ile karar alınabilir veya kooperatiflerde 

ek ödeme, diğer kiĢisel edim yükümlülükleri veya Ģahsi sorumluluk 

getiriliyorsa veya bu sorumluluk ve yükümlülükler geniĢletiliyorsa 

kooperatifte kayıtlı olan ortakların 2/3’nün olumlu oyları ile tür değiĢikliği 

Genel Kurul’da kabul edilir, 

 Tür değiĢtirme planı Kollektif veya Komandit ġirketlerde bütün ortakların 

oybirliği ile onanacaktır. Bununla birlikte Ģirket sözleĢmesinde bütün 

ortakların 2/3’nün olumlu oyu ile bu kararın alınabileceği de hükme 

bağlanabilir. 

 2.6.9.Tür DeğiĢtirmenin Hüküm Ġfade Etmesi  

  Yönetim organı tür değiĢtirmeyi ve yeni Ģirket sözleĢmesini Ticaret Sicili’ne 

tescil ettirir. Tescil ile tür değiĢtirme hukuki geçerlilik kazanır
195

. 

 2.7. ELEKTRONĠK ĠġLEMLER VE BĠLGĠ TOPLUMU HĠZMETLERĠ 

AÇISINDAN GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER 

  Günlük hayatın her alanına giren internet, iletiĢimden araĢtırmaya, 

alıĢveriĢten reklama her alanda yerini almıĢ, ticaretin ve pazarlamanın vazgeçilmez 

unsurlarından biri haline gelmiĢtir. Ġnternet kullanıcı sayısının hızla artması, iletiĢim 

altyapısının güçlenmesi ve güvenlik konularındaki endiĢeleri büyük oranda ortadan 

kaldıran yazılımların geliĢtirilmesi, elektronik ticaretin geliĢimini de 

hızlandırmıĢtır
196

.  
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 TBMM bu geliĢmeleri de dikkate alarak gündeminde yer alan Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısında tüm Sermaye ġirketlerine, bu Tasarı’nın kanunlaĢması ile en geç 

üç ay içersinde bir web sitesi kurmak, eğer Ģirketin web sitesi mevcut ise aynı süre 

içersinde belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemekle yükümlü 

kılmıĢtır.  

 Böylelikle taslak Ģeffaflığı en baĢta internet sitesi ile sağlamaktadır
197

. 

ġirketlerin oluĢturdukları web sitelerinde; 

 YK ile GK toplantı hazırlıkları, toplantı tutanakları, kurullara iliĢkin diğer 

bilgi ve belgelere, 

 Finansal tablolar, dipnotları, ekleri, yıllık faaliyet raporlarına, 

 Pay sahipleri açısından önem taĢıyan açıklamalara, 

 Bağımsız denetim raporlarına, 

 YK’ nın kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna iliĢkin yıllık 

değerlendirme açıklamalarına yer vermesi gerekmektedir.  

 Aksi halde Tasarı’nın kanunlaĢmasından itibaren üç ay içinde, web sitesi 

oluĢturmayan veya mevcut web sitesini bilgi toplumuna özgülemeyen Anonim ġirket 

yönetim kurulu üyeleri, Limited ġirket müdürleri ile Sermeyesi Paylara BölünmüĢ 

Anonim ġirkette komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne 

kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca web sitesine konulması gereken 

içeriği usulüne uygun bir Ģekilde koymayan (Anonim ġirket yönetim kurulu üyeleri, 

Limited ġirket müdürleri ile Sermeyesi Paylara BölünmüĢ Anonim ġirkette 

komandite ortaklar) failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla 

cezalandırılırlar
198

. 

 2.7.1. Web Sitesi  

 1524’üncü md bir genel hükümdür. Tasarı’nın çeĢitli hükümlerinde web 

sitesine konulacak içeriğe iliĢkin düzenlemelere yer verilmiĢtir. Web sitesi ile ilgili 

düzenleme, geliĢmelere açıktır. Ġleride yapılacak değiĢikliklerle ―Elektronik iĢlemler 
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ve bilgi toplumu hizmetleri‖ baĢlığı altında yer alan düzenlemelerin 

geniĢleyebileceği düĢünülmüĢtür.  

 Tasarı’nın 1524/1. fıkrası her sermaye Ģirketine bir web sitesi açma 

yükümlülüğü getirmektedir. ġirketlerin web sitelerine bilgi toplumu bağlamında ―her 

Ģey‖ konulabilir. Böylelikle ―her Ģey‖ Ģeffaflığı tanımlar. Hükümde Ģirketin web 

sitesinde yer alması gereken bilgiler, belgeler, raporlar, çağrılar, açıklamalar, tablolar 

gibi (kısaca: ―Ġçerik‖) sınırlı sayı olmadan yer almıĢtır.   

 Web sitesine konulması gereken bir içerik konulmamıĢsa, hukuka aykırılığın 

ve Yönetim Kurulu’nun görevini yerine getirmemesinin tüm sonuçları doğar.  

 1524/2. fıkrası web sitesinin sicile kaydına iliĢkin hükümleri içerir. Ġçeriğin 

web sitesine konulması için web sitesinin bir bölümü, 1524’üncü maddenin amaç ve 

iĢlevlerine özgülenmelidir. Özgüleme olgusu ―özgülemenin yapılmıĢ olduğu‖ ikinci 

fıkrada belirtildiği üzere, web sitesinin tescili değildir. Sicile kaydın kurucu niteliği 

bulunmayıp, özgüleme açıklayıcıdır; kamuya özgülemenin bildirilmesidir
199

. Web 

sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmıĢ kısmına ulaĢılmasının usul ve esasları 

ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle 

düzenlenir.  

  1524/3. fıkrada yeni bir kavram olan yönlendirilmiĢ mesaja yer verilmiĢtir. 

Fıkraya göre web sitesinde yayımlanan içeriğin baĢına tarih ve parantez içinde 

“yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Kavram AT’nin e-ticarete iliĢkin 

yönergesinden alınmıĢtır. ġirket yönlendirilmiĢ mesajı ancak Kanuna ve Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği’ne uyulmak suretiyle değiĢtirebilir.   

  YönlendirilmiĢ mesaj üzerine “yönlendirilmiş” veya eĢanlamlı bir ibare 

konularak diğer mesajlardan ayrılmaktadır. Web sitesinin tahsis edilen kısmına 

konulan mesajlar yönlendirilmiĢtir. Bunun pek az istisnası olabilmektedir. Tahsis 

edilen kısımda bulunan mesajlar bu ibareyi içermeseler bile, öğrenimin ve yargı 
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kararlarının belirlediği hallerde böyle varsayılabilmektedir. Bu hususta karine 

bulunmaktadır
200

. 

 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 1524/4. Fıkrası, web sitesine konulacak 

içeriğin sitede kalma süresine iliĢkin hüküm içermektedir. Bu fıkraya göre, Ģirketin 

web sitesine konulan bir içeriğin, üzerinde bulunulan tarihten itibaren, bu kanun ile 

diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmemiĢse, en 

az altı ay süreyle web sitesinde kalacağı hükme bağlanmıĢtır.  

 Bu süreye uyulmadığı taktirde içeriğin web sitesine konulmamıĢ sayılacağı 

1524/4. fıkrada hükme bağlanmıĢtır.  

YönlendirilmiĢ mesajlar 1524/5. fıkraya göre saklanır. Buna göre web 

sitesindeki bilgiler metin haline getirilip, Ģirket yönetimince tarih ve saati 

gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya 

yapıĢtırılır. Sitede yayımlanan bilgilerde daha sonra bir değiĢiklik yapılırsa, Ģirket 

yönetimince bu iĢlemler tekrar yapılır. 

 2.7.2. Beyanlar, Belgeler ve Senetler  

 Tasarı madde 1525’e göre; ―Tarafların açıkça anlaĢmaları ve 18 inci 

maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak Ģartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri 

beyanlar; fatura, teyit mektubu, iĢtirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm 

uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleĢmesi, elektronik 

ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmiĢse hüküm 

ifade eder.‖ Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

 Bu hüküm Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak kabul gören bir 

uygulamayı kanunlaĢtırır. 1525’inci maddenin uygulanabilmesi için taraflar arasında 

anlaĢma olması gerekmektedir
201

. 
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 2.7.3. Güvenli Elektronik Ġmza  

 Güvenli elektronik imza Borçlar Kanununda düzenlenmiĢtir. Ticaret hukuku 

açısından açıklık getirilmesi gereken husus, kıymetli evrakta elektronik imzanın 

kullanılıp kullanılmayacağıdır.  

 1526/1. fıkrada poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetleri 

ile bu senetlere iliĢkin aval, kabul, arz gibi senet üzerinde gerçekleĢtirilen iĢlemlerin 

güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı hükme bağlanmıĢtır.  

 Maddenin ikinci fıkrasında birinci fıkradaki kuraldan istisna edilen senetlere 

yer verilmiĢtir. Bu senetler koniĢmento, sigorta poliçesi ve taĢıma senedi olarak 

sayılmıĢtır. Maddenin devamında istisna kapsamındaki senetlerin imzalarının elle, 

faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol Ģeklinde mekanik veya elektronik herhangi 

bir araç ile atılabileceği ve düzenlendikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde, bu 

senetlerde yer alacak kayıtların el yazısı, telgraf, teleks, faks ve diğer elektronik 

araçlarla yazılabileceği, oluĢturulabileceği, gönderilebileceği hükme bağlanmıĢtır.  

 2.7.4. Elektronik Ortamda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu  

 Dünyadaki küresel geliĢmeler ve iletiĢim teknolojisinin bugün geldiği nokta, 

hukuk sistemimizin modernleĢtirilmesini gerekli kılmıĢtır. Gerçekten de artık bazı 

Ģirketler yeryüzünün değiĢik ülkelerinden, yüz binleri bulan hissedar sayısına 

ulaĢabilmektedir. Büyük masraflara ve zahmetlere katlanmadan ortağı olduğu 

Ģirketin kaderinde rol alabilmesi için pay sahiplerine verilebilecek imkânlardan biri 

de, virtüel olarak gerçekleĢtirilen bir GK’ ya katılarak oy kullanmasının mümkün 

olmasıdır
202

.  

 TTK’ nın reformize edilmesinde günümüzün bu teknik koĢulları da dikkate 

alınarak, sermaye Ģirketlerinde müdürler Kurulu ve yönetim kurulu üyeleri ile Ģahıs 

Ģirketleri, Limited ġirketler ve Sermayesi Paylara BölünmüĢ Komandit ġirketlerde, 

Ģirket sözleĢmesinde ve esas sözleĢmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar 

kurulu ve Genel Kurul toplantılarının yapılması mümkün hale getirilmiĢtir.  
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 Ancak 1527’inci maddenin üçüncü fıkrasına elektronik ortamda oy 

kullanabilmek için, Ģirketin bu amaca özgülenmiĢ bir web sitesinin bulunması 

gerektiği belirtilmiĢtir.  

 AO Yönetim Kurulu toplantılarının on-line olarak yapılabilmesi, özellikle 

yabancı sermayeli Ģirketlerde önemli bir sorunu çözümleyecektir. Zira üyelerinin bir 

kısmı hatta tamamı, yurtdıĢında yerleĢik yabacılardan oluĢan Yönetim Kurullarının 

toplantılarının fiziki olarak yapılması önemli güçlükler arz etmekte, kararların 6762 

sayılı Kanun’un 330’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre alınması ise çoğu kez 

arzu edilen düzeyde müzakereye olanak tanımamaktadır
203

. 

 Oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya iliĢkin kurallar 

ile pay sahibinin temsilcisine web sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak bir tüzükle belirlenir
204

. Zira oyun, 

gerçek sahibi tarafından kullanıldığının tespiti güvenilir bir teknik hazırlık ve söz 

konusu teknik altyapının detaylarının tespitini gerektirmektedir.  

 Anonim ġirketlerde Genel Kurullara katılma elektronik ortamda katılma, 

öneride bulunma, görüĢ açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin 

bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılmaya ve oy 

vermeye iliĢkin esas sözleĢmelerine koyacakları hükümler ile diğer düzenlemeler bir 

tüzük ile düzenlenir. Anonim ġirketler Tüzükten aynen aktarılacak bu hükümde 

değiĢiklik yapamazlar
205

.  

Özellikle hissedar sayısı binleri bulan ortaklıklarda pay sahipleri, GK’ ya 

katılmanın zahmetine ve masrafına katlanmak istemedikleri için GK’ ya 

katılamamakta ve bir güç boĢluğunun doğmasına sebep olmaktalar
206

. Dolasıyla AO’ 

yu ilgilendiren çok önemli kararlar GK’ da küçük bir azınlığın oyu ile alınmıĢ 

olmaktadır
207

. On-line Genel Kurullar sayesinde hissedarların GK’ ya katılmaları 

sağlanacak ve halka açık Anonim ġirketlerin daha Ģeffaf bir Ģekilde yönetilmelerine 
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hizmet edecektir. Böylece GK’ da güç boĢluğunun meydana gelmesi 

önlenebilecektir.  

Mevcut Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim ġirketlerin Genel Kurul 

toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkün değildir.  

 2.7.5. Uygulama Kuralları  

 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı md. 1528 ile elektronik ortamı kullanmak 

isteyen ortaklara, pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine e-posta adreslerini 

Ģirkete bildirme zorunluluğu getirilmiĢtir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISI’NIN ETKĠLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ÖRNEK BĠR ÇALIġMA 

 3.1. ARAġTIRMANIN AMACI 

 Bu çalıĢmanın amacı, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda yer alan 

düzenlemelerin mevcut Türk Ticaret Kanunu ile karĢılaĢtırmasını yaparak, Tasarı’nın 

muhasebe mesleğine ve muhasebe ortamına nasıl bir etkisi olacağını ortaya 

koymaktır. ÇalıĢmada mevcut Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı’nın hükümleri ile ilgili bilgilere yer verilmiĢ ve meslek mensuplarına 

uygulanan bir anket çalıĢması ile Tasarı’nın muhasebe mesleğine ve muhasebe 

ortamına etkileri değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır.   

 3.2. ARAġTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI 

 AraĢtırmanın evrenini tüm meslek mensupları (SM, SMMM, YMM, 

Muhasebe Elemanı) oluĢturmaktadır. Ancak, evrenin tümüne ulaĢılmasında maliyet 

ve zaman açısından engeller bulunduğu için, araĢtırmanın kapsamı EskiĢehir ili ile 

sınırlandırılmıĢtır. EskiĢehir Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirler Odasına kayıtlı 

436 SMMM’ den 215’i, 321 SM’ den 164’ü ve Yeminli Mali MüĢavirler Odasına 

kayıtlı 72 YMM’den 22’si faal olarak görev yapmaktadır. Bu meslek mensuplarından 

66’sı tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilmiĢ olup, yüz yüze görüĢülerek veriler elde 

edilmiĢtir.   

 3.3. VERĠ TOPLAMA YÖNTEMĠ 

 AraĢtırmada seçilen örnek büyüklüğüne göre, araĢtırmanın amacına yönelik 

olarak verileri toplamak için anket uygulaması kullanılmıĢtır. Anket formu 

hazırlanırken aĢağıda yer alan dört basamak dikkate alınmıĢtır
208

: 

 AraĢtırma konusu hakkında yeterli literatür incelemesinin yapılması (aynı 

konuda baĢka araĢtırmacıların sorduğu sorulara eğilmek gibi), 

 Soruların ayıklanıp kesin sayısının belirlenmesi, 
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 Gerekiyorsa bölümlere ayrılması ve anlatım akıĢı bakımından düzenlenmesi, 

 Bir pilot gruba uygulanarak, olası aksaklıkların belirlenerek gerekli değiĢiklik 

ve düzeltmelerin yapılması. 

  Bu basamaklara göre hazırlanan anket formu iki ana bölümden 

oluĢturulmuĢtur. Anket formunda örneklem grubundan; Birinci bölümde cinsiyet, 

çalıĢma durumu, meslek unvanı gibi toplam 5 soruya cevap vermeleri istenmiĢtir. 

Ġkinci bölümde ise; 5’li Likert Ölçeği kullanılarak TTK Tasarısı’nın muhasebe 

mesleğine ve ortamına etkilerinin nasıl olacağını ölçmeye yönelik olarak toplam 24 

soruya cevap vermeleri istenmiĢtir. 

 3.4. VERĠ ANALĠZĠ 

  AraĢtırmaya yönelik olarak ankette veriler toplandıktan sonra, verilerin 

iĢlenmesi ve araĢtırmaya yönelik hipotezlerin analizinde ―SPSS for Windows‖ (13.0) 

programından yararlanılarak, Frekans Analizi ve Ki-Kare istatiksel metot ve 

teknikleri kullanılmıĢtır. 

  AraĢtırmanın betimleyici, iliĢki arayıcı, iliĢki kurucu ve iliĢkiyi genelleyici 

olduğu söylenebilir. Böyle bir araĢtırma için uygun teknik, değiĢkenlerin çoğunun 

sınıflayıcı düzeyde ölçülmüĢ olması ve bağımlı değiĢken ile bağımsız değiĢkenler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir iliĢkinin aranması nedeniyle Ki-Kare 

bağımsızlık sınamalarıdır.  

  Ki-Kare testi özellikle sosyal bilimler alanındaki araĢtırmacılarca da çok 

çeĢitli amaçlar için kullanılmaktadır. Uyumluluk seviyesi testi, iliĢkilerin var olup 

olmadığının testi ve iki değiĢkenin birbirinden bağımsız olup olmadıklarının testi 

kullanım alanlarından bazılarıdır. Esasen Ki-Kare iliĢkilerin tespitinde değil, 

değiĢkenler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde de kullanılmaktadır
209

. Ki-Kare 

Testinde belirlenen anlamlılık değeri genellikle %1 ve %5 olarak kabul edilmektedir. 

Anlamlılık düzeyi; farklılıkların ve iliĢkilerin tesadüfen mi yoksa istatistikî olarak 
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önemli mi olduğu hakkında karar verirken kullanılan istatistikî bir standarttır
210

.  

Doğru olmayan bir sıfır hipotezinin kabul edilme olasılığını düĢürmek amacıyla 

yüksek olan anlamlılık düzeyi seçilmelidir
211

. Bu nedenle araĢtırmada anlamlılık 

düzeyi 0,05 olarak seçilmiĢtir. Hipotezlerimiz Ģu Ģekilde elde edilmiĢtir: 

 H0= DeğiĢkenler arasında anlamlı bir fark yoktur 

 HA= DeğiĢkenler arasında anlamlı bir fark vardır 

  Meslek mensuplarının kiĢisel özellikleri ile TTK Tasarısı’nın muhasebe 

mesleğine ve muhasebe ortamına etkileri arasında farklılık söz konusu 

olabilmektedir. Meslek mensuplarının kiĢisel özellikleri ile Tasarı’daki 

düzenlemelerin mesleğe ve muhasebe ortamına etkileri arasında bir iliĢki olup 

olmadığını belirlemek amacıyla, aĢağıda verilen bağımlı ve bağımsız değiĢkenler 

arasında analizler yapılmıĢtır. Bağımlı ve bağımsız değiĢkenlere SPSS istatistik 

programından faydalanarak Ki-Kare testi uygulanmıĢtır. 

Bağımlı DeğiĢkenler 

 ÇalıĢma Durumu 

 Eğitim Düzeyi  

Bağımsız DeğiĢkenler 

 Tasarı’nın Muhasebe Mesleğinin GeliĢimine Etkisi 

 Tasarı’nın Ek Sorumluluk ve Yükümlülük Getirmesi 

 Tasarı’daki Düzenlemelerin ĠĢ Yüküne Etkisi 

 Tasarı’daki Düzenlemelerin Pazar Payına Etkisi 

 Tasarı’daki Düzenlemelerin Yeni ĠĢ Ġmkânları Sağlayacağı 

 Tasarı’daki Düzenlemelerin Gelire Etkisi 

 Tasarı’nın TMS’ ye Etkisi 

 Tasarı’nın VUK’ a Etkisi 

 Tasarı’nın TMSK’ yı Otorite Olarak Kabul Etmesi 

 Tasarı’nın Meslek Mensuplarına TMS Bilme Zorunluluğu Getirmesi 
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 3.5.  ARAġTIRMADA ELDE EDĠLEN VERĠLER VE BULGULAR 

 3.5.1.  Meslek Mensuplarının Özellikleri 

  Bu bölümde ankete katılan 66 meslek mensubunun cinsiyeti, çalıĢma durumu, 

mesleki unvanı, mesleki tecrübesi ve eğitim durumu bilgileri değerlendirilmiĢtir. 

  Ankete katılan toplam 66 meslek mensubundan %65,2 (43 kiĢi)’si erkek, 

%34,8 (23 kiĢi)’i bayan meslek mensuplarından oluĢmaktadır. (ġekil 3.1) 

  ġekil 3.1:Meslek Mensuplarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 

  Uygulanan ankete katılan meslek mensuplarının %47 (31 kiĢi)’si bağımsız 

muhasebeci, %53 (35 kiĢi)’ü ise bağımlı muhasebeci olarak faaliyet göstermektedir. 

(ġekil 3.2) 

 ġekil 3.2: Meslek Mensuplarının ÇalıĢma Durumu 

            Ankete katılan meslek mensuplarının mesleki unvanlarını dikkate 

aldığımızda, bunların %19,7 (13 kiĢi)’si Serbest Muhasebeci, %37,9 (25 kiĢi)’si 

Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir, %12,1 (8 kiĢi)’i Yeminli Mali MüĢavir ve %30,3 

(20 kiĢi)’ü ise Muhasebe Elemanıdır. (ġekil 3.3) 
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  ġekil 3.3.Meslek Mensuplarının Mesleki Unvanları 

 

  GörüĢülen meslek mensupların eğitim düzeylerini değerlendirdiğimizde, 

bunların %9,1 (6 kiĢi)’i Ticaret Lisesi, %12,1 (8 kiĢi)’i Meslek Yüksek Okulu 

(MYO), %68,2 (45 kiĢi)’si Üniversite, %10,6 (7 kiĢi)’sı Yüksek Lisans mezunudur. 

(ġekil 3.4)  

  ġekil 3.4:Meslek Mensuplarının Eğitim Düzeyi 

 

  GörüĢülen meslek mensuplarının %13,6 (9 kiĢi)’sı 2-5 yıl arası, %18,2 (12 

kiĢi)’si 5-10 yıl arası, %37,9 (25 kiĢi)’u 10-20 yıl arası, %30,3 (20 kiĢi)’ü 20 yıl ve 

daha fazla mesleki tecrübeye sahiptir. (ġekil 3.5)  

  ġekil 3.5:Meslek Mensuplarının Mesleki Tecrübesi 

 

 3.5.2.Meslek Mensuplarının TTK Tasarısı’nın Muhasebe Mesleğine 

Etkilerine ĠliĢkin BakıĢ Açılarının Değerlendirilmesi 

  ÇalıĢmanın bu kısmında, EskiĢehir ilinde bağımlı veya bağımsız olarak 

çalıĢan 66 meslek mensubuna uygulanan anket çalıĢması sonucunda, meslek 
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mensuplarının Tasarı’nın muhasebe mesleğine olan etkilerine iliĢkin görüĢlerinden 

elde edilen bulgular değerlendirilmiĢtir.  

  Tasarı’nın getirdiği yenilik ve değiĢikliklerin, muhasebe mesleğine etkilerinin 

hangi düzeyde olduğunu test etmek amacıyla geliĢtirilen görüĢlere katılan meslek 

mensuplarının;  

  ―Muhasebe mesleğini ve muhasebe ortamını en fazla etkileyen kanun, Türk 

Ticaret Kanunu’dur.‖ görüĢüne %31,9’unun katıldığı, %68,2’sinin ise bu görüĢe 

katılmadığı,  

  ―TTK Tasarısı muhasebe mesleğinin geliĢimi açısından büyük önem 

taĢımaktadır.‖ görüĢüne %65,1’inin katıldığı, %13,6’sının kararsız kaldığı ve 

%21,2’sinin ise katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı muhasebe mesleğinin saygınlığını ve itibarını artıracaktır.‖ 

görüĢüne %66,6’sının katıldığı, %13,6’sının bu görüĢe kararsız kaldığı, %19,7’sinin 

ise bu görüĢe katılmadığı,  

  ―TTK Tasarısı’nın AB müktesebatıyla uyum sağlanması muhasebe 

mesleğinin geliĢimine katkıda bulanacaktır.‖ görüĢüne %80,3’ünün katıldığı, 

%10,6’sının bu konuda kararsız kaldığı ve %9’unun katılmadığı,  

  ―TTK Tasarısı’nın muhasebe mesleğinin Denetim Boyutunu daha fazla ön 

plana çıkarmıĢtır.‖ görüĢüne %77,3’ünün katıldığı, %15,2’sinin katılmadığı ve 

%7,5’inin ise katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı meslek mensuplarına ek sorumluluk ve yükümlülükler 

getirmektedir.‖ görüĢüne %60,6’sının katıldığı, %18,2’sinin kararsız kaldığı ve 

%21,2’sinin katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı’nın meslek mensuplarına iĢ yükünü arttıracaktır.‖ görüĢüne 

%48,5’inin katıldığı, %33,3’ünün kararsız kaldığı ve %18,1’unun katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı meslek mensuplarına yeni iĢ imkânı sağlayacaktır.‖ görüĢüne 

%36,4’ünün katıldığı, %42,4’ünün kararsız kaldığı ve %21,2’sinin katılmadığı,  



103 
 

  ―TTK Tasarısı ile muhasebe meslek mensuplarının pazar payı daralacaktır.‖ 

görüĢüne %30,3’ünün katıldığı, %27,3’ünün kararsız kaldığı ve %42,40’ının 

katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı meslek mensuplarının gelirinde artıĢa neden olacaktır.‖ 

görüĢüne %33,3’ünün katıldığı, %40,9’unun kararsız kaldığı, %25,7’sinin bu görüĢe 

katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı’yla meslek mensuplarının bir araya gelerek muhasebe 

mesleğinin kurumsallaĢmasının önü açılmıĢ olacaktır.‖ görüĢüne %71,2’sinin 

katıldığı, %15,2’sinin bu konuda kararsız kaldığı ve %13,7’sinin katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı ile tacire, iĢletmesiyle ilgili olarak gönderilmiĢ her türlü 

belgenin, fotokopi, karbonlu kopya gibi veya elektronik ortamda saklanması imkânı 

getirilmesi muhasebe mesleğinin geliĢimi açısından faydalı olacaktır.‖ görüĢüne 

%84,8’inin katıldığı, %9,1’inin kararsız kaldığı ve %6’unun katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı ile bütün ticari defterlerin, açılıĢ ve kapanıĢlarında noter 

tarafından onaylanması zorunluluğu getirilmektedir. KapanıĢ içinde getirilen onay 

muhasebe uygulayıcılarına ek yük getirecektir.‖ görüĢüne %78,8’inin katıldığı, 

%9,1’inin kararsız kaldığı ve %12,1’inin katılmadığı tespit edilmiĢtir.  

 3.5.3.Meslek Mensuplarının TTK Tasarısı’nın Muhasebe Ortamına 

Etkilerine ĠliĢkin BakıĢ Açılarının Değerlendirilmesi  

  Tasarı’nın getirdiği yenilik ve değiĢikliklerin muhasebe ortamına etkilerinin 

hangi düzeyde olduğunu test etmek amacıyla geliĢtirilen görüĢlere katılan meslek 

mensuplarının;  

  ―TTK Tasarısı ile TMS’ ye referans yapılması muhasebe meslek 

mensuplarının iĢini kolaylaĢtıracaktır.‖ görüĢüne %71,20’sinin katıldığı, %15,2’sinin 

kararsız kaldığı ve %13,7’sinin ise bu görüĢe katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı TMSK’ nın bir otorite olarak kabul edilmesi mesleğin geleceği 

açısından önemli bir adımdır.‖ görüĢüne %78,8’inin katıldığı, %15,2’sinin kararsız 

kaldığı ve %6’sının ise bu görüĢe katılmadığı, 
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  ―TTK Tasarısı ile meslek mensuplarının TMS uygulamalarını bilme 

zorunluluğu doğmaktadır.‖ görüĢüne  %66,6’sının katıldığı, %22,7’sinin kararsız 

kaldığı, %10,6’sının ise bu görüĢe katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı VUK’da yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir.‖ 

görüĢüne %75,8’sinin katıldığı, %21,2’sinin kararsız kaldığı ve %3’ünün ise 

katılmadığı, 

  ―Ticari defterlerin ve Finansal Tabloların TMS’ ye uygun olarak 

düzenlenmesi uluslararası toplumla ve piyasalarla bütünleĢmenin göstergesidir.‖ 

görüĢüne %69,7’sinin katıldığı, %19,7’sinin kararsız kaldığı ve %10,6’sının 

katılmadığı, 

  ―ġirketlere elektronik ortamda web sayfası getirme zorunluluğu Ģeffaflık ve 

bilgi toplumu olma yolunda önemli bir adımdır.‖ görüĢüne %77,3’ünün katıldığı, 

%15,2’sinin kararsız kaldığı ve %7,5’inin ise bu görüĢe katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı ile ticari defterlerin, açılıĢ ve kapanıĢlarında noter tarafından 

onaylanması zorunluluğu getirilmektedir. KapanıĢ içinde getirilen onay muhasebe 

bilgisine duyulan güveni arttıracaktır.‖ görüĢüne %74,2’sinin katıldığı, %13,6’sının 

kararsız kaldığı ve %12,1’inin bu görüĢe katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı’nda TMS’ ye referans verilirken Türkiye Denetim Standartları 

Kurulu’na referans verilmemesi doğru değildir.‖ görüĢüne %63,6’ının katıldığı, 

%28,8’inin kararsız kaldığı ve %7,6’sının katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı Ģirketlerin kurumsallaĢması açısından önem arz etmektedir.‖ 

görüĢüne %56,10’unun katıldığı, %37,9’unun kararsız kaldığı ve %7,6’sının ise 

katılmadığı, 

  ―TTK Tasarısı, SPK ile yakınlaĢmakta, iki Kanun arasındaki tutarsızlıkları 

ortadan kaldırmaktadır.‖ görüĢüne %45,5’inin katıldığı, %47’sinin kararsız kaldığı 

ve %7,5’inin ise katılmadığı, 

  ―Anonim ġirketlerde kendi paylarının en fazla %10’unu piyasadan satın 

alabilme imkânı getirilmesi ahlaki tehlikeler taĢımaktadır.‖ görüĢüne %22,7’sinin 
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katıldığı, %39,4’ünün kararsız kaldığı ve %37,9’unun ise bu görüĢe katılmadığı 

tespit edilmiĢtir. 

 3.5.4.AraĢtırma Hipotezleri 

 3.5.4.1.Meslek Mensuplarının ÇalıĢma Durumuna Göre GeliĢtirilen 

Hipotezler 

  Meslek mensuplarının çalıĢma durumu ile TTK Tasarısı’nın muhasebe 

mesleğine ve muhasebe ortamına etkileri arasında olan iliĢkilerin araĢtırıldığı 

hipotezler; 

  HA1:TTK Tasarısı’nın muhasebe mesleğinin saygınlığı ve itibarını arttıracağı 

ile meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA2:TTK Tasarısı’yla TMS uygulamalarını bilme zorunluluğu ile meslek 

mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA3:TTK Tasarısı’nda TMSK’ nın otorite olarak kabul edilmesinin mesleğin 

geleceği için önemli olması ile meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA4:TTK Tasarısı’nın muhasebe mesleğinin geliĢimi açısından önem taĢıması 

ile meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA5:TTK Tasarısı’nın meslek mensuplarına ek sorumluluk ve yükümlülük 

getireceği ile meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA6:TTK Tasarısı ile meslek mensuplarının pazar payının daralacağı ile 

meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA7:TTK Tasarısı ile meslek mensuplarının gelirlerinde artıĢ olacağı ile 

çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA8:TTK Tasarısı ile meslek mensuplarına yeni iĢ imkânı sağlanacağı ile 

meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA9:TTK Tasarısı’yla meslek mensuplarının iĢ yükünün artacağı ile meslek 

mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA10:TTK Tasarısı ile TMS’ ye referans yapılmasının meslek mensuplarının 

iĢini kolaylaĢtıracağı ile meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır.  
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  HA11:TTK Tasarısı’nın VUK’da yeni düzenlemeler yapılmasının gerektiği ile 

meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

  Tablo 3.1. ÇalıĢma Durumuna Göre GeliĢtirilen Hipotezler 

Hipotezler Ki-Kare α (0,05) Sonuç 

TTK Tasarısı’nın muhasebe mesleğinin saygınlığı ve itibarını 

arttıracağı ile meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. (HA1) 

 

0,167 >0,05 Red 

TTK Tasarısı’yla TMS uygulamalarını bilme zorunluluğu ile 

meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır.(HA2) 

 

0,511 >0,05 Red 

TTK Tasarısı’nda TMSK’ nın otorite olarak kabul edilmesinin 

mesleğin geleceği için önemli olması ile meslek mensuplarının 

çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır. (HA3) 

0,843 >0.05 Red 

TTK Tasarısı’nın muhasebe mesleğinin geliĢimi açısından önem 

taĢıması ile meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır.(HA4) 

0,433 >0,05 Red 

TTK Tasarısı’nın meslek mensuplarına ek sorumluluk ve 

yükümlülük getireceği ile meslek mensuplarının çalıĢma 

durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır. (HA5 ) 

 

0.027 <0,05 Kabul 

TTK Tasarısı ile meslek mensuplarının pazar payının daralacağı 

ile meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır. H(A6) 

 

0,059 >0,05 Red 

TTK Tasarısı ile meslek mensuplarının gelirlerinde artıĢ olacağı 

ile çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

(HA7) 

0,137 >0,05 Red 

TTK Tasarısı ile meslek mensuplarına yeni iĢ imkânı 

sağlanacağı ile meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. (HA8)  

 

0,033 <0,05 Kabul 

TTK Tasarısı’yla meslek mensuplarının iĢ yükünün artacağı ile 

meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır. (HA9) 

 

0,032 <0,05 Kabul 

TTK Tasarısı ile TMS’ ye referans yapılmasının meslek 

mensuplarının iĢini kolaylaĢtıracağı ile meslek mensuplarının 

çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır. (HA10)  

 

0,843 >0,05 Red 

TTK Tasarısı’nın VUK’da yeni düzenlemeler yapılmasının 

gerektiği ile meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. (HA11) 

 

0.174 >0,05 Red 

 



107 
 

  Ki-Kare değeri 0,05’ten küçük olduğu zaman HA hipotezi kabul edilir ve H0 

hipotezi red edilir. Bunun sonucunda veriler arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

sonucuna varılır. 

  Eğer Ki-Kare değeri 0,05’ten büyük ise HA hipotezi red edilir ve H0 hipotezi 

kabul edilir. Bu da veriler arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığını gösterir.  

  Buna göre, kabul edilen hipotezleri değerlendirdiğimizde; 

— HA5:TTK Tasarısı’nın meslek mensuplarına ek sorumluluk ve yükümlülük 

getireceği ile meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır.  

―TTK Tasarısı’nın meslek mensuplarına ek sorumluluk ve yükümlülük 

getireceği‖ cevap veren meslek mensuplarından olumlu cevap verenlerin 

26’sı bağımlı muhasebeci, 14’ü bağımsız muhasebecidir. Yine bu görüĢe 

olumsuz cevap veren bağımlı muhasebeci sayısı 4 ve bağımsız muhasebeci 

sayısı ise 10’dur. 5 bağımlı muhasebeci ile 7 bağımsız muhasebeci bu görüĢe 

kararsız kalmaktadır. 

— HA8:TTK Tasarısı ile meslek mensuplarına yeni iĢ imkânı sağlanacağı ile 

meslek mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Bu görüĢe olumlu cevap veren bağımlı muhasebeci sayısı 16, bağımsız 

muhasebeci sayısı 8’dir. Olumsuz cevap verenlerin ise 6’sı bağımlı ve 8’i 

bağımsız muhasebecidir. Bu görüĢe kararsız kaldığını belirtenlerin ise 13’ü 

bağımlı ve 15’i bağımsızdır. 

— HA9:TTK Tasarısı’yla meslek mensuplarının iĢ yükünün artacağı ile meslek 

mensuplarının çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

Bu görüĢe 22 bağımlı muhasebeci ve 10 bağımsız muhasebeci olumlu 

baktığını, 3 bağımlı muhasebeci ve 9 bağımsız muhasebecinin bu konuda 

olumsuz baktığı ve 10 bağımlı muhasebeci ile 12 bağımsız muhasebecinin 

kararsız görüĢ bildirdiği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.  

  Görüldüğü gibi kabul edilen hipotezlerde, bağımlı muhasebeciler TTK 

Tasarısı’nın getirdiği düzenlemelerin meslek mensuplarına yeni iĢ imkânı 

sağlayacağını, ek sorumluluk ve yükümlülük getireceğini ve iĢ yükünü arttıracağıyla 
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ilgili olarak konuya yüzdesel olarak bağımsız muhasebecilerden daha olumlu 

bakmaktadırlar.  

 3.5.4.1. Meslek Mensuplarının Eğitimlerine Göre GeliĢtirilen Hipotezler 

  Meslek mensuplarının eğitimleri ile TTK Tasarısı’nın muhasebe mesleğine ve 

muhasebe ortamına etkileri arasında olan iliĢkilerin araĢtırıldığı hipotezler; 

  HA12:TTK Tasarısı’nın muhasebe mesleğinin saygınlığını ve itibarını 

arttıracağı ile meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA13:TTK Tasarısı’yla TMS uygulamalarını bilme zorunluluğu ile meslek 

mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA14:TTK Tasarısı’nda TMSK’ nın otorite olarak kabul edilmesinin mesleğin 

geleceği için önemli olması ile meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır.  

  HA15:TTK Tasarısı’nın muhasebe mesleğinin geliĢimi açısından önem 

taĢıması ile meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA16:TTK Tasarısı’nın meslek mensuplarına ek sorumluluk ve yükümlülük 

getireceği ile meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA17:TTK Tasarısı ile meslek mensuplarının pazar payının daralacağı ile 

meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA18:TTK Tasarısı ile meslek mensuplarının gelirlerinde artıĢ olacağı ile 

meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA19:TTK Tasarısı ile meslek mensuplarına yeni iĢ imkânı sağlanacağı ile 

meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  HA20:TTK Tasarısı’yla meslek mensuplarının iĢ yükünün artacağı ile meslek 

mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

  HA21:TTK Tasarısı ile TMS’ ye referans yapılmasının meslek mensuplarının 

iĢini kolaylaĢtıracağı ile meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır.  

  HA22:TTK Tasarısı’nın VUK’da yeni düzenlemeler yapılmasının gerektiği ile 

meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  
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  Tablo 3.2. Meslek Mensuplarının Eğitimlerine Göre GeliĢtirilen Hipotezler 

Hipotezler Ki-Kare α (0,05) Sonuç 

TTK Tasarısı’nın muhasebe mesleğinin saygınlığı ve itibarını 

arttıracağı ile meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. (HA12) 

0,051 >0.05 Red 

TTK Tasarısı’yla TMS uygulamalarını bilme zorunluluğu ile 

meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır.(HA13) 

 

0,640 >0.05 Red 

TTK Tasarısı’nda TMSK’ nın otorite olarak kabul edilmesinin 

mesleğin geleceği için önemli olması ile meslek mensuplarının 

mesleki tecrübeleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır.(HA14) 

 

0,457 >0.05 Red 

TTK Tasarısı’nın muhasebe mesleğinin geliĢimi açısından önem 

taĢıması ile meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. (HA15) 

 

0,034 <0,05 Kabul 

TTK Tasarısı’nın meslek mensuplarına ek sorumluluk ve 

yükümlülük getireceği ile meslek mensuplarının mesleki 

tecrübeleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır. (HA16) 

0,021 <0,05 Kabul 

TTK Tasarısı ile meslek mensuplarının pazar payının daralacağı 

ile meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır. (HA17) 

0,089 >0.05 Red 

TTK Tasarısı ile meslek mensuplarının gelirlerinde artıĢ olacağı 

ile meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır. (HA18) 

0,488 >0.05 Red 

TTK Tasarısı ile meslek mensuplarına yeni iĢ imkânı 

sağlanacağı ile meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır. (HA19) 

 

0,620 >0.05 Red 

Tasarısı’yla meslek mensuplarının iĢ yükünün artacağı ile 

meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır. (HA20) 

 

 

 

 

 

0,062 >0.05 Red 

Tasarısı ile TMS’ ye referans yapılmasının meslek 

mensuplarının iĢini kolaylaĢtıracağı ile meslek mensuplarının 

eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır. (HA21) 

0,019 <0,05 Kabul 

Tasarısı’nın VUK’da yeni düzenlemeler yapılmasının gerektiği 

ile meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır. (HA22) 

0,030 <0,05 Kabul 

 

— HA15:TTK Tasarısı’nın muhasebe mesleğinin geliĢimi açısından önem 

taĢıması ile meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  
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Bu görüĢe olumlu cevap veren meslek mensuplarının 4’ü Ticaret Lisesi, 7’si 

MYO, 11’i Üniversite ve 3’ü Yüksek Lisans, olumsuz cevap verenlerin 1’i 

MYO, 12’si Üniversite, 1’i Yüksek Lisans mezunudur. Bu görüĢe kararsız 

kalan meslek mensuplarının ise, 2’si Ticaret Lisesi, 7’si Üniversite 

mezunudur. 

— HA16:TTK Tasarısı’nın meslek mensuplarına ek sorumluluk ve yükümlülük 

getireceği ile meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır.  

Bu görüĢe olumlu cevap veren meslek mensuplarının 3’ü Ticaret Lisesi, 5’i 

MYO, 31’i Üniversite ve 1’i Yüksek Lisans, olumsuz cevap verenlerin 1’i 

MYO, 9’u Üniversite, 3’ü Yüksek Lisans ve bu görüĢe kararsız kalan meslek 

mensuplarının ise, 3’ü Ticaret Lisesi, 1’i MYO, 5’i Üniversite ve 3’ü Yüksek 

Lisans mezunudur. 

— HA21:TTK Tasarısı ile TMS’ ye referans yapılmasının meslek mensuplarının 

iĢini kolaylaĢtıracağı ile meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır.  

Olumlu cevap verenlerin 3’ü Ticaret Lisesi, 6’sı MYO, 32’si Üniversite, 6’sı 

Yüksek Lisans, olumsuz cevap verenlerin 3’ü Ticaret Lisesi, 1’i MYO, 4’ü 

Üniversite, 1’i Yüksek Lisans ve 1 MYO, 9’u Üniversite mezunu olan meslek 

mensupları da kararsız görüĢ bildirmiĢtir. 

—  HA22:TTK Tasarısı’nın VUK’da yeni düzenlemeler yapılmasının gerektiği ile 

meslek mensuplarının eğitimleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

Olumlu cevap verenlerin 4’ü Ticaret Lisesi, 5’i MYO, 34’ü Üniversite, 7’si 

Yüksek Lisans, olumsuz cevap verenlerin 2’si MYO ve 2’si Ticaret Lisesi, 1 

MYO, 11’i Üniversite mezunu olan meslek mensuplarının da kararsız görüĢ 

bildirdiği tespit edilmiĢtir. 

 Genel olarak kabul edilen hipotezler değerlendirildiğinde, üniversite 

mezunlarının, diğer eğitim düzeylerinden mezun olmuĢ meslek mensuplarına oranla, 

TTK Tasarısı’nın getirdiği yeni düzenlemelere daha olumlu baktıkları görülmüĢtür. 

Üniversite mezunları yeni düzenlemelerin muhasebe mesleğinin geliĢimi açısından 

önem taĢıdığını, ancak bu düzenlemelerin meslek mensuplarına ek yük ve 
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sorumluluk getireceğini düĢünmektedir. Diğer taraftan Tasarı’da TMS’ ye referans 

verilmesinin meslek mensuplarının iĢini kolaylaĢtıracağını ve ticari defterlere iliĢkin 

yapılan değiĢikliklerin VUK’da da yapılarak, iki kanun arasındaki farklılıkların 

ortadan kaldırılması gerektiğini düĢünmektedirler. 

 3.6.DEĞERLENDĠRME 

 Muhasebecilik mesleği; teorik alt yapısı sağlam, mesleki normlara sahip ve 

yeterli mesleki bilgi deneyim ve tecrübenin oluĢtuğu profesyonel bir meslektir. 

 GloballeĢen dünyada oluĢan karmaĢık ekonomik yapılar nedeniyle muhasebe 

mesleğinin önemi giderek artmaktadır. Yatırımcı ve kredi kuruluĢlarının yatırım 

kararlarını almadan önce dikkate alacakları hususlardan biri, söz konusu Ģirketlerle 

ilgili bağımsız denetim raporlarıdır. Bu nedenle karar alıcılar açısından tarafsız ve 

gerçeği yansıtan denetim raporlarının önemi büyüktür. Bu noktada muhasebe 

mesleğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Finansal yapıları gerçekte zayıf olan 

iĢletmeleri güçlü göstermek, sonuçta sadece yatırımcıların paralarını kaybetmelerine 

yol açmayacak, aynı zamanda muhasebe mesleğine, finansal tablolara ve bağımsız 

denetim raporlarına duyulan güveni azaltacak; ayrıca serbest piyasaların geliĢmesini 

de engelleyecektir. Buna en güzel örnek olarak da ENRON skandalı verilebilir
212

. 

 Türkiye'de muhasebe mesleğini kanunla düzenleme çalıĢmaları 1932’de 

baĢlamıĢ ve çeĢitli tarihlerde hazırlanan kanun tasarıları ile TBMM’ne sunulmuĢ, 

ancak sonuç alınamamıĢtır. Son olarak 1989 yılında, 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ―3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebecilik Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu‖ ile 

muhasebe mesleği yasal bir yapıya kavuĢmuĢtur
213

.  

 Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara "Serbest 

Muhasebeci", "Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir", "Yeminli Mali MüĢavir" denir
214

. 

                                                             
212

Orhan AkıĢık, Uluslararası KarĢılaĢtırmalı Bir Ġnceleme, ―Muhasebe Mesleği ve Meslek Ahlak 

Kuralları‖, Türmob Yayınları-255, s.17 
213

Çetiner, a.g.e., s.10 
214

3568 sayılı Kanun md. 1 
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 3568 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde SM, SMMM ve YMM olabilmenin 

genel Ģartlarından bahsedilmektedir. Meslek mensubu olabilmenin genel Ģartları 

Ģunlardır; 

 T.C. vatandaĢı olmak, 

 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramıĢ olsalar dahi ağır hapis veya 5 

yılda fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile 

istimal ve istihlak kaçakçılığı dıĢında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıĢtırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi 

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teĢebbüs suçlarından dolayı hüküm 

giymemiĢ bulunmak, 

 Ceza ve disiplin soruĢturması sonucunda memuriyetten çıkarılmamıĢ olmak, 

 Meslek Ģeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak. 

 3568 sayılı Kanun’a göre meslek mensubu olabilmenin özel Ģartları meslek 

unvanlarına göre farklılık göstermektedir.  

 1)Serbest Muhasebeci olabilmenin özel Ģartları
215

: 

Hukuk, iktisat, maliye, iĢletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 

siyasal bilimler dallarında ön lisans seviyesinde öğrenim görmüĢ olanlar ile ticaret 

liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj Ģartını yerine getirmiĢ 

olmaları halinde, sınav Ģartı aranmaksızın sadece serbest muhasebeci unvanı ile 

çalıĢırlar. "Serbest muhasebeci mali müĢavir" unvanını kullanamazlar. Staj süresi ön 

lisans seviyesinde mezun olanlar için 4 yıl, ticaret liselerinden ve maliye meslek 

liselerinden mezun olanlar için 6 yıldır.  

 2)Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir olabilmenin özel Ģartları
216

: 

a) Hukuk, iktisat, maliye, iĢletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 

siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya 

                                                             
215

3568 sayılı Kanun md. 5/b 
216

3568 sayılı Kanun md. 5/a 
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denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiĢ yabancı yükseköğretim 

kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim 

kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen 

bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almıĢ olmak, 

b) Staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir veya Yeminli Mali MüĢavir 

yanında iki yıl çalıĢmıĢ olmak (5786 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile süre 

3 yıla çıkartılmıĢtır.), 

c) Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik sınavını kazanmıĢ olmak, 

d) Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ruhsatını almıĢ olmak. 

 Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarının müfettiĢleri ile 

kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almıĢ olanlardan, bu yetkilerini aldıkları 

tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluĢlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar 

ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak 

çalıĢmıĢ bulunanlar için sınav Ģartı aranmaz
217

. 

 3)Yeminli Mali MüĢavir olabilmenin özel Ģartlar ise
218

: 

a) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik yapmıĢ olmak, 

b) Yeminli Mali MüĢavirlik sınavını vermiĢ olmak, 

c) Yeminli Mali MüĢavir ruhsatını almıĢ olmak, 

ġartları aranır. 

 ġu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almıĢ olanların, bu 

yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluĢlarında geçen hizmet 

süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, iĢletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 

siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmıĢ olanların bu 

hizmetlerinde geçen süreleri Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlikte geçmiĢ süre 

olarak kabul edilir
219

. 

                                                             
217

3568 sayılı Kanun md. 5/a 
218

3568 sayılı Kanun md. 9 
219

3568 sayılı Kanun md. 9 
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 Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almıĢ ve mesleki yeterlilik sınavını 

vermiĢ olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanı almıĢ bulunanlar 

için sınav Ģartı aranmaz
220

.  

 3568 sayılı Kanun’un özünü teĢkil eden 2’inci madde, mesleğin konusunu, 

yani meslek mensuplarının çalıĢma alanlarını kapsamaktadır. Bu maddedeki 

düzenlemeye göre; Serbest Muhasebeciler muhasebenin vergilendirmeye hazırlık 

sürecinde mali tabloları ve vergi beyannamelerini hazırlayacak; Serbest Muhasebeci 

ve Mali MüĢavirler, mali tabloların ve vergi beyannamelerinin hazırlanması yanında 

planlama, danıĢmanlık ve denetim faaliyetlerini yerine getirecekler; Yeminli Mali 

MüĢavirler ise Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirlerin çalıĢma alanına giren, 

defter tutma, mali tabloların ve vergi beyannamelerinin hazırlanması ve diğer 

belgelerin düzenlenmesi dıĢında kalan planlama, danıĢmanlık ve denetim 

faaliyetlerinin yerine getirilmesi yanında tasdik faaliyetlerini de icra 

edebileceklerdir
221

.  

 Son yıllarda literatürde sıkça rastlanılan; ―yeni muhasebe kültürü‖, 

―uluslararası muhasebecilik‖, ―muhasebe mühendisliği‖, ―muhasebe yönetimi‖, 

―muhasebe tekniğinde geliĢmeler‖, ―mesleğin yeniden düzenlenmesi 

(reengineering)‖ gibi kavramlar ve konular bize muhasebenin bir değiĢim süreci 

içerisinde olduğunu göstermektedir. Teknoloji, globalleĢme, artan rekabet iĢletmeleri 

sürekli değiĢime zorlamaktadır. Dolayısıyla muhasebenin de değiĢen ve geliĢen yeni 

koĢullara uyum sağlaması gerekmektedir
222

. 

 Ġçinde bulunduğumuz yüzyılda karĢı karĢıya geldiğimiz teknolojik geliĢmeler 

ve küreselleĢmeden en fazla etkilenenlerin baĢında muhasebeciler gelmektedir. 

Dolayısıyla muhasebecilerin sorumlulukları sürekli olarak artmakta ve onlara yeni 

                                                             
220

3568 sayılı Kanun md. 9 
221

H.E. Yayla ve E. Cengiz, ―Muhasebe Mesleğinin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin 

Belirlenmesine Yönelik Bir Alan ÇalıĢması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği‖, Muhasebe ve 

Denetime BakıĢ Dergisi, Eylül 2005, Sayı:16, ss.147-168 
222

Uzay, ―21.Yüzyılın BaĢında: Muhasebe Mesleğini Etkileyen GeliĢmeler ve Geleceğe Yönelik 

Değerlendirmeler‖ 

(EriĢim) http://www.denetimnet.net 10 ġubat 2009 
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roller üstlenmelerini sağlayacak bir düzenin oluĢması yönünde çalıĢmalar giderek 

önem kazanmaktadır
223

. 

 Bu çerçevede TBMM’de yasalaĢmayı bekleyen Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı’nın muhasebe ve denetim ile ilgili getirdiği yeni düzenlemeler, ülkemizdeki 

muhasebe mesleğinin bugünkünden daha etkin bir konumda olmasını sağlayacaktır. 

 Tasarı’da finansal tabloların, birleĢme, bölünme, tür değiĢtirme, sermayenin 

artırılması, azaltılması gibi iĢlemlerin denetimlerinin 3568 sayılı Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik 

Kanunu’na göre denetim yetkisi almıĢ Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve Yeminli 

Mali MüĢavir unvanlı meslek mensupları ile bunların oluĢturdukları Bağımsız 

Denetim KuruluĢlarına uluslararası standartlara göre yaptırılmasının öngörülmesi 

mesleki kimliğin ortaya çıkması açısından önemli bir değiĢikliktir. 

 Tasarı’da muhasebe mesleği açısından önemli diğer bir değiĢiklik ise, organ 

niteliğindeki murakıp(lar) eli ile yapılan denetim görevinin, Ģirketlerin ölçeklerine 

göre bağımsız denetim Ģirketleri ile SMMM ve YMM unvanlı meslek mensuplarına 

verilmesidir. 

 Ayrıca SPK’ nın denetçi rotasyonuna iliĢkin tebliğine göre, bir denetim 

Ģirketi aynı Ģirketi maksimum 7 yıl denetleyebilecektir. TTK Tasarısı da SPK ile 

uyumlu olarak denetçi rotasyonu 400/2. fıkrada 7 yıl olarak düzenlenmiĢtir. Bu 

düzenleme denetim pazarında canlanmaya neden olacaktır. Asıl önemli olan 

düzenleme ise tüm Ģirketlerin denetime tabi tutulmasıdır. Bu da denetlenen Ģirket ile 

denetim yapan Ģirket sayısının artmasına ve denetim faaliyetini gerçekleĢtirecek 

denetçi ihtiyacına neden olacaktır. 

 Sektörde halen denetim yapan Ģirket ve UFRS bilen denetçi sayısının azlığı 

bu alanı bakir hale getirmektedir. Buradaki boĢluğu ilk aĢamada doldurması beklenen 

kesim ise SMMM ve YMM’lerdir.  

                                                             
223

Uzay, a.g.e. 
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 Tasarı’da, UMS, UFRS ve TMS’ nin referans alınması ile TMSK’ nun bir 

otorite olarak belirlenmesi ve bu standartlara uyma zorunluluğu getirilmesi de, 

muhasebe mesleğinin geleceği açısından oldukça olumlu yeniliklerdir
224

. 

 Böylelikle Tasarı’yla birlikte geleceğin mesleği ―muhasebe ve denetim‖ 

olacaktır. Bu da muhasebe meslek mensuplarının iĢ alanlarının geniĢlemesine, iĢ 

yüklerinin artmasına, dolayısıyla yüklendikleri sorumlulukların artmasına ve denetim 

alanında meslek mensuplarının uzmanlaĢmasına neden olacaktır. 

  Ayrıca ticari defterlere kapanıĢ onayı getirilmesi, küçük iĢletmelerin tuttuğu 

iĢletme hesabı defterinin kaldırılarak, bütün iĢletmeler için bilanço usulü 

muhasebenin geçerli olması, saklama ve zamanaĢımının yeniden düzenlenmesi ve 

Ģirket Genel Kurulu’nun yapılıĢ Ģekillerinin yeniden düzenlenmesi gibi birçok 

düzenlemenin mesleğin geleceği açısından çok önemli iĢlevler ve sorumluluklar 

getireceğidir. 

 

 

 

   

     

  

 

 

 

 

 

                                                             
224

Mehmet Koç, ―Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Üzerine…‖ Bülten, Ankara SMMMO, 

Sayı:159, Mart-Nisan 2005, s.3 
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SONUÇ 

 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın reform niteliğini taĢıdığı ve mevcut 6762 

sayılı Kanun’da yer almayan pek çok düzenlemeye de yer verdiği görülmektedir. 

TTK Tasarısı’nın genel özellikleri olarak, geliĢen ticari ve ekonomik iliĢkileri esas 

alması, getirdiği yeni düzenlemeler ve değiĢikliklerle gerek SPK, gerekse VUK ile 

uyum içinde bulunması, uygulamadaki hukuki sorunlara çözüm getirme çabası içinde 

bulunduğu söylenebilir. 

 Tasarı’da muhasebe alanını ilgilendiren birçok düzenlemeye de yer vermiĢtir. 

Bunun temel nedeni olarak muhasebenin artık bir bilim dalı olarak geliĢmesi ve 

ilerlemesi gösterilebilir. Muhasebe alanını ilgilendiren konuların baĢında ticari 

defterler, muhasebe standartları, hukuki ve cezai sorumluluklar, birleĢme, bölünme, 

tür değiĢtirme ve bağımsız denetim gibi konular gelmektedir. BirleĢme, bölünme ve 

tür değiĢtirme TTK Tasarısı’nda mevcut Kanun’dan daha detaylı olarak düzenlenmiĢ 

konulardır. Muhasebe alanında bu konuda getirilen yenilikler ise birleĢme, bölünme 

ve tür değiĢtirme iĢlemlerinin denetime tabi tutulması ve birleĢme, bölünme 

bilançolarının hazırlanmasıdır. 

 Ayrıca Tasarı’nın yasalaĢması halinde Ģirketlerin yönetim biçimlerinde de 

önemli değiĢiklikler meydana getireceği kaçınılmazdır. Örneğin, tek kiĢilik Anonim 

ve Limited ġirket kurulabilecektir. 

 Diğer taraftan Tasarı’da meslek mensuplarını ilgilendiren en önemli konu da 

bağımsız denetimdir. Bilindiği gibi mevcut Kanun’da denetim organ niteliğindeki 

murakıp(lar) eli ile gerçekleĢtirmektedir. Tasarıyla birlikte denetim kurulu 

kaldırılmıĢ ve yerine Ģirketin ölçeklerine göre denetim, meslek mensuplarına, kiĢi 

veya bağımsız denetim Ģirketlerine verilmiĢtir. Buna göre küçük sermaye Ģirketleri 

için iki SMMM veya iki YMM denetçi olarak atanırken, büyük sermaye Ģirketleri ve 

borsada iĢlem gören Ģirketler için ise, bağımsız denetim Ģirketleri denetçi olarak 

görev yapacaktır. Denetçinin görevi ise, yılsonu finansal tabloları ile yıllık raporları 

denetlemektir. 

 Ayrıca Tasarı’da mevcut Kanun’un aksine kimlerin denetçi seçilip 

seçilemeyeceği ve Ģartları ayrıntılı bir Ģekilde belirtilmiĢtir. 
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 TTK Tasarısı’nın gerekçesinde belirtildiği gibi, getirilmek istenen denetim 

sistemi ile yapılacak denetim sonuçlarının açık, anlaĢılabilir ve kamuyu aydınlatma 

ilkeleri uyarınca düzenlenmiĢ bir raporla, pay sahipleri baĢta olmak üzere ilgililere 

sunulması amaçlanmıĢtır. Denetim iĢlevi ve buna iliĢkin yetkiler devredilmez ve 

vazgeçilmez niteliktedir. 

 Dikkati çeken bir diğer yenilik ise, Tasarı ile birlikte TMSK’ nın ilk defa 

Ticaret Kanunu’nda telaffuz edilmiĢ olmasıdır. Finansal tabloların ihtiyaca uygun, 

anlaĢılabilir, güvenilir, zamanında ve karĢılaĢtırılabilir nitelikte düzenlenebilmesi için 

TMSK tarafından çıkarılacak esasların dikkate alınması gerekmektedir. Böylelikle, 

TMSK bir otorite olarak kabul edilmekte ve bu da muhasebe mesleğinin geliĢimi 

açısından önem taĢımaktadır. 

 Yukarıda belirtilen konuların dıĢında TTK Tasarısı birçok konuda da 

yenilikler getirmektedir. Tasarı’nın getireceği yeniliklerden bazıları, 

 ġirketlerin, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarını on-line olarak 

yapabilecek olmaları, 

 ġirket birleĢmelerinde aynı nevi’den olma Ģartının kaldırılması, 

 Ġlk defa Ģirket bölünmesine imkân tanınması, 

 ġirketlere tür değiĢtirme imkânı tanınması, 

 Ġlk defa Ģirketler topluluğunun Ticaret Kanunu’nda düzenlenmesi, 

 Haksız Rekabetin düzenlenmesi, 

 Ultra Vites yönteminin kaldırılması, 

 Limited ġirketlere de Anonim ġirketlere iliĢkin denetim hükümlerinin 

uygulanması, 

 Anonim ġirketlerin kuruluĢ Ģekillerinden olan tedrici kuruluĢun kaldırılması, 

 Halktan izinsiz olarak para toplayanlara hapis cezası getirilmesi, 

Olarak sayılabilir. 

 Tasarı’yla getirilen bu düzenlemelerin büyük ölçekli iĢletmelerde mevcut 

olup, uygulandığını varsayarsak, özellikle küçük ve orta ölçekli iĢletmeler için sıkıntı 

yaratacağı bir gerçektir. Örneğin; küçük iĢletmelere bilanço usulünde muhasebe 

tutma yükümlülüğü getirilmesi ve bu iĢletmelerin denetim kapsamı içine alınması, 
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iĢletmelere ek mali külfet getirecektir. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin 

vakit kaybetmeden Tasarı’da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi, yapı ve 

sistemlerini oluĢturması gerekmektedir. 

 Bu yönleriyle TTK Tasarısı çok kapsamlı bir çalıĢma olup, Türkiye’nin 

hedeflerinden biri olan AB’ye girme sürecinde önemli bir adımdır. 

 Tasarı’nın bir an önce yasalaĢarak getirdiği yeniliklerin hayata geçirilmesini 

diliyoruz. 
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EKLER 

 

EK 1                                      ANKET FORMU 

Sayın Meslek Mensubu, 

 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın getirdiği yenilik ve değiĢikliklerin 

muhasebe mesleğine ve muhasebe ortamına etkilerinin nasıl ve hangi düzeyde 

olacağının araĢtırıldığı ve bilimsel bir çalıĢmada kullanılmak üzere hazırlanan ankete 

katılımlarınızı bekliyoruz. 

 Ankete göstermiĢ olduğunuz ilgiye teĢekkür ederiz. 

 Saygılarımla, 

BÖLÜM 1  

Bu bölümde sizden kiĢisel bilgileriniz istenmektedir. Size uygun olan seçeneği ( x ) 

iĢareti koyarak iĢaretleyiniz. 

1) Cinsiyetiniz 

    (  ) Kadın  (  ) Erkek  

2) ÇalıĢma Durumunuz 

    (  ) Bağımlı Muhasebeci   (  ) Bağımsız Muhasebeci 

3) Mesleki Unvanınız 

    (  ) Serbest Muhasebeci     (  ) Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir   

    (  ) Yeminli Mali MüĢavir  (  ) Muhasebe Elemanı 

4) Mesleki Tecrübeniz 

    (  ) 2 - 5 Yıl  (  ) 5 - 10 Yıl  (  ) 10 – 20 Yıl  (  )20 Yıl ve daha fazla  

5) Eğitim Durumunuz  

(  ) Ticaret Lisesi  (  ) Meslek Yüksek Okulu  (  ) Üniversite  (  ) Yüksek Lisans              

(  ) Doktora 
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BÖLÜM 2 

AĢağıdaki sorular, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın muhasebe mesleğine ve 

muhasebe ortamına etkilerinin nasıl olacağını ölçmeye yöneliktir. Bunun için 5 (beĢ) 

seçenekten oluĢan bir anket formu hazırlanmıĢtır. Sizden istenen her soruyu 

yanıtlarken en olumludan (kesinlikle katılıyorum), en olumsuza (kesinlikle 

katılmıyorum) doğru olarak düĢüncelerinize en uygun seçeneğin yanındaki kutucuğa 

(x) iĢareti koymanızdır. 
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MUHASEBE MESLEĞĠNE ETKĠLERĠ 

1)MUHASEBE MESLEĞĠNĠ VE MUHASEBE ORTAMINI EN 

FAZLA ETKĠLEYEN KANUN TÜRK TĠCARET KANUNU’DUR 

     

2)TTK TASARISI MUHASEBE MESLEĞĠNĠN GELĠġĠMĠ 

AÇISINDAN ÖNEM TAġIMAKTADIR. 

     

3)TTK TASARISI MUHASEBE MESLEĞĠNĠN SAYGINLIĞINI VE 

ĠTĠBARINI ARTTIRACAKTIR. 

     

4)TTK TASARISI’NIN AB MUKTESEBATIYLA UYUM 

SAĞLAMASI MUHASEBE MESLEĞĠNĠN GELĠġĠMĠNE 

KATKIDA BULUNACAKTIR. 

     

5)TTK TASARISI MUHASEBE MESLEĞĠNĠN ―DENETĠM 

BOYUTUNU‖ DAHA FAZLA ÖN PLANA ÇIKARMAKTADIR. 

     

6)TTK TASARISI MUHASEBE MESLEĞĠ UYGULAYICILARINA 

EK SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLER GETĠRMEKTEDĠR. 

     

7)TTK TASARISI MESLEK MENSUPLARININ Ġġ YÜKÜNÜ 

ARTTIRACAKTIR. 

     

8)TTK TASARISI MESLEK MENSUPLARINA YENĠ Ġġ 

ĠMKÂNLARI SAĞLAYACAKTIR. 

     

9)TTK TASARISI ĠLE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 

PAZAR PAYI DARALACAKTIR. 

     

10)TTK TASARISI MESLEK MENSUPLARININ GELĠRLERĠNDE 

ARTIġA NEDEN OLACAKTIR. 

     

11)TTK TASARISI ĠLE MESLEK MENSUPLARININ BĠR ARAYA 

GELEREK MUHASEBE MESLEĞĠNĠN 

KURUMSALLAġMASININ ÖNÜ AÇILMIġ OLACAKTIR. 

(BAĞIMSIZ DIġ DENETĠM ġĠRKETĠ KURMA GĠBĠ) 

     

12)TTK TASARISI ĠLE TACĠRE, ĠġLETMESĠYLE ĠLGĠLĠ 

OLARAK GÖNDERĠLMĠġ BULUNAN HER TÜRLÜ BELGENĠN, 

FOTOKOPĠ, KARBONLU KOPYA, MĠKROFĠġ, BĠLGĠSAYAR 

KAYDI VEYA BENZER ġEKĠLDEKĠ BĠR KOPYASINI, YAZILI, 

GÖRSEL VEYA ELEKTRONĠK ORTAMDA SAKLANMASI 

ĠMKÂNI GETĠRĠLMESĠ MUHASEBE MESLEĞĠNĠN GELĠġĠMĠ 

AÇISINDAN FAYDALI OLACAKTIR.  
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13)TTK TASARISI ĠLE TĠCARÎ DEFTERLERĠN, AÇILIġ VE 

KAPANIġLARINDA NOTER TARAFINDAN ONAYLANMASI 

ZORUNLULUĞU GETĠRĠLMEKTEDĠR. KAPANIġ ĠÇĠN DE 

GETĠRĠLEN ONAY MUHASEBE UYGULAYICILARINA EK YÜK 

GETĠRECEKTĠR.  

     

MUHASEBE ORTAMINA ETKĠLERĠ 

1)TTK TASARISI ĠLE TÜRKĠYE MUHASEBE 

STANDARTLARINA REFERANS YAPILMASI MUHASEBE 

MESLEK UYGULAYICILARININ ĠġĠNĠ 

KOLAYLAġTIRACAKTIR. 

     

2)TTK TASARISI ĠLE TMSK’NIN BĠR OTORĠTE OLARAK 

KABUL EDĠLMESĠ MESLEĞĠN GELECEĞĠ AÇISINDAN 

ÖNEMLĠ BĠR ADIMDIR. 

     

3)TTK TASARISI ĠLE BĠRLĠKTE MUHASEBECĠLERĠN TMS 

UYGULAMALARINI BĠLME ZORUNLULUĞU DOĞMAKTADIR. 

     

4)TTK TASARISI VUK’DA YENĠ DÜZENLEMELER 

YAPILMASINI GEREKTĠRMEKTEDĠR. 

     

5)TĠCARĠ DEFTERLERĠN VE FĠNANSAL TABLOLARIN TMS’YE 

UYGUN OLARAK DÜZENLENMESĠ ULUSLARARASI 

TOPLUMLA VE PĠYASALARLA BÜTÜNLEġMENĠN 

GÖSTERGESĠDĠR. 

     

6)ġĠRKETLERE ELEKTRONĠK ORTAMDA WEB SAYFASI 

GETĠRME ZORUNLULUĞU ġEFFAFLIK VE BĠLGĠ TOPLUMU 

OLMA YOLUNDA ÖNEMLĠ BĠR ADIMDIR. 

     

7)TTK TASARISI ĠLE TĠCARÎ DEFTERLERĠN, AÇILIġ VE 

KAPANIġLARINDA NOTER TARAFINDAN ONAYLANMASI 

ZORUNLULUĞU GETĠRĠLMEKTEDĠR. KAPANIġ ĠÇĠN DE 

GETĠRĠLEN ONAY MUHASEBE BĠLGĠSĠNE DUYULAN GÜVENĠ 

ARTIRACAKTIR.  

     

8)TTK TASARISI’NDA TMS’YA REFERANS VERĠLĠRKEN, 

TÜRKĠYE DENETĠM STANDARTLARI KURULU’NA REFERANS 

VERĠLMEMESĠ DOĞRU DEĞĠLDĠR. 

     

9)TTK TASARISI ġĠRKETLERĠN KURUMSALLAġMASI 

AÇISINDAN ÖNEM ARZ ETMEKTEDĠR. 

     

10)TTK TASARISI, SERMAYE PĠYASASI KANUNU ĠLE 

YAKINLAġMAKTA, ĠKĠ KANUN ARASINDAKĠ 

TUTARSIZLIKLARI ORTADAN KALDIRMAKTADIR. 

     

11)ANONĠM ORTAKLIKLARA KENDĠ PAYLARININ EN FAZLA 

%10’UNU PĠYASADAN SATIN ALABĠLME ĠMKÂNI 

GETĠRĠLMESĠ AHLAKĠ TEHLĠKELER TAġIMAKTADIR.  
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ÖZET 

AKÇA, Özlem. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Ülkemizdeki Muhasebe Ortamına 

ve Muhasebe Mesleğine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 

2010.  

 Bu tez, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda yer alan düzenlemelerin mevcut 

Türk Ticaret Kanunu ile karĢılaĢtırmasını yaparak, Tasarı’nın muhasebe mesleğine 

ve muhasebe ortamına nasıl bir etkisi olacağını ortaya koymak amacıyla 

hazırlanmıĢtır. AraĢtırmada, meslek mensuplarının Tasarı’nın muhasebe mesleğine 

ve ortamına etkilerinin nasıl olacağı konusundaki görüĢlerini almaya yönelik olarak 

anket yöntemi kullanılmıĢtır. Veriler anket formu yardımıyla EskiĢehir’den rassal 

olarak seçilen 66 meslek mensubuyla yüz yüze görüĢülerek elde edilmiĢtir.  

 Konuya iliĢkin olarak bugüne kadar meslek mensuplarının Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısı’nın getirileri hakkındaki görüĢlerine yönelik bir tez çalıĢması 

bulunmamaktadır.  

 ÇalıĢma sonuçlarının, akademisyenlere ve meslek mensuplarına yararlı 

olacağı düĢünülmektedir.  

 

 

Anahtar Sözcükler 

1. Türk Ticaret Kanunu 

2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 

3. Sermaye Piyasası Kurulu 

4. Ticari Defterler 

5. Muhasebe Standartları 
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ABSTRACT 

AKÇA, Özlem. The Evalvation of The drafted Turkish Commercial Law’s Effects on 

Accontancy and Occupation, Thesis of  Master Degree, in Ankara, in 2010. 

 The Thesis has been prepared with the aim of putting forward how the project 

will influence the accountancy and the profession by making comparison between 

current Turkish Commercial Law and the regulations in the drafted Turkish 

Commercial Law project. In the survey, a questionnaire was used as a way of getting 

the opinions of occupation’s members about how this project’s effects will be 

towards the accountancy and the profession. Data have been collected with the help 

of a questionnaire form by interviewing face to face with 66 employees, chosen 

randomly. 

 Any thesis related to the topic has not been handled about the views on the 

utilities of the project so far. 

 It is considered that the results of the research would be beneficial for the 

academicians and the members of the profession.  
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1. Turkish Commercial Law 

2. The drafted Turkish Commercial Law 

3. Capital Market Board  

4. Commercial Books 

5. Accounting Standarts 
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