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TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI’NA 

GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM 

 
Ahsen ALTINKAYNAK 

 
ÖZET 

 
Anonim şirketlerde denetim, genel anlamda, şirketin kuruluşunda ve işleyişinde ortaya 

çıkan eksiklikleri ve yolsuzlukları şirketin ilgili organlarına haber verme işlevidir. 

Denetim türlerinden geniş anlamda denetim, organ denetçiler dışındaki kimselerin 

yaptığı dolaylı yoldan denetimi; dar anlamda denetim ise sadece denetçilerin yaptıkları 

denetimi kapsamaktadır. 

 
İç denetim; genellikle ortaklar hesabına, şirket iç kontrolünü sağlamak amacıyla yapılır. 

Dış denetim ise kamu düzeni ve yararı açısından devlet veya yetkili denetim organları 

tarafından gerçekleştirilen denetimdir. Türk Ticaret Kanunu’na göre iç denetimle 

görevli ilk denetçiler, şirketin kuruluşunda yolsuzluk olup olmadığını incelemekle 

sorumludurlar. Şirketin işleyişinde denetçiler; şirket yönetimini denetleme ve gözetim, 

yönetim kurulu toplantılarına katılma, genel kurulu toplantıya davet ve genel kurul 

toplantısında hazır bulunma, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılma 

şartlarını araştırma, şirket defterlerini inceleme, şirket değerlerini denetleme, şartları 

bulunması halinde şirket adına sorumluluk ve iptal davası açma hak ve yetkilerine 

sahiptirler. İç denetimle görevli denetçilerin özel olarak düzenlenmiş görevleri arasında 

ise; şirket bilançosunun ve bütçesinin denetlenmesi, yıllık denetim raporunun 

hazırlanması, eksiklik ve yolsuzlukların ihbar edilmesi, bazı durumlarda boşalan 

denetçiliğe denetçi atama yetkisi ve son olarak tasfiye halinde tasfiye işlemlerine 

nezaret görevi sayılabilir. Denetçiler, denetim görevlerini gereği gibi ifa edebilmek için 

inceleme ve bilgi alma hak ve görevlerinden yararlanırlar, bunlar dışında ücret hakkı ile 

pay sahibi olmayan denetçiler için tazminat hakları söz konusudur. 

 
Denetçilerin denetim görevlerini ifa ederken uymaları gereken yükümlülükleri arasında; 

özen yükümlülüğü, sadakat yükümlülüğü, sır saklama ve bilgi verme yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Denetçiler, şirketin kuruluşu sırasında meydana gelen eksiklik ve 

yolsuzluklardan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte müteselsilen sorumludur. Anonim 

şirketin normal faaliyet döneminde ise, sermaye artırımında kanuna uygun hareket 
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edilmemesinden denetçiler YK. üyeleri ile birlikte; şirkete, pay sahiplerine ve üçüncü 

şahıslara karşı sorumludurlar. Denetçiler özel olarak, sırların ifşa edilmesinden, genel 

kurul kararları aleyhine kötüniyetle iptal davası açmaktan da sorumludurlar. 

Denetçilerin genel anlamda sorumluluğu ise TTK. m. 359’da düzenlenmiştir. Bu hükme 

göre denetçiler, kanun veya esas sözleşme ile kendilerine verilen görevlerini hiç veya 

gereği gibi yerine getirmemelerinden doğan zararlardan dolayı, kusursuz olduklarını 

ispat etmedikçe, müteselsilen sorumludurlar. Bu hüküm aynı zamanda denetçilerin özen 

yükümlülüğünü açıklamaktadır. 

 
Aksine bir kayıt yoksa, bilançonun onaylanması kararı, denetçilerin de ibrası anlamına 

gelir. Bununla beraber bilançoda bazı hususlar belirtilmemekte veya bilanço şirketin 

gerçek durumunun görülmesine mani yanlış bir takım hususları içermekte ise, 

denetçiler, bilançonun tasdikiyle ibra edilmiş olmazlar (TTK. m. 380). 

 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile tüm anonim şirketleri kapsayan zorunlu bir denetim 

sistemi getirilmiş ve bu sistem ile iç denetimle görevli denetçi kavramı tamamen 

ortadan kaldırılmış, yerine organ niteliği tartışmalı olan “bağımsız denetim kurumu” 

getirilmiştir. Denetçilerin, TTK.’da düzenlenen genel kurulu toplantıya çağırma gibi 

yönetime ilişkin görev ve yetkilerine TTK. Tasarısı’nda yer verilmemiştir. TTK.  

Tasarısı’na göre denetçi; finansal tablolara ilişkin denetim raporu, yıllık faaliyet 

raporuna ilişkin denetim raporu ve riskin erken tespitine yönelik denetim raporu olmak 

üzere üç ayrı rapor ile birlikte bir de görüş yazısı vermekle yükümlüdür. TTK.  Tasarısı, 

anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının ve yıllık raporunun 

denetçi tarafından denetlenmesini öngörmekte ve bu denetimden geçmeyen finansal 

tabloları ve yıllık raporu, düzenlenmemiş hükmünde saymaktadır. TTK. Tasarısı’nda 

denetçi, görevini gereği gibi yerine getirmediği takdirde; şirkete, pay sahiplerine ve 

alacaklılara karşı sorumlu olacaktır. TTK.’da olduğu gibi TTK. Tasarısı’nda da 

denetçiler için pay sahiplerine bilgi verme ve sır saklama yükümlülükleri 

öngörülmüştür.  TTK. Tasarısı’nda ibra konusunda da TTK. ile paralel düzenlemeler 

yapılmıştır. 
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AUDITING IN JOINT - STOCK COMPANIES ACCORDING TO THE 

TURKISH COMMERCIAL LEGISLATION AND TURKISH COMMERCIAL 

LEGISLATION BILL 

 
Ahsen ALTINKAYNAK 

 
ABSTRACT 

 
The primary mission of auditing in a joint-stock company is investigating and find out if 

there were any corruption or deficiencies in the foundation or functioning of corporate 

and then report the result of this investigation to inform the relevant bodies of the 

corporation. Basically there are two type of auditing large type of auditing and narrowed 

auditing. In large type auditing, auditors are not employee of target corporation, in 

narrowed type auditing the auditors are employee of the target corporation.   

 
Internal auditing, is made to ensure the internal control for protecting the benefits of 

partners. On the other hand external audit is a kind of auditing that in terms of the 

public order and the benefits realized by the state or the inspection is authorized 

inspection bodies.  

 
According to the Turkish Commercial Code, at the first stage, the establishment of the 

corporation, auditors are responsible for examining if there were any corruption or not. 

In the functioning of the company the duties of the auditors are company management 

supervision and oversight, the management board to participate in meetings, public 

invited to board meetings and general assembly meeting attendance, shareholders of the 

general assembly meeting to participate in terms of research, review the company 

accounts, checking the assets of the company and if the right conditions found prosecute 

of liability and cancellation case.  

 
Internal audit staff of auditors tasks that are determined by Turkish Commercial Code, 

are controlling the company's balance sheet and budget, preparing annual audit report, 

denouncing corruption and deficiencies. Auditors, take advantage of review and getting 

information rights. And also they have the right of collecting fee and for non-partner 

auditors have right to indemnity.   
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Auditors are responsible from the corruption that occurs during establishment of the 

company in succession with the board members. General responsibilities of auditors are 

arranged by 359. Article of Turkish Commercial Legislation. According to 359. Article, 

auditors are responsible from all the losses that are formed by neglecting auditing 

duties, unless they prove their innocent. This provision also explains the attention 

obligations of auditors.   

 
Unless an adverse record exists, the decision to approve the balance sheet, also means 

releasing the auditors. However, some points in balance sheet are not fit whit the 

companies real situation, approval of the balance sheet are not to be releasing the 

auditors. (TTK. m. 380)  With The Turkish Commercial Code Bill a mandatory audit 

system will be performed for all joint-stock companies. And by that system, internal 

control system and with the officials of the auditors has been completely eliminated 

instead the "independent audit" of institutions has been brought. Some duties of auditors 

about management, mentioned in The Turkish Commercial Legislation, like convene 

general assembly meeting, are not placed in Turkish Commercial Legislation Bill.  

 
According to Turkish Commercial Code Bill the auditors are responsible for; financial 

statements for audit reports, annual report and audit report for the early detection of 

risks to the audit report together with three separate reports provide a vision is required 

to post. The Turkish Commercial Code Bill ordered to the joint-stock companies to be 

audited  the company's financial statements and annual reports of the community by the 

auditors. The financial statements and annual report that are not approved by auditing, 

have no validity. If auditor, does not fulfill the tasks that required due to his 

responsibilities, they will be charged to the company, shareholders and creditors. 

 
In Turkish Commercial Legislation Bill auditors have obligations against share holders 

for providing information and keeping secret. And also Turkish Commercial Code Bill 

has similar arrangement with Turkish Commercial Code about releasing issues. 
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GİRİŞ 
 
Bir işletmenin belirli devreler sonunda faaliyetinin dürüst ve düzenli muhasebe ilkeleri 

uyarınca değerlendirilip ortaya konulması ve bunun karşı taraftaki etkisi olan 

“doğruluktan emin olma” ihtiyacı, denetlemenin temelini oluşturur. Bu nedenle TTK. 

sisteminde, iç denetimi yapmakla yetkili ve görevli “murakıp” veya “murakıplar” 

(denetçi/ler), zorunlu bir organ olarak kabul edilmiş ve bu organın bulunmaması fesih 

sebebi sayılmıştır. AŞ.’nin kuruluşundan sona ermesine kadarki hemen hemen tüm 

aşamalarda, denetimle ilgili düzenlemeler yapılmış ve gerekli hallerde özel denetçi 

tayinine imkan tanınmıştır. AŞ.’lerin denetimi, sadece şirket içinde bırakılmamış aynı 

zamanda kamu otoritelerinin denetim yolu da açık bırakılmıştır.1 Bazı AŞ.’lerin 

kuruluşunun ve esas sözleşme değişikliklerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine 

tabi olması2, genel kurul toplantılarında komiser bulundurulması ve komiserin toplantı 

ile ilgili belgeleri STB. dosyasına saklanmak üzere vermesi, HAAO.’nun SPK. 

tarafından denetimi, kamu tüzel kişilerinin denetim kurulunda temsilci 

bulundurabilmesi hususları dış denetime dahildir3. Ancak tezimizde bu konu üzerinde 

durulmayacaktır. 

 
AŞ.’lerin ekonomik hayatta kazandıkları güç, bu şirketlerin klasik yollarla denetimini 

işlevsiz hale getirmiştir. Zira bu şirketlerin ekonomik ve sosyal hayattaki olumlu 

etkilerinin devamı için denetimin şirket bünyesinde olduğu kadar şirket dışından 

bağımsız, tarafsız ve uzman kişiler tarafından da yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Çünkü AŞ.’lerin hem iştigal alanları hem de hesapları son derece karışık bir hal almıştır. 

Ayrıca finansal tablo ve yıllık raporların da bu şirketlerin yöneticileri tarafından 
                                                
1 Aytekin ÇELİK; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerin Denetimi, Prof. Dr. Tuğrul 
Ansay’a Armağan, Ankara 2006, s. 545. 
2 4884 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve TTK. hükümlerine göre hazırlanan İç Ticaret 2003/3 sayılı 
Tebliğle belirlenen: Banka, Sigortacılık, Döviz Büfesi, Finansal Kiralama, Factoring, Umumi 
Mağazacılık, Holdingler, Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi, SerPK.’ya Tabi ve Halka Açık, Özel 
Finans Kurumu şirketlerin kuruluşunda, STB.’ye müracaat edilerek izin alınması gerekmektedir. Bunun 
dışında kalan AŞ.’ler için STB. izni kaldırılmıştır.  
3 İ. Yılmaz ASLAN; Mevci ERGÜN; Ticaret Hukuku, 2005, s. 194. 
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hazırlanması, bunların gerçekliği konusunda bazı şüphelerin ortaya çıkmasına yol 

açmaktadır. Bunlara ek olarak, mevcut düzenlemede, hiç bir uzmanlığı olmayan 

denetçilerin karmaşık hesapları bir formalite icabı incelemelerinin önünde hiç bir engel 

bulunmamaktadır. Mevcut hükümlere göre denetçiler, pay sahipleri arasından da 

seçilebilmektedir. Oysa pek çok gelişmiş ülkede, uzun bir süredir AŞ.’lerin denetimi, 

uzman ve bağımsız denetçiler tarafından yerine getirilmektedir4. Türk hukukunda ise 

bağımsız denetimin gelişimi sınırlı olmuş bu konudaki gelişmeler daha çok sermaye 

piyasası, bankacılık ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren AŞ.’ler açısından meydana 

gelmiştir. Halen bu alanlarda bağımsız denetim, iç denetimden ayrı olarak 

uygulanagelmektedir. 

 
Bilindiği üzere 1 Ocak 1957’de yürürlüğe girmiş olan ve elli yıldır ticari ve ekonomik 

yaşama ilişkin hukuki ilişkilerin önemli bir bölümünü düzenleyen 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’nun gerek uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi gerek 

Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanmasının zorlayıcı etkisiyle değiştirilmesi 

ihtiyacı doğmuştur5. Bu ihtiyaç doğrultusunda, 1999 yılında Adalet Bakanlığı’nca 

oluşturulan bir komisyon, beş yıl süren kapsamlı bir çalışma sonucunda, reform 

niteliğinde bir taslak hazırlayarak, Adalet Komisyonu’na sunmuştur. Kamuoyunda 

yaklaşık beş yıldır yasalaşması beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (Tasarı)’nın, 

ticari işletmelerin muhasebe ve denetim konularında getirdiği yenilikler, günün 

gereksinimlerini karşılamak açısından oldukça dikkat çekicidir. AŞ.’lerin tek pay sahipli 

olabilmesi, Tasarı ile getirilen önemli yeniliklerdendir. Bilindiği gibi mevcut 

düzenlemede, AŞ.’lerin en az beş ortaklı olabileceği belirtilmiştir. Tasarı’ya göre ise tek 

pay sahibi veya tek bir ortak, genel kurulun (GK.) bütün yetkilerini kullanabilmekte ve 

tüm kararları tek başına alabilmektedir. Ancak denetime ilişkin hükümler arasında, tek 

kişilik AŞ.’lerde uygulanması gereken özel bir hüküm yer almamaktadır6. Tasarı, 

şirketler topluluğunu. Yani aynı ilkeler ve politikalara tabi ve aynı yönetim çatısı altında 

toplanan ana şirket(ler) ile yavru şirketler arasındaki ilişkileri, Türk hukukunda ilk defa 

düzenlemiştir ve bu düzenleme; bir taraftan topluluk (grup) dışında kalan ortakların ve 
                                                
4 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi, s. 546, 547. 
5 Nuran CÖMERT; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında İç Denetim ve İç Kontrol, İç Denetim 
Dergisi, 2008, Sayı: 21, 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makaleler/tttkicdenetimnuran
comertmakale.pdf. (Erişim tarihi 01.07.2009.) 
6 Ender DEDEAĞAÇ; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında Anonim Şirketlerde Denetim, Haziran 
2008, http://www.inisiyatif.net/document/69.asp.(Erişim tarihi 10.07.2009). 
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alacaklıların diğer taraftan da bağlı (yavru) şirketlerin yöneticilerini korumakta, 

şeffaflığı sağlamakta ve menfaatlerde dengeyi kurmaktadır7. 

 
TTK. sistematiğinde denetim konusu, denetçilere ilişkin olarak ve iç denetim temelinde; 

“seçim ve azil, özel denetçi tayini, seçilme manileri, bir murakıplığın açılması, tescil ve 

ilan, denetçilerin görevleri, yıllık raporun tanzimi ve ihbar mükellefiyeti, GK.’yı 

olağanüstü toplantıya daveti, şikayetleri inceleme, YK. toplantılarına iştirak, 

sorumluluk, sır saklama, ibra, kuruluştan doğan mesuliyet, normal faaliyet dönemine 

ilişkin sorumluluk nedeniyle şirket namına açılacak sorumluluk davası, denetçi 

raporunun hazırlanması, pay sahibinin denetçiden malumat alma hakkı, GK. kararları 

aleyhine iptal davası açılması” ana başlıkları altında düzenlenmiştir. 

 
Tasarı’da ise TTK.’dan farklı olarak AŞ.’lerin denetim görevi, organ niteliği olmayan 

bağımsız denetim kuruluşlarına verilmiştir. Tasarı’da denetimin amacı daha çok 

“kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların korunması” olarak ifade edilmektedir. 

TTK.’da denetçilerin vasıfları üzerinde durulmamışken, Tasarı’da denetçilerde özel 

ehliyet şartı olarak; “bağımsızlık, uzmanlık ve tarafsızlık” özellikleri aranmaktadır. 

Ayrıca denetçi seçilemeyeceklerin arasında AŞ.’de pay sahibi olanlar ve bir şekilde 

AŞ.’nin işleyişiyle bağlantısı bulunanlar sayılarak, denetçilerin görevlerini ifa ederken 

tarafsız ve bağımsız olabilmesi için şirket organlarından ve diğer ilgililerden 

etkilenmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

 
Tasarı’nın zorunlu hedeflerinden ilki; “Türk işletmelerinin uluslararası ticaret, endüstri, 

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

aktörleri olmalarıdır.” ki;  bu hedef açısından, sermaye şirketlerinde özellikle de 

AŞ.’lerde, kökten değişikliğe gidilmekte ve teknik bir kavram olan “finansal raporlama” 

esas alınmaktadır8. Tasarı’nın bir diğer zorunlu hedefi, son on yılda öne çıkan yeni bir 

kavram olan “şeffaflıktır”. Bu kavram ile Tasarı’da, “bilgi toplumu” içinde, bilgi almak 

isteyenin, bilgiye bulunduğu yerden kolayca ulaşabilmesini sağlayan, bilgiyi devamlı 

olarak önünde bulan; geçmişe ve geleceğe bakılmasını sağlayan, dili açık bir bilgi 

verme anlayışı ifade edilmek istenmektedir. Bunu sağlamak için de sermaye 

şirketlerinin internet sitesi sahibi olması ve sitesinin belli bir bölümünü bu bilgi toplumu 
                                                
7 PricewaterhouseCoopers; Turk Ticaret Kanunu Tasarısı 10 Soru 10 Cevap, www.pwc.com/tr. 
8 Korkut ÖZKORKUT; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Sermaye Şirketlerine Getireceği Yenilik ve 
Değişiklikler-I, Yaklaşım, Sayı 194, Şubat 2009, s. 239-245. 
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hizmetlerine ayırması zorunlu kılınmaktadır (Tasarı m. 1524). Tasarı’nın en önemli 

hedeflerinden biri de AB. müktesebatı ile uyum sağlanması ve Türkiye’nin uluslararası 

toplumun kurallarına uyan ve onun dilini konuşan bir parçası haline gelmesidir.  Bu 

hedef doğrultusunda Tasarı, kapsamına giren milletlerarası sözleşmelere uygun 

hükümleri ve mekanizmaları içeren bir yapıya sahiptir9. 

 
Tasarı, reform niteliğinde düzenlemeler içermekte ise de uygulamada ortaya çıkabilecek 

sorunları, Tasarı’nın yasalaşacağı ana kadar tartışmaya devam etmenin yararı 

olacaktır10. Bu temel düşünceden hareketle hazırlamış olduğumuz bu tez kapsamında, 

AŞ.’lerin iç denetimi konusunda mevcut yasadaki durum ile Tasarı’da yer alan denetim 

düzenlemelerinin neler olduğu, AŞ.’lerde iç denetim fonksiyonları kalktıktan sonra 

oluşacak durumun AŞ.’lerin denetimine nasıl bir etkisi olacağı irdelenecektir. Bu 

çalışmada AŞ.’lerde TTK. hükümlerine göre iç denetimin her yönü, geniş anlamda ele 

alınacak ve denetimin AŞ.’nin işleyişindeki hayatiliği gözler önüne serilirken, Tasarı’da 

getirilen yenilikler ve farklılıklar TTK. hükümleriyle karşılaştırmalı olarak 

incelenecektir. İç denetim konusunda tali olarak denetim yetkileri bulunan YK.’nın 

denetleme fonksiyonları, ortakların denetimi konusunda ise münferit pay sahibinin, 

azınlığın ve çokluğun denetim imkanları da genel anlamda ele alınacaktır. Özel kanunla 

kurulmuş veya hakkında özel kanun çıkarılmış olan AŞ.’ler ile özel kanunlara ve ilgili 

mevzuata tabi AŞ.’lerdeki iç denetim ve TTK.’daki dış denetim konuları çalışma 

kapsamımız dışındadır. Özel kanunlara ve ilgili mevzuata tabi AŞ.’ler yani bankacılık, 

sigortacılık ve SerPK.’ya ve ilgili mevzuata tabi AŞ.’lere; özellikle HAAO.’ya ilişkin 

ilgili özel kanunlarda özel hüküm bulunmayan hallerde, TTK. hükümleri geçerli olacağı 

için bu halde, yazılan bu tez, bu şirket tipleri için de geçerli olacaktır. Ayrıca Tasarı’nın 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve limited şirketler ile ilgili 

düzenlemelerinde yer alan denetimle ilgili hükümler, AŞ.’lerle ilgili düzenlemelerle 

büyük ölçüde paralellik gösterdiği için bağımsız denetim konusunda yapacağımız 

açıklamalar, o şirket tipleri için atıf yapılan hükümler çerçevesinde geçerli olacaktır. 

 

 

                                                
9 ÖZKORKUT; Yenilik ve Değişiklikler-I, s. 239-245. 
10 CÖMERT; 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makaleler/tttkicdenetimnuran
comertmakale.pdf. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

DENETİM KAVRAMI VE DENETLEME TÜRLERİ 
 
1. DENETİM KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

 
Genel anlamda denetleme, bir işin olması gereken en uygun biçimde doğru yapılıp 

yapılmadığını, o işin dayanaklarıyla kanıtlarını karşılaştırıp ölçerek gözden geçirme, 

anlama ve ortaya koyma eylemidir11. Denetim esasen doğu kültür dillerinden Türkçe’ye 

geçmiş olan, bakma ve gözetme anlamına gelen “murakabe”; bir şeyin doğrusunu 

bulmak için her yeri arayıp tarama anlamına gelen “teftiş” ile batı kültür dillerinden 

Türkçe’ye geçmiş olan ve karşılaştırma anlamına gelen “kontrol”; yeniden bakmak, 

gözden geçirmek anlamına gelen “revizyon” ile değer biçme, değerleme, ölçümleme 

anlamına gelen “ekspertiz” gibi terimleri de içine alır12. 

 
Denetim ile muhasebe arasında oldukça sıkı bir bağ bulunmaktadır. Adeta denetim 

muhasebe ile anlamını bulmakta ve fonksiyonunu ifa edebilmektedir. Bu ilişkiyi en iyi 

vurgulayan ifadeye göre; “muhasebesiz denetim dayanıksız, denetimsiz muhasebe de 

sağlamasızdır.” Tarihte ilk muhasebe denetimi,14. ve 15. yy. da Abdullah İbni 

Muhammed’in Risale-i Felekiyye adlı eserine ve rahip Lukan’ın çift kayıt yöntemine 

dayandırılmaktadır13. Denetimin gelişimi sanayi devrimi sonrasında kendini dört 

aşamayla göstermiştir14: 

 
- 1900’lü yıllara kadar sermaye sahiplerinin işletmelerinden doğru bilgi alma 

ihtiyaçları, denetimin gelişmesini hızlandırmıştır ve bu dönemde belgelerin 

incelenmesine yönelik olarak “belge denetimi yaklaşımı” benimsenmiştir. 

                                                
11 İsmail AYDEMİR; 2008’e Girerken Türkiye’de Muhasebe Denetim Çalışmaları Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme, Vergi Dünyası, Sayı 320, Nisan 2008; s. 135. 
12 AYDEMİR; s. 134. 
13 AYDEMİR; s. 134,136. 
14 AYDEMİR; s. 136, 137. 
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- 1900-1930 arasındaki gelişmeler, denetçileri, işletmelerin mali tablolarını bir 

bütün olarak denetlemeye yönlendirmiş ve bunun sonucunda işletmelerdeki hata 

ve hilelerin ortaya çıkarılması yerine, mali tablolar hakkında genel bir denetim 

görüşü ön plana çıkmıştır ki bu akıma “mali tablo denetimi yaklaşımı” 

denmektedir. Denetimin bir meslek haline gelmesi ve modern ekonomiye ayak 

uydurabilmesi ise 1929 Dünya ekonomi kriziyle olmuştur. 

- 1930 sonrasında işletmeler, bünyelerinde iç kontrol yapılarını kurmaya 

başlamışlardır. 

- Günümüze kadarki süreçte ise istatistiki ve matematiksel yöntemler, denetimin 

vazgeçilmezleri olmuştur. 

 
Denetim, bir süreci ifade etmektedir. Bu nedenle denetim her zaman dinamiktir. Söz 

konusu bu süreç; denetim faaliyeti için gerekli kanıtların toplanması, bunların işlenip 

değerlendirilmesi ve değerlendirme neticesine göre bir denetim görüşüne ulaşılması, 

sonuçta da bu görüşün denetim raporu ile ilgili yerlere iletilmesi evrelerini içerir15. 

Anonim şirketlerde denetim, çeşitli yönlerden farklı menfaatlerin birlikte korunabilmesi 

amacıyla yapılır. Bir yandan ortakların ve şirket alacaklılarının, diğer yandan ise 

muhtemel ortakların ve alacaklıların şirket işleyişindeki her safhada idareye güven 

duyması gerekmektedir. Bu nedenle TTK.’daki iç denetim mekanizmasıyla öncelikle 

yönetimin bu menfaat sahiplerinin zararına hareket etmesinin önüne geçilmeye 

çalışılmıştır16.  

 
2. DENETLEME TÜRLERİ 

 
2.1. Denetlemenin Kapsamı Bakımından 

 
Anonim şirketlerde denetim, “geniş” ve “dar” anlamda denetim olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

 

 

 

 

                                                
15 AYDEMİR; s. 137, 138. 
16 Reha POROY; (Ünal TEKİNALP/Ersin ÇAMOĞLU); Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul 
2005, s. 365. 
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2.1.1. Geniş Anlamda Denetleme 

 
Geniş anlamda denetlemenin kapsamına; AŞ. ile ilgili her kişinin, grubun ve devletin 

yaptığı denetleme dahildir17. Böylece geniş anlamda denetlemeye; esas sermayenin 

onda birini temsil eden azınlığın ve münferit pay sahiplerinin bazı hakları ile YK.’nın 

birtakım görevleri de girmektedir18. GK. ve alacaklıların da denetim yapma hakları 

kanunen bulunmaktadır19. 

 
2.1.1.1. Münferit Pay Sahiplerinin Denetim Hakları 
 
Münferit pay sahiplerinin denetimi sağlayan hakları şunlardır: 

a) Şüpheli gördükleri durumlarda açıklama istemek ve bilgi almak (TTK. m. 362, 

363, f. 1 ve 3), 

b) Şirketin ticari defterleri ile yazışmalarını incelemek (TTK. m. 363, f. 2)20, 

c) Kuruluştan doğan sorumluluk konusunda şirket hesabına sorumluluk davası 

açmak (TTK. m. 309)21, 

d) Denetim kuruluna istediği denetçiyi seçebilmek ve YK. üyeleri ile denetçileri 

azledebilmek (TTK. m. 316, 347, 348, 350), 

e) YK. üyeleri ve denetçiler aleyhine sorumluluk davası açabilmek ve denetçilere 

şikayette bulunabilmek ( TTK. m. 336, 342, 346), 

f) GK.’da konuşmak, bilgi istemek ve gereğinde muhalif kalarak iptal davası 

açabilmek, haksız kar payı alan yöneticileri iadeye zorlamak ( TTK. m. 360, 

361, 381, 473, 474)22 şeklindedir. 

 

 

 

 

 

                                                
17 Ömer Adil ATASOY; Anonim Ortaklıkların Denetlenmesinde Hakim Olan Esaslar ve Türk 
Hukukunda Denetleme Organının Görevleri, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir 1984, s. 27. 
18 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 365. 
19 Geniş bilgi için bkz.: Hayri DOMANİÇ; Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK. Şerhi II, 
İstanbul 1988, s. 728, 729. 
20 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 365. 
21 Orhan Nuri ÇEVİK; Anonim Şirketler, 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2002, s. 538. 
22 ÇEVİK;  s. 538, 539. 
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2.1.1.2. Azınlığın Denetim Hakkı 

 
Azınlığın denetim fonksiyonu gören hakları şöyle sıralanabilir: 

a) Kuruluştan doğan sorumluluk bakımından; kurucuların, YK. üyelerinin ve 

denetçilerin ibra edilmelerine muhalefet (TTK. m. 310), 

b) YK. aleyhine dava açtırmak (TTK. m. 341), 

c) Bilançonun tasdikini geciktirmek (TTK. m. 377)23 , 

d) Özel denetçi tayinini istemek ve şikayet hakkı ile denetçileri inceleme yapmaya 

zorlamak ( TTK. m. 348, 356), 

e) GK.’nın davet edilmesi için YK.’ya ve denetçilere müracaat hakkı ile bu talebin 

reddi halinde, davet yetkisini mahkemeden istemek (TTK. m. 366, 367)24 

şeklindeki haklar, dolayısıyla denetim yapmaya imkan vermektedir. 

 

2.1.1.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Denetim Hak ve Görevleri 

 
Yönetim Kurulu üyelerinin şirketi denetlemeye yarayan hak ve görevleri genel olarak 

aşağıdaki gibidir25: 

a) YK. toplantılarında YK. üyeleri, özellikle temsilci üyeler, müdür ve 

murahhaslardan genel olarak veya belli bazı işler hakkında bilgi isteyebilirler 

(TTK. m. 331). 

b) YK. üyelerinin şirket defterlerini ve evrakını bizzat inceleyebilmeleri ise 

YK.’nın bu konuda cevaz vermesi şartına bağlıdır (TTK. m. 331, f. 1). 

c) YK. üyeleri, işlerin gidişatının; kanun ve esas sözleşme hükümlerine ve şirket 

yararına uygun olup olmadığını denetlemekle görevlidirler. Yukarıda a 

bendinde belirtmiş olduğumuz bilgi alma hakkı, bu gözetim yükümünün bir 

sonucudur.  

Özel olarak düzenlenmiş denetim hak ve görevleri ise şunlardır26: 

-  İlk YK. üyeleri, kuruluş işlemlerini özel olarak takip etmek ve buldukları yolsuz 

işlemleri denetçilere bildirmek zorundadırlar (TTK. m. 308). 

                                                
23 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 365. 
24 ÇEVİK;  s. 539. 
25 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 320, 322, 323. 
26 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 322, 323. 
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- Yeni seçilen YK. üyeleri, bir önceki YK. üyelerinin işlemlerini incelemekle 

görevlendirilmişlerdir. Aksi halde yeni seçilen üyeler sorumlu olmaktadır (TTK. 

m. 308, TTK. m. 336, 337).  

 
2.1.1.4. Alacaklıların Denetim Hakları 

 
Alacaklıların da denetleme hakları dolaylı olarak bulunmaktadır, bunlar şu şekilde 

sıralanabilir27: 

a) Şirket hesabına sorumluluk davası açma imkanı sağlayan haklar (TTK. m. 309,  

336, 342, 346, 359), 

b) Sermaye azaltılmasında, şirket borçlarının ödenmesi veya teminata bağlanması 

şartını getiren TTK. m. 397 ve 398, 

c) Şirketin feshini dava etme hakkını düzenleyen TTK. m. 436 ile alacaklıların 

fesih davası açabilmesi için STB.’ye müracaat şartını getiren TTK. m. 435, 

d) Tasfiyede, alacaklıların haklarını garanti altına alan TTK. m. 445 ve TTK. m. 

447, 

e) Mali durumunu düzeltebilecek olan bir AŞ.’nin, faaliyetine devam edebilmesi 

için mahkemeden iflasın ertelenmesini isteme hakkını, alacaklılara da tanıyan 

TTK. m. 324, 

f) AŞ.’nin limited şirkete dönüşmesinde, alacaklıların, ödeme veya teminat isteme 

haklarını düzenleyen TTK. m. 555. 

 
2.1.1.5. Genel Kurulun veya Çoğunluk Pay Sahiplerinin Denetim Hakları 

 
GK.’nın veya çoğunluk pay sahiplerinin denetim hakları iç denetimde en etkin 

olanlarıdır; bu haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir28: 

a) Şirketin tescilinden itibaren, ilk iki sene içinde, şirketçe satın alınacak bazı 

malların GK. kararına dayanması (TTK. m. 311), 

b) Yönetici ve denetçilerin seçimi (TTK. m. 312; TTK. m. 315, f. 2; TTK. m. 348), 

azli (TTK. m. 316; TTK. m. 350; TTK. m. 315, f. 2), 

c) Yönetici ve denetçilerin sorumluluğunun dava edilmesine karar verilmesi (TTK. 

m. 341, TTK. m. 346, TTK. m. 359) veya ibrası (TTK. m. 341, TTK. m. 369, 

TTK. m. 380), 
                                                
27 DOMANİÇ; s. 729. 
28 DOMANİÇ; s. 728. 
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d) Şirketin mali durumunu kontrol imkanı veren TTK. m. 324 ve diğer hükümler, 

e) Süresinden önce şirketin feshine yol açan TTK. m. 434, f. 9. 

 
Bu açıklamalar bir yana, hissedarların GK. vasıtasıyla re’sen denetleme hakları yoktur. 

Yani GK. bizzat denetim hakkını kullanamaz. Ancak denetçilerin denetimi sonucunda 

elde ettikleri bilgiler hakkında karar oluşturabilirler29. 

 
2.1.2. Dar Anlamda Denetleme 

 
Dar anlamda denetleme; kendisine sadece denetim amacıyla görev ve yetki verilmiş 

olan organ denetçiler veya kuruluşlar tarafından yapılan denetlemedir30. Dar anlamda 

denetim aslında iç denetimdir ve dar anlamda denetim ile organ denetçiler, tez konumuz 

kapsamındadır. 

 
2.2. Denetlemenin Amacı Bakımından 

 
2.2.1. İç Denetim 

 
İç denetim; bir şirketin kendisinin görevlendirdiği iç denetçileri tarafından, şirketteki 

mali ve mali olmayan faaliyetlerin incelenip değerlendirilerek, şirket yönetimine rapor 

edilmesidir31. İç denetim32, genelde ortakların yararına, işlerin gidişatından onlara hesap 

vermek amacıyla yapılır. Ancak iç denetimle her zaman bu amaç güdülmez. Nitekim 

HAAO.’larda fazla ortak bulunması ve bu ortakların niteliğinden dolayı denetleme, 

şirket için sadece bir iç kontrol olmaktan çıkmakta ve “kamuyu aydınlatma prensibi” 

doğrultusunda, şeffaflık sağlamak üzere yapılmaktadır. Bu nedenle çeşitli ülkelerde 

denetleme, ortaklık dışı kişi veya kuruluşların (muhasebe kontrol ve yeminli murakıp 

kuruluşları) eline bırakılmıştır. Fransız, Alman ve İsviçre sistemlerinde denetim, esas 

olarak hesapsal inceleme şeklinde yapılmakta ve Alman sisteminde bunun için ayrıca 

özel hesap uzmanları bulunmaktadır. Türkiye’deki sistemde ise ayrıca özel hesap 

uzmanı faaliyeti öngörülmemiştir33.  

                                                
29 Halil ARSLANLI; Anonim Şirketler I Umumi Hükümler, 2. Bası, İstanbul 1959, s. 216. 
30 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 365. 
31 AYDEMİR; s. 142. 
32 “İç denetim; finansal nitelikli muhasebe konularının incelenmesi ile ilgiliyken, faaliyet denetimi; 
işletme politikası ve belirli stratejiler ışığında, amaçlara ne ölçüde ulaşılmış olduğunu, yöneticilerin 
kişisel başarılarının derecesini ve faaliyetlerle ilgili finansal nitelikli olmayan her türlü konuyu 
araştırır.”: Ersin GÜREDİN; Yücel ERCAN; Denetim İlkeleri ve Teknikleri, İstanbul 1982, s. 19. 
33 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 366. 
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2.2.2. Dış Denetim (Bağımsız Denetim) 

 
Dış denetim, Devlet tarafından kuruluşta ve işleyişte; bakanlık, yetkili makam ya da 

komisyonlar aracılığıyla yapılabilmektedir34.Topluma aktarılan finansal verilerin 

doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması dış denetimin görevidir35. 

 
Muhasebe bilimine göre dış denetim, denetlenen işletmeden bağımsız olarak, dışarıdan 

bir uzman (bağımsız muhasebe uzmanları) tarafından yapılan denetim çalışmalarıdır ki 

bu denetimin en geniş uygulama alanını mali tablolar üzerindeki denetim oluşturur36. 

Hukuki bakımdan dış denetim ise; şirket örgütü dışında yer alan özel veya resmi 

nitelikteki her kişi veya örgüt tarafından yapılan denetimleri kapsar. Hukuki açıdan dış 

denetim, kamu kurumlarının yanı sıra borsalar, aracı kuruluşlar ve muhasebe denetim 

örgütleri veya bağımsız muhasebe uzmanları tarafından yapılan denetimleri de 

kapsamaktadır37.  

 
Dış denetçiler, iç denetçiler gibi finansal olmayan faaliyetlerle ilgilense bile, onların iç 

denetçiler kadar ayrıntılı inceleme yapması mümkün değildir. Zira bir dış denetçi, 

finansal tabloları önemli ölçüde etkilemeyen hatalarla ilgilenmeyebilir. Ancak tecrübeli 

bir iç denetçi, küçük bile olsa sistemin bu hataya neden izin verdiğini araştırır ve önlem 

alır38. Diğer yandan iç denetçi, şirketin bir personeli olduğu için ve şirketin amaçlarını 

paylaştığı kişilerle aynı yerde çalıştığı için dış denetçi kadar bağımsız olamaz39. 

Dış denetlemede, AŞ. GK. toplantılarına STB. tarafından komiser gönderilmesi ve bu 

toplantılarla ilgili bazı evrakların Bakanlığa tevdii zorunluluğunu koyan Türk 

sisteminde, esas olarak “devamlı denetim” usulü kabul edilmekle beraber, gerektiğinde 

STB. belirli olayları aydınlatmak için de müfettiş gönderebilmektedir40. 

 
Genel olarak dış denetimin kapsamı aşağıdaki gibi özetlenebilir41: 

 
                                                
34 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 366. 
35 ATASOY; s. 27. 
36 AYDEMİR; s. 141. 
37 ATASOY; s. 29, 30. 
38 Şaban UZAY; İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar 
Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Sermaye Piyasası 
Kurulu, Yayın No: 132, Ankara 1999, s. 45. 
39 Cemal ELİTAŞ; Kontrol Önlem ve Yordamlarının İç Denetçi Açısından Rolü ve Önemi, İç Denetim, 
Sayı 8, Yaz 2003-2004, s. 36. 
40 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 367. 
41 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 367. 
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a) Halka arzın denetiminde; AŞ.’nin hisse senetlerini ve tahvillerini halka satması 

yönünden denetimi yapılır ki; bunun için Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu 

(SerPK.) ile Sermaye Piyasası Kurumu (SPK.) görevlendirilmiştir. SPK., sadece menkul 

değerlerin halka arzına ve satışına izin verip, satışı gözetim altında tutmakla kalmaz. 

Ayrıca dış denetlemeyi tüm kapsamı ile yürütür; denetleme ilkeleri koyar ve gereğinde 

AŞ.’lerin dikkatini çekerek durumu yetkili mercilere bildirir (SerPK. m. 22). 

 
b) Özel konulu AŞ.’lerin ve HAAO.’ların bağımsız denetiminde; bankalar ve sigorta 

ortaklıklarının denetimi başta gelir. Bu tip AŞ.’lerin ve kuruluşların SerPK.’dan doğan 

hesap ve işlemleri, SPK.’nın uzmanları tarafından denetlenir. 

 
2.2.3. Muhasebe Denetimi 
 
Genel anlamda bir şirketin finansal yapısını ve ekonomik faaliyetlerinin finansal 

sonuçlarını, muhasebe gösterir. Bu işlevini gereği gibi yapabilmesi için muhasebenin, 

bilimsel ve tarafsız yaklaşımla oluşturulmuş kaynaklara dayanması gerekir42.  

Muhasebe denetimi; bir ekonomik birimin belli bir dönemine ait bilgilerin, önceden 

belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir rapor 

düzenlemek amacıyla, konusunda uzman ve bağımsız kişilerce yapılan kanıt toplama ve 

değerlendirme sürecidir43. Önceden saptanmış ölçütler ise; kanunlar, anlaşmalar, 

yönetim tarafından belirlenmiş hedefler, muhasebe ilkeleri, prensip ve yasaları, 

kuralları, yöntemleri gibi standartlardır44. Muhasebe denetimi yapan denetçiler, şirket 

üst yönetim kademesinden en azından bir yöneticiye karşı sorumlu iken, AŞ.’de iç 

denetimle görevli denetçilerin teorik olarak böyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Zira iç denetimle görevli denetçiler, görevlerini sadece kanuna, esas sözleşmeye ve 

dürüstlük kurallarına uygun olarak gereği gibi yerine getirmekle yükümlüdürler45. 

 

 

 

 

                                                
42 Masum TÜRKER; Uluslararası Denetim Standartları’na Yakınsama ve Türkiye Denetim 
Standartlarının Oluşturulması,Türkiye’de Muhasebe Denetimi Alanında Yayınlanan Araştırmalar 
(1995-2005) ve Seçme Yazılar, İstanbul SMMM. Odası, Yayın No: 8, s. 272. 
43 AYDEMİR; s. 138. 
44 AYDEMİR; s. 138, 139. 
45 ATASOY; s. 26. 
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2.3. Denetlemenin Süresi ve Zamanı Bakımından 
 
2.3.1. Sürekli Denetleme 
 
Bir AŞ.’nin başta muhasebe olmak üzere, hesapsal ve işlemsel tüm çalışmalarının yıl 

boyunca incelenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak, sürekli denetimin 

konusudur46. Zira etkin bir iç denetim işlevi, sistemde sürekli kontrol yapıldığında, 

yönetime yardımcı olabilir47. 

 
Doktrindeki bir görüşe göre “gözetim” olarak da adlandırılan sürekli denetim, bir 

işletmenin içinde ortaya çıkan her türlü iş veya işlemin oluş biçimini ve sonuçlarını 

titizlikle araştırıp incelemek demektir48. Sürekli denetim ile özellikle YK.’nın, 

hazırlanmış olan bütçe ve iş programlarına göre faaliyet gösterip göstermediği incelenir 

ve özellikle şirketteki yolsuzluklar ile hatalar zaman kaybetmeden ortaya çıkarılır ki bu 

nedenle en etkili denetim yöntemidir49. 

 
2.3.2. Düzenli Denetleme 
 
- Revizyon: Tekrar gözden geçirme anlamına gelen revizyon, düzenli zaman aralıkları 

ile teorik olarak yapılan bir denetleme şeklidir. Burada önemli olan; gözetimin 

revizyondan önce yapılması zorunlu bir görev olmasdır. Çünkü bağımsız denetçiler 

tarafından yapılacak olan revizyon, ortakların incelemesine sunulan ve kamuya 

açıklanan belgelerin bir teminatı niteliğindedir50. 

 
- Teftiş: Teftiş, düzenli zaman aralıkları ile ya da gerektiğinde daha üst düzeydeki kişi, 

organ ya da örgüt tarafından o işlem ya da eylemin doğruluğunu ve uygunluğunu 

araştırmak için yapılan incelemedir. Teftişin esasen revizyonla birlikte düşünülmesi 

gerekir. Hatta bazen onun ön şartını oluşturduğu kabul edilmelidir51. 

 
Hesap dönemi içerisinde üç ya da altı aylık gibi dönemlerde ve belli tarihlerde yapılan 

denetimlere ise “ara denetim” denilmektedir. Son denetimde (tam ya da nihai denetim) 

                                                
46 AYDEMİR; s. 141. 
47 Ali İhsan AKGÜN; İşletmelerde İç Denetim Uygulaması, Vergi Dünyası, Sayı 212, Nisan 1999, s. 
117. 
48 ATASOY; s. 30, 31 
49 ATASOY; s. 30, 31. 
50 ATASOY; s. 31, 32. 
51 ATASOY; s. 33. 
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ise denetim çalışmasına, hesap döneminin bitmesiyle başlanır ve bir döneme ait 

faaliyetlerin tamamı denetlenir52. 

 
2.3.3. Düzensiz Denetleme 
 
Düzensiz yapılan bir inceleme ve araştırmanın özelliği; belli bir konuda, uygulanmak 

istenen bir plana veya tespit edilen bir amaca uygun şekilde hareket edilip edilmediğini 

anlamaya yarayan, bunun için de gerektiğinde ve önceden belli edilmeyen bir zamanda 

yapılan bir denetim olmasıdır53. TTK m. 353, f. 1, b. 3’te yer alan: “Üç aydan ziyade 

ara verilmesi caiz olmamak üzere sık sık ve ansızın şirket veznesini teftiş etmek 

denetçilerin görevidir.” hükmü, düzensiz denetimin bir örneğini teşkil etmektedir. 

 
2.4. Denetlemenin Biçimi Bakımından 
 
2.4.1. Şekli Denetim 
 
Şirketin defter kayıtlarının şekil yönünden doğru ve uyumlu olup olmadığının 

araştırılmasıdır. Çeşitli hukuki işlemlerin belgelerle kayıtlanmış olup olmadığı, bilanço 

kalemlerine yansıyan rakamların doğruluğu bu şekilde ölçülür54. 

 
2.4.2. Maddi Denetim 
 
 Bu denetimde, muhasebe kayıtlarının işletmenin gerçekleşen faaliyetlerine ve yapılan 

işlemlerine uygunluğunun araştırılarak tesbiti esastır55. 

 

 

 

                                                
52 AYDEMİR; s. 141. 
53 ATASOY; s. 34. 
54 ATASOY; s. 34. 
55 ATASOY; s. 34. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

İÇ DENETİM VE DENETÇİLER 
 
1. GENEL OLARAK 

 
Anonim şirketlerde, beşten fazla olmamak üzere bir veya daha çok denetçi bulunur. 

Birden çok olan denetçiler denetim kurulunu oluştururlar (TTK. m. 347, f. 1). Denetim 

organının olmaması, AŞ.’lerde bir fesih sebebidir (TTK. m. 435, f. 1).  

 
Her ne kadar AŞ.’lerde münferit pay sahipleri, YK.’ca şirketin mali, ticari ve iktisadi 

durumu hakkında her sene düzenlenip GK.’ya sunulan yıllık faaliyet raporu (TTK. m. 

327) ile birlikte geçen iş yılına ait bilançoyu (TTK. m. 325) incelemek ve üzerinde 

tartışma açmak üzere AŞ.’yi kısmen de olsa denetleme imkanına sahip olsalar da her 

hisse sahibinin kendi başına şirket defter ve evrakını incelemesinin ve bu şekilde 

şirketin her sırrına vakıf olmasının, şirket için yol açacağı büyük zararları öngören 

kanun koyucu, şirketin iş ve muamelelerini denetleyecek bir organın kurulmasını 

lüzumlu görmüştür56. 

 
2. DENETÇİLERİN NİTELİĞİ 
 
AŞ.’lerde, beşten fazla olmamak üzere bir veya daha fazla denetçi bulunur. Birden çok 

denetçi olursa bunlar bir kurul halinde çalışır. Bu kurulun bir başkanı olduğuna ilişkin 

kanuni bir düzenleme bulunmamakla birlikte57, uygulamada denetçilerin kendi 

aralarından bir başkan seçebilecekleri kabul edilebilir. Genel olarak TTK. sisteminde 

denetçi gerçek kişidir58. Ancak doktrinde bu konuda farklı görüşler de vardır: 

                                                
56 İsmail DOĞANAY; Türk Ticaret Kanunu Şerhi, 1. Cilt, 3. Baskı, Ankara 1990, s. 901. 
57 Gönen ERİŞ; Türk Ticaret Kanunu Ticari İşletme ve Şirketler, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. 
Baskı, 2. Cilt, 2007, s. 1940. 
58 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 370. 
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Bir görüşe göre; kanunda özel bir hüküm bulunmamakla beraber, tüzel kişinin de 

denetçi seçilmesi mümkündür. Zira kanunla açıkça yasaklanmamış bir konuda yasak 

getirmek hukuken mümkün değildir59. Kamu tüzel kişileri, TTK.’nın 275. maddesi 

gereğince YK.’ya temsilci gönderebildikleri gibi denetim kuruluna bir temsilcilerini 

denetçi olarak da gönderebilirler. Bu denetçinin görev süresi, kamu tüzel kişisinin 

yetkili organlarınca saptanır60. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için esas sözleşmeye 

hüküm konulması gerekmektedir61. 

 
Diğer bir görüşe göre ise, TTK.’da, açık olarak tüzel kişilerle bağdaştırılamayacak olan 

hükümler (TTK. m. 308, 347, f. 3 ve 351) bulunduğu sürece, tüzel kişinin denetçi olarak 

seçilebilmesini kabule imkan yoktur. Zaten uygulamada tüzel kişiler denetçi 

seçilmemekte, sadece onların gösterdikleri temsilciler denetçi seçilmektedir62. 

 
Bu konuda öncelikle tüzel kişinin anlamı üzerinde durulmalıdır. Zira tüzel kişi; kişi 

veya mal topluluğuna verilen ortak addır. Tüzel kişi hukuki ilişkilerinde her zaman bir 

yetkilisi aracılığıyla temsil edilir ve sorumluluklara tabi olur. Dolayısıyla gerçek kişi 

temsilci hukuki ilişkilerde ve yükümlülüklerde bir nevi, temsil ettiği tüzel kişinin yerine 

geçmekte;  kendi adına ve yararına bir işlemde bulunmamaktadır. Bu nedenle 

yukarıdaki ikinci görüşe katılmak mümkün değildir. 

 
TTK. hükümlerinde denetçiler için belli bir tahsil ya da tecrübe şartı, asgari düzeyde 

bile belirlenmemiştir. Uygulamada denetim, vasıfsız denetçiler eliyle yürütülmekte 

olduğu için kanunun öngördüğü amaçlara ulaşılamamaktadır. Denetçilerin de GK.’da, 

YK.’nu seçen çoğunluk tarafından seçilmesi sonucunda, denetçiler YK. üyelerini asla 

denetleyememekte, YK.’ya tabi olmakta ve bu nedenle denetçilik adeta, “ikinci mevki 

YK. üyeliği” niteliğini göstermektedir63. Oysa TTK.’nın 1951 Tasarısı’nda (m. 347, f. 

4) denetçiler için hesap uzmanı diploması, İktisat Fakültesi ya da Yüksek İktisat ve 

Ticaret okullarından mezun olma veya en az beş yıl tacirlik ya da ticari bir işletmede 

                                                
59 Hasan PULAŞLI; Şirketler Hukuku Temel Esaslar, Adana 2004, s. 348.; DOMANİÇ; s. 731.; 
ÇEVİK;  s. 544, 545. 
60 Gönen ERİŞ; Türk Ticaret Kanunu Ticari İşletme ve Şirketler, Güncellenmiş 3. Baskı, 2. Cilt, 
2004, s. 2032. 
61 ÇEVİK;  s. 545. 
62 Zühtü AYTAÇ; Anonim Ortaklık Denetçilerinin Sır Saklama Yükümlülüğü, Batıder, cilt 10, sayı 1, 
1979, s. 198. 
63 Oğuz İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, Yenilenmiş 4. Bası, Yasa Yayıncılık, İstanbul 1989, s. 271. 
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müdürlük yapmış olmak gibi ehliyet şartları belirlenmiştir64. Ancak bu hükümler 

“memleketimizin durumu itibariyle tatbik kabiliyeti bulunmadığından” metinden 

çıkarılmıştır65.  

 
Denetçi seçilecek kişinin sahip olması gereken diğer nitelikler şöyledir: 

 
a) Şirkette denetçi bir kişi ise onun, birden çok ise yarıdan bir fazlasının T.C. 

vatandaşı olması şarttır (TTK. m. 347, f. 3). Yani iki ya da üç denetçi varsa 

bunların tamamının T.C. vatandaşı olması gerektiği; eğer dört veya beş denetçi 

varsa bunlardan ancak birinin yabancı uyruklu olabileceği belirtilmiştir. 

Doktrinde kimi yazarlarca bu madde eleştirilmiş, AB.’ye girme çabalarının 

yoğunlaştığı bir dönemde yabancı sermayenin girişi zorlaştırıldığı için doğru 

bulunmamıştır66. Yargıtay uygulamasına göre öngörülen bu kural, kamu düzeni 

ile ilgili olduğundan, esas sözleşmeye aykırı bir hüküm konulamayacağı gibi 

şirket GK.’nda bu yönde bir seçim de yapılamaz67. Bize göre sözkonusu hükmün 

lafzı ve kamu düzeniyle ilgili olması nedeniyle, emredici bir hüküm olduğu 

kabul edilirse, bu maddeye aykırı yapılan bir seçimin, mutlak butlanla 

sakatlandığı kabul edilmelidir. Batıl kararlar başlangıçtan itibaren hükümsüz 

olduklarından sonradan geçerli hale getirilemezler ve bu tür kararların batıl 

olduğunu tesbit ettirme yetkisi, butlanla ilgisi olan herkese aittir. Açılacak tesbit 

davası ise, TTK. m. 381’de öngörülen dava açma koşullarına ve hak düşürücü 

süreye tâbi değildir. 

 

                                                
64 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 371. 
65 ATASOY; s. 88. 
66 ERİŞ; 2004, s. 2032. 
67 Y. 11. HD., 05.05.1981, 1981/1267 E., 1981/2213 K.: ERİŞ; 2004, s. 2032. Aynı yönde bkz. Y. 11. 
HD., 06.07.1978, 1978/3158 E., 1978/3361 K.: “.. 
Şayet karar içeriği ve esasa ilişkin öğeleri yüzünden BK.19 ve 20 nci maddelerinde yazılı olduğu gibi, 
kamu düzenine, yasanın kat’i surette emrettiği hukuki kurallara veya ahlâka ve âdaba aykırı yahut konusu 
imkânsız ise, o zaman mutlak butlan ile sakıt olduğu kabul edilmelidir. 
Bâtıl kararlar başlangıçtan itibaren hükümsüz olduklarından sonradan geçerli hale getirilemezler, bu tür 
kararların bâtıl olduğunu tesbit ettirmek yetkisi, butlanla ilgisi olan herkese aittir. Açılacak tesbit davası 
ise, TTK. m. 381 de öngörülen dava açma koşullarına ve hak düşürücü süreye tâbi değildir. Eğer karar 
içeriği itibariyle, yasanın emredici değil de, yorumlayıcı kurallarına aykırı ise, ya da yasada yazılı 
şekilde koşul eksik olarak yerine getirilmiş ise, o takdirde iptali mümkün bir karar var demektir. İşte TTK. 
nın 381 nci maddesindeki “kanuna aykırı umumi heyet kararları” deyimi ile bu tür kararlar kast 
edilmiştir. Burada daha ziyade ortakların menfaatini koruyan hukuk kurallarının ihlâli söz konusudur. Bu 
itibarla yoklukla veya mutlak butlan ile sakat olan kararların bu madde kapsamına gireceği 
düşünülemez”: Tarık BAŞBUĞOĞLU; Uygulamalı Ticaret Kanunu, 1. Cilt, Ankara 1988, s.559. 
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b) Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa ortaklar veya ortak olmayanlar arasından 

denetçi seçilebilir (TTK. m. 347, f. 2). 

c) TTK.’da hüküm yoksa da denetçilere hukuki ve cezai sorumluluk yükleyen 

TTK. m. 359’dan yola çıkarak, gerçek kişi üyelerin Türk Medeni Kanunu 

gereğince; reşit ve mümeyyiz olması ayrıca kısıtlı olmaması gerekmektedir68. 

Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik (Komiser Yön.) 

hükümlerine göre de aynı özellikler aranır. Ayrıca yönetmeliğe göre, GK. 

toplantılarında bizzat hazır olmayanların denetçiliğe seçilmesi, onların bu göreve 

aday olduklarını seçimden önce, imzası noterden onaylanmış yazılı beyan ile 

bildirmelerine bağlıdır69. Yukarıda belirttiğimiz üzere fiil ehliyetine sahip 

olmayan bir kimsenin denetçi seçilmesi halinde, bu seçim kararı mutlak butlanla 

batıl kabul edilebilecektir. 

d) Denetçilik ile YK. üyeliği ve şirkette memur ya da işçi olmak bağdaşmaz (TTK. 

m. 347, f. 4). Ancak YK. üyeliği sona eren bir kimse ibra edilmiş olmak şartıyla 

denetçi seçilebilir. Süresi biten denetçiler, bu görevleri nedeniyle ibra edilmiş 

olmasalar da, kanunda aksine hüküm olmadığı için, yeniden seçilebilirler70.  

e) YK. üyelerinin eşi, üst ve alt soyu ile üçüncü derece dahil bu dereceye kadar kan 

ve kayın hısımları da denetçi seçilemez (TTK. m. 349). Doktrindeki bir görüşe 

göre emredici olan bu hükme aykırı seçimler, hükümsüzdür ve denetçilik vasfı 

hiç doğmamıştır. Her ne kadar TTK. m. 349, bu gibi denetçilerin istifaya mecbur 

olduğunu belirtmişse de istifaya gerek yoktur. Zira seçim kararı yok 

hükmündedir71. Ancak bu görüşü kabul etmek mümkün değildir. Bize göre 

emredici kanun hükümlerine aykırılık halinde; seçim kararının butlanı söz 

konusu olabilir. Ayrıca seçim kararının iptalini istemek, kanuna aykırılık 

sebebinin varlığı dolayısıyla da mümkündür72. Bu konuda Yargıtay ikili bir 

                                                
68 DOMANİÇ; s. 731. 
69 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 371. 
70 DOMANİÇ; s. 731. 
71 DOMANİÇ; s. 731. 
72 “Mahkemece toplanan delillere göre, davacı .. davalı denetçinin görevinin kendiliğinden sona erdiğinin 
tespitini istemişse de, davanın genel kurul kararının iptali davası olarak değerlendirilmesi gerektiği, 
çünkü davacının ileri sürdüğü hususun davalının denetçilik görevine seçilmesinden önce gerçekleştiği, 
davalının denetçi seçilmesi olanağı olup olmadığı tartışılırken; aynı zamanda genel kurul kararının 
geçerli olup olmadığının da tartışılması gerektiği, yasaya ve ana sözleşmeye aykırılık niteliğinde olan 
iddia karşısında genel kurulda alınan karara muhalif kalmaya gerek olmadığı. Ancak genel kurul 
kararının iptali davasının ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler tarafından açılabileceği 
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ayrımı kabul etmiştir. Yargıtay’ a göre şirketin mevcut denetçisi YK. üyesi ile 

evlenirse denetçilik görevi o anda kendiliğinden sona erer. Ancak kanunun 

yukarıda bahsedilen hükmüne aykırı bir denetçinin seçilmesi halinde, kanuna 

ayırılık sebebiyle GK. kararının iptali kabul edilmiştir73. 

 
- Bize göre denetçi seçilmeye engel olan TTK. m. 349’daki halin varlığı, GK. 

kararıyla denetçi tayininden önce zaten mevcutsa ama buna rağmen o kişi 

denetçilik görevine getirilmişse, kanuna aykırı olan bu GK. kararının iptali 

mahkemeden istenebilir; eğer denetçi seçilmeye engel olan bu hal, o kişi kanuna 

uygun olarak denetçi seçildikten sonra ortaya çıkmışsa. Yani denetçi sonradan, 

YK. üyelerinden biriyle, kanunda belirtilen türden bir akrabalık ilişkisi kurmuşsa, 

o zaman denetçilik sıfatının kendiliğinden sona erdiği kabul edilir ve o denetçinin 

istifa etmesi gerekir. Denetçi istifa etmezse hangi yola başvurulacağı kanunda net 

olarak belirtilmemekle beraber, GK.’nın her denetçiyi istediği zaman 

azledebileceği ve pay sahibi olmayan denetçilerin (haksız) azil sebebiyle tazminat 

isteyebileceği düşünülürse, istifa gerçekleşmediği takdirde, GK.’nın o denetçiyi, 

denetçilik göreviyle bağdaşmayan bir pozisyonda tutmaması ve kanuna uygun olan 

bu haklı nedenle azletmesi mümkün gözükmektedir (TTK. m. 350). TTK. m. 

349’un ifade tarzı açık değildir. Zira madde lafzından, denetçi seçilmeye engel söz 

konusu hal ne zaman ortaya çıkarsa çıksın, o denetçinin istifa etmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. Ancak gerek iptal davası açma şartları gerekse GK.’nın azil      

yetkisi ve sonuçları bir arada değerlendirilecek olursa, yukarıda belirtmiş 

olduğumuz Yargıtay’ın kabul ettiği ayrımın daha doğru bir kabul olduğu 

görülecektir.  

                                                                                                                                          
gerekçesiyle ..açtığı davanın öncelikle bu yönüyle reddine karar verilmiştir.”: Y. 11. HD.,16.01.2006, 
2005/142 E., 2006/81 K.: Kazancı İçtihat Bankası. 
73 “Şirketin tek denetçisinin YK. üyesi ile evlenmesi halinde denetçilik sıfatı sona erer. Bu takdirde 
TTK.’nın 351. maddesindeki koşulların oluştuğu gözönünde tutularak, davacının talebine uygun olarak 
yapılacak ilk GK. toplantısına kadar görev yapmak üzere şirkete uzman bir denetçi tayin edilmesi 
gerekir.”: Y. 11. HD., 20.05.1993, 1993/3645 E., 1993/3712 K.: Erdoğan MOROĞLU; Abuzer 
KENDİGELEN; Türk Ticaret Kanunu Ve İlgili Mevzuat, 8. Bası, İstanbul 2004, s. 299.; “..Denetçi 
olarak seçilen kişinin davalı şirket YK. başkanının üçüncü dereceden akrabası olduğu anlaşılmasına 
göre, denetçi seçiminin TTK.’nın 349. maddesine aykırı olduğu anlaşılmakla, GK. kararlarından denetçi 
seçimine ilişkin olanının iptali doğrudur..”: Y. 11. HD., 14.06.1994, 1994/899 E., 1994/5143 K.: 
MOROĞLU; KENDİGELEN;  s. 299. 
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f) TTK. m. 351; denetçilerin görevlerini yapamayacak kadar hasta ve sakat 

olmasını, iflas etmiş veya kısıtlanmış olmasını, hapis cezası ile veya sahtekarlık, 

emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından mahkum olmasını da 

görevin sona erme sebebi saydığından, bu kimseler de denetçi seçilemez74. 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 28 gereğince, devlet memurları da 

denetçi seçilemez. 

h) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m. 3675 gereğince de üniversite ve 

yüksekokullarda tam gün çalışan öğretim üyeleri denetçi seçilemez76. 

i) Bunlara ek olarak Komiser Yön. m. 15’te: “Özel mevzuat ve/veya şirket 

anasözleşmesi ile getirilen özel şartları taşımak” da denetçilerin sahip olması 

gereken nitelikler arasında sayılmıştır. 

 
Yukarıdaki niteliklere uymayan kimselerin, kanun veya esas sözleşmeye aykırı olarak 

denetçi seçilmesi halinde, TTK. m. 381 gereğince, bu kararın mahkemeden iptali 

istenebilir. Yukarıdaki d, f, g, h maddelerinde de belirtilen hallere uygunsuzluk 

durumunda ayrıca, emredicilik yönü bulunduğu için söz konusu GK. kararının batıl 

olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Bu yasaklara karşın denetçiler, 

yöneticilerden farklı olarak, rekabet yasağına (TTK. m. 335) ve hisse senedi tevdii 

yükümlülüğüne tabi kılınmamıştır77. Aslında bu durum, kanunun zayıf bir noktasıdır. 

Zira şirket sırlarına vakıf olan ve şirketin hayati pek çok işleminde bilgi sahibi olan 

denetçilerin, bu bilgilerini çalıştığı şirket dışında kendi ve başkaları yararına kullanması 

mümkündür. Ancak kanun, sır saklama mükellefiyetini denetçiler için getirerek bu açığı 

kapatma yolunu seçmiştir. 

 
3. DENETÇİ İLE ŞİRKET ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ  

 
TTK.; denetçi ile şirket arasındaki hukuki ilişkinin adını açıkça koymamıştır. Aşağıda 

belirtmiş olduğumuz gibi doktrinde bu konuda çeşitli görüşler vardır. Genel olarak ise 

denetçi seçimi bir “icap”, bu görevin denetçi tarafından kabulü de bir “kabul” 

                                                
74 DOMANİÇ; s. 731, 732. 
75 Yüksek Öğretim Kanunu m. 36: “Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar; profesör ve doçentler 
bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler. Bunlar, özel kanunlarla belirlenen 
görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya 
ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra 
edemezler.” 
76 PULAŞLI; s. 349. 
77 Fahiman TEKİL; Anonim Şirketler Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1998, s. 242. 
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niteliğinde olduğundan, denetçi ile şirket arasında bir özel hukuk ilişkisi kurulduğu 

kabul edilmektedir78.  

 
Yargıtay denetçi ile şirket arasındaki ilişkinin genel olarak bir özel hukuk sözleşmesi 

olduğunu; bu sözleşmenin de esasen vekalet ilişkisine dayandığını. Ancak sonuçla 

bağlantılı olmaksızın, şirkete bağlı olarak bir hizmet görülüyorsa ve karşılığında 

denetçiye ücret veriliyorsa, bu ilişkinin hizmet ilişkisi olarak kabul edilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır79. 

 
Yargıtay bir kararında: “Denetçi ile AŞ. arasındaki ilişki, denetçi işverenin denetimi ve 

gözetimi altında çalışmaması nedeniyle, vekalet akdi niteliğinde olduğundan bu konuda 

iş mahkemesinde açılan davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekir.” 

şeklinde hüküm vermiştir80. Aynı şekilde diğer bir karar da şu şekildedir: “Denetçiler ile 

ortaklık arasındaki ilişki vekalet akdi niteliğinde olup, denetçiler AŞ.’nin denetimi ve 

gözetimi altında iş yapmamaları nedeniyle işçi olarak kabul edilemeyeceklerinden, 

görevine son verilen denetçinin şirketten kıdem ve ihbar tazminatı talep etmesi mümkün 

değildir.”81 Bu karara göre: “Denetçi şirketin işçisi olamaz. İşçi ücreti alınmayacağına 

göre denetçi olarak sarf ettiği emeği ile denetçi olarak aldığı ücret karşılaştırılmalı ve 

sonucuna göre karar verilmelidir.”82 

 
Bir görüşe göre denetçilerin seçimi ile denetçilerle şirket arasında “organ ilişkisi” 

denilen özel bir ilişki yaratılır83. Ancak denetim organına verilmiş olan yetki; ekonomik 

olması ve kamu düzenini ilgilendirmesi nedeniyle, burada tam olarak bir özel hukuk 

ilişkisinden değil, devletin tek taraflı düzenleme yetkisinden kaynaklanan özel ve karma 

bir hukuki ilişkiden bahsedilebilir84. 

                                                
78 ÇEVİK;  s. 541. 
79 “GK. ca denetçinin seçimi hukukça, bir icaptır. Bu icabın denetçi tarafından kabulü ile AŞ. ve denetçi 
arasında bir özel hukuk sözleşmesi kurulmuş olur. Kural olarak bu sözleşme, vekalet sözleşmesi 
niteliğindedir. Lakin bu zorunlu değildir. Tarafların bu ilişkiyi hizmet akdine dayatmaları mümkündür. 
Şayet denetçi gördüğü işin sonucu ile doğrudan ilgili olmaksızın hizmet edimini belirli ya da belirli 
olmayan bir zaman için AŞ.’nin buyruğunda bulunduruyorsa ve AŞ. de buna karşılık, sonuçla ilgili 
olmaksızın ona ücret ödemekteyse, aradaki ilişki vekalet akdine değil, hizmet akdine dayanıyor 
demektir.”: Y. 10. HD.,14.09.1973, 1973/180 E., 1973/290 K.: AYTAÇ; Sır Saklama Yükümlülüğü, s. 
181. Aynı görüşte bkz. POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 373. 
80 Y. 9. HD., 23.03.1998, 2283 E., 5619 K.: Gönen Eriş; 2004, s. 2048. 
81 Y. 11. HD., 12.05.2003, 2002/12303 E., 2002/4777 K.: MOROĞLU; KENDİGELEN;  s. 296. 
82 ERİŞ; 2007, s. 1943. 
83 E. HİRŞ; Ticaret Hukuku Dersleri, 3. Bası, İstanbul 1948, s. 308, 309.; ATASOY; s. 87. 
84 ATASOY; s.87. 
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Diğer bir görüşe göre; denetçilerin ortaklar arasından seçilmesi gerekli olmadığından, 

denetçilerle şirket arasındaki ilişkinin mutlaka şirket sözleşmesine dayanması şart 

değildir (TTK. m. 347). Ayrıca denetçiler, YK. üyelerini dava etme ve GK.’yı 

toplantıya davetle ilgili yetkileri dışında, şirketi temsile yetkili olmadıklarından, şirketle 

denetçiler arasındaki ilişkinin vekalet olarak nitelenmesi kanuna aykırı olur (TTK. m. 

355, 356, 366, 367). Bu halde şirkete karşı birtakım işleri yapmayı üzerine alan 

denetçilerle, şirket arasındaki ilişkinin, hizmet sözleşmesi olarak kabulü gerekir. Ancak 

TTK. m. 347 f. 4’te denetçilerin şirketin memur ve çalışanı olamayacağını 

belirtildiğinden, denetçilerin hizmet sözleşmesi ile yapacakları işler, TTK.’da yazılı 

denetleme, idare ve istisnai temsil işleriyle, kanuna aykırı olmadan esas sözleşme ile 

tespit edilecek denetleme ve idare işlerine münhasırdır85.  

 

Bizim görüşümüze göre, denetçilerle şirket arasında bir vekalet sözleşmesi 

imzalanmaktadır. Vekilin yaptığı görev sonucu öğrenmiş olduğu sırları saklamak, 

müvekkilin talimatına uymak, yaptığı işin hesabını ona vermek ve vekaletin icrası 

dolayısıyla almış olduğu bütün şeyleri iade etmekle yükümlü olması; denetçinin sır 

saklama yükümlülüğü, GK. kararlarına uygun hareket etmek ve pay sahipleri bilgi talep 

ettiği zaman onlara görevleri icabı bilgi vermek sorumlulukları ile denetim sonucu 

denetim raporu hazırlayarak bunu GK.’da açıklamak görevleri ile birebir örtüşmektedir. 

Vekilin yaptığı işte müvekkile karşı bağımsız olması, vekalet sözleşmesini hizmet 

sözleşmesinden ayıran bir unsurdur. Zira denetçi, GK.’nın ya da YK.’nın denetim ve 

gözetimine tabi değildir. Çünkü denetçi görevini sadece kanuna, esas sözleşmeye ve 

dürüstlük kurallarına göre yerine getirecektir. Denetçinin şirketin bir çalışanı sıfatıyla 

görev yapamayacağı da kanunen belirtildiğinden denetçi ile şirket arasında bir hizmet 

ilişkisinin varlığı kabul edilemez. Vekalet ile temsil ilişkisi arasında benzerlikler 

olmasına rağmen, önemli farklılıklar da bulunmaktadır. Mesela vekalet bir sözleşme 

ilişkisine dayanır, temsil ise tek taraflı bir irade beyanı ile verilir. Bunun dışında vekalet 

hem hukuki hem de maddi fiilerin yerine getirilmesine yönelik olabilirken, temsilde 

sadece hukuki işlemler yapılabilir. Dolayısıyla denetçilerin temsil yetkisinin aslen 

bulunmamasından yola çıkarak, şirketle olan ilişkilerinin vekalet olarak 

adlandırılamayacağı yorumu yapılamaz.  

                                                
85 DOMANİÇ; s. 734. 
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4. DENETÇİLERİN SAYISI SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ 

 
4.1. Denetçilerin Sayısı 

 
TTK. m. 347, f. 1’e göre: “Anonim şirketlerde, beşten fazla olmamak üzere bir veya 

daha çok murakıp bulunur. Birden çok olan murakıplar bir heyet teşkil ederler.” Esas 

sözleşmede denetçilerin sayısı gösterilmese de esas sözleşme eksik sayılmaz. 

Sözleşmede sayı belirtilmesi ileride çıkması muhtemel sorunları önlemeye yarayabilir86.  

Doğanay’a göre: “Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, denetçi sayısını şirket GK.’yı 

tespit ve tayin yetkisine sahip olduğundan, eksik denetçi ile çalışan denetim organını 

tanıma yetkisi de GK.’ya aittir.”87 Poroy’a göre esas sözleşmede denetçi sayısı kesin 

olarak belli edilebilir ya da bu sayı mesela “1 ile 5 kişi arasında olmak üzere” şeklinde 

de belirtilebilir, bu durumda ise kesin sayı hakkında GK. karar verecektir88.  

 
Birden çok denetçi olduğu zaman bunlar bir heyet teşkil edip beraber hareket ederler. 

Birlikte hareket etme kavramı hakkında farklı görüşler ileri sürülebilir. Genel olarak 

heyet kararlarını çoğunlukla alır ve birlikte hareket kuralı gereği denetçilerden birinin, 

diğerlerinin haberi olmadan şirket işlerini araştırması kabul edilemez yorumu 

yapılabilir. Ancak bu yorumun hisse senedi sahiplerinin ve alacaklıların haklarının 

korunmasında gecikmeye sebep olacağı ve güçlük çıkaracağı açıktır89. Yargıtay da 

gecikmesi halinde telafisi zor durumların meydana gelmesi muhtemel bazı hallerde, 

denetim kurulunun ortak hareket etmesinden çok, denetçilerin bireysel çalışmalarının 

daha hızlı ve etkin sonuçları sağlayacağı ve bu nedenle bu yolun tercih edilmesi 

gerektiğini kabul etmiştir90. Sonuç olarak; denetim kurulu raporunun hazırlanması 

(TTK. m. 354) ve açık kalan denetim kurulu üyeliğine denetçi seçilmesi (TTK. m. 351) 

konularının, kanunda açıkça heyet halinde gerçekleştirileceği hükme bağlandığından, 

                                                
86 ERİŞ; 2007, s. 1940. 
87 DOĞANAY; s. 913. Bu görüş, kanımızca kanun mantığıyla uyuşmamaktadır. Zira esas sözleşmede 
denetçi sayısı belirtilmemişse, GK. denetçi sayısını kanundaki sınırlar dahilinde belirler ve kanuna göre 
en az bir denetçi seçilmesi zorunlu olduğuna göre, bu durumda eksik denetçi seçilmiş olması ve GK.’nın 
yine de bu denetçileri tanıması gibi bir olasılık da mümkün değildir. 
88 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 368. 
89 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 368. 
90 “Bazı hallerde ve özellikle denetçi sayısı ikiden ibaret olan şirketlerde denetimin işlemez hale 
gelmesini önlemek için bireysel sistemin uygulanmasında zorunluluk vardır. Zaruri ve müstacel hallerin, 
sebeplerin çıkması halinde denetçilerden birisi dahi umumi heyeti toplantıya davet edebilir. Denetçilerin 
bireysel yetkiye sahip olmalarında, şirketin olduğu kadar, zincirleme sorumluluktan kurtulmaları 
bakımından denetçilerin de yararı vardır.”: Y. 11. HD., 13.03.1981, 1981/1202 E., 1981/1107 K.: 
BAŞBUĞOĞLU; s. 504. 
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sırf bu hallerde heyet halinde hareket kuralı zorunlu olarak aranmalıdır91. Bu konudaki 

emsal bir Yargıtay kararı şu içeriktedir: “İki denetçisi olan bir AŞ.’de, denetçiler 

raporunda iki denetçinin de imzasının bulunması gerekir. Bir denetçinin imzasının 

bulunması bir eksiklik ise de raporun geçerli olup olmadığının tartışma yeri mahkeme 

değil, şirket GK. olmalıdır.”92 

 
4.2. Denetçilerin Seçimi  

 
4.2.1. Denetçilerin Kurucular ve Genel Kurul Tarafından Seçimi 

 
TTK.’ya göre denetçilerin seçimi, şirketin kuruluşu sırasında ve kuruluştan sonra olmak 

üzere iki ayrı zamanda gerçekleşebilir93. 

 
Ani kuruluşta denetçiler, kurucular tarafından seçilir ve esas sözleşmede gösterilir 

(TTK. m. 303, f. 2; m. 279, f. 2, b. 6). Bu halde esas sözleşmede sayıları 1 ile 5 arasında 

tespit edilmişse, kesin sayı da kişilerle birlikte esas sözleşmede kararlaştırılır. Sonraki 

GK.’lar, 1 ile 5 arasında sayı ve kişi tespiti yapabilirler94. 

 
Tedrici kuruluşta ise denetçileri seçme görevi, Kuruluş GK.’na aittir.  

Komiser Yön. m. 15’e göre: “Denetim kurulunda yıl içinde meydana gelecek boşalma 

nedeniyle, gerek mahkemece ve gerekse diğer denetçiler tarafından atanacak 

denetçilerin görev süreleri yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar olduğundan, 

bunların yerine denetçi seçmek” görevi GK.’ya aittir. Denetçilerin tayinlerinin, ticaret 

siciline tescil ve ilan ettirilmesi gerekir. 

 

4.2.2. Denetçilerin Genel Kurul Dışında Seçimi 
 
GK.’nın denetçileri seçme yetkisi, esas sözleşme ile başka bir kurula mesela YK.’ya 

devredilemez95. Kural bu olmakla beraber istisnalar da mevcuttur. Bunlar denetim 

kurulunun denetçi seçimi, mahkemenin denetçi ataması, kamu tüzel kişileri tarafından 

denetçi seçilmesi ve yedek denetçi seçimi olarak sayılabilir. 
                                                
91 ATASOY; s. 84, 85. 
92 Y. 11. HD., 07.06.1979, 1979/2381 E., 1979/3036 K.: ERİŞ; 2007, s. 1942. 
93 ATASOY; s. 78. 
94 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 368. Komiser Yön. m. 15’e göre: “Anasözleşme ile 
belirlenmemiş ise 5'i geçmemek üzere denetçi sayısını tesbit etmek” GK.’nın devredemeyeceği görevleri 
arasındadır. 
95 ERİŞ; 2004, s. 2033. 
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4.2.2.1. Denetim Kurulunun Denetçi Seçimi 
 
AŞ.’de denetçi sayısı ikiden çok ise ve TTK. m. 351’deki hallerden biri96 nedeniyle 

denetçilerden biri dahi görevden ayrılırsa, diğer denetçiler kurul halinde toplanarak 

GK.’nın ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir denetçi seçerler. Eğer iki denetçi 

varken biri bu şekilde görevden ayrılırsa, tek kalan denetçi bu seçimi kendi başına 

yapacaktır97. Ancak bu yorum doktrinde bazı yazarlarca benimsenen bir görüştür. 

TTK.’da bu ihtimalle ilgili açık bir düzenleme bulunmamaktadır98. Bu konuda daha 

farklı düşünen Teoman’a göre ise; iki denetçili AŞ.’lerde denetçilerden birinin görevi 

herhangi bir nedenle sona ererse, boşalan üyeliğe seçim ya da atama yapma yetkisi 

GK.’dadır. Çünkü öncelikle organların seçim görevi sadece ve değiştirilemez biçimde 

GK.’ya aittir (TTK. m. 360, f. 1, TTK. m. 312, f. 1, TTK. m. 347, f. 2)99; ikinci olarak 

TTK. m. 351, f. 1’de yer alan “diğer denetçiler” ifadesinden de anlaşılacağı üzere, 

denetim kurulunun boşalan üyeliği bizzat doldurabilmesi için en az iki üyenin görevini 

sürdürmekte olması gereklidir ki zaten TTK. m. 351, f. 1’deki bu ifade istisnai bir 

hükümdür, “diğer denetçiler” ifadesi geniş yorumlanarak tek kalmış denetçiye 

uyarlanamaz; üçüncü olarak kanun koyucu birden fazla denetçi kalması halinde bunların 

aralarında tartışarak ve seçim yaparak sonuca ulaşmalarını amaçlamıştır, tek kalan 

denetçi bu olanaklara sahip değildir; son olarak da sözkonusu madde hükmünün 

uygulanabilmesi için en az üç denetçinin bulunması ve birinin görevden ayrılmış olması 

gerekmektedir100. Aynı görüşteki Pulaşlı’ya göre: “Denetim kurulunda geriye kalan 

üyeler, boşalan üyelikler için seçim yaparken anlaşamazlarsa ya da (birden fazla 

denetçi varken) tüm denetçilerin görevinin son bulması durumunda seçim, mahkemece 

yapılmayacak; GK. tarafından yapılacaktır. Çünkü TTK. m. 351 f. 1’deki mahkemenin 

                                                
96 TTK. m. 351: “Bir murakıbın; ölümü, çekilmesi, bir maniden dolayı vazifelerini yapamayacak halde 
bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi bir sebeple vazifelerinin sona ermesi ve ağır hapis 
cezasıyla veya sahtekarlık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyeti 
halinde, diğer murakıplar umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazife yapmak üzere yerine birisini 
seçerler. Murakıp bir kişiden ibaret olup da yukarda yazılan hallerden birinin mevcudiyetine binaen 
yerine diğer bir kimsenin tayini gerekirse, bunu, umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazifeli olmak 
şartıyla her münferit pay sahibinin veya idare meclisi azalarından her birinin talebi üzerine şirket 
merkezinin bulunduğu yer mahkemesi tayin eder.” 
97 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 368, 369.; ATASOY; s. 186. 
98 Ömer TEOMAN; İki Denetçisi Olan Anonim Ortaklıklarda Denetçilerden Birinin Görevinin Son 
Bulması Durumunda Diğerinin Yeni Denetçi Seçmek Yetkisi Var Mıdır?, Prof. Dr. Erdoğan 
Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 682. 
99 Bkz. Y. 11. HD., 03.10.1985, 1985/4690 E., 1985/5000 K.: ERİŞ; age., s. 350. 
100 TEOMAN; Yeni Denetçi Seçme Yetkisi, s. 685-687. 



 26 

denetçi tayin yetkisi, istisna niteliğindedir ve bu hükmün uygulama koşulu sadece 

‘denetçinin bir kişiden ibaret olması’halidir.”101 

 
4.2.2.2. Mahkemenin Denetçi Ataması 

 
Denetçi bir kişiden oluşuyorsa ve görevi TTK. m. 351’deki hallerden biri sebebiyle 

sona ererse, GK’un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere, pay sahiplerinden ya da 

YK. üyelerinden herhangi birinin talebi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret 

mahkemesince bir denetçi atanır. “Şirketin tek denetçisi, GK. toplantısından bir süre 

önce istifa etmiş ise, artık onun yıllık rapor verme yetkisi yoktur. Bu durumda TTK.’nın 

351. maddesine göre GK. toplantısına kadar görev yapmak üzere mahkemece bir 

denetçi atanması ve yıllık raporun bu denetçi tarafından düzenlenmesi gerekir.”102  Bir 

görüşe göre; burada mahkemeye müracaat yetkisinin bütün yetkililere ve menfaat 

yönünden ilgililere, mesela şirket alacaklılarına, tanınması daha doğru olurdu103. GK. 

aynı üyeyi veya bir başkasını yeniden üye seçebilir. Ancak diğer denetçiler tarafından 

veya mahkemece atanan denetçilerin, GK.’ca tasvip edilip edilmemesi gibi bir durum 

söz konusu olamaz104. YK., boşalan tek denetçilik için bir seçim yapamaz, yapmış ise 

bundan doğacak her türlü zarardan dolayı şirket ortaklarına ve alacaklılarına karşı 

sorumlu olur. Ayrıca bu yetkisiz tek denetçinin düzenlediği denetçi raporuna istinaden 

verilen ibra kararı da geçersiz ve yok hükmündedir105. 

 
YK. üyelerinin üst soyundan veya alt soyundan biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu 

derece dahil) kan ve kayın hısımları denetçiliğe seçilemez; seçilmişlerse görevden 

derhal çekilmek zorundadırlar (TTK. m. 349). Bu engeller denetçilik sıfatıyla ilgi 

olduğundan, ticaret mahkemesi tarafından atananlar da bu yasağa tabidir. Ayrıca bu tür 

akrabalık ilişkisi denetçi atanmasından sonra kurulmuş olsa dahi, denetçinin yine 

çekilmesi gerekir106. 

                                                
101 PULAŞLI; s. 351.; TEOMAN; Yeni Denetçi Seçme Yetkisi, s. 688. 
102 Y. 11. HD., 03.10.1985, 1985/4690 E., 1985/5000 K.: MOROĞLU; KENDİGELEN;  s. 300. 
103 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 369. 
104 DOMANİÇ; s. 732. 
105 DOĞANAY; s. 914. 
106 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 369.; “AŞ.’nin tek denetçisi, YK. üyesi ile 
evlenirse, denetçilikten çekilmesi gerekir. Denetçi çekilmese bile evlilik sonucu denetçiliği sona erer. Bu 
durumda, denetçi atanması için mahkemeye başvurulması ve AŞ. hasım gösterilerek duruşma ile istemin 
incelenmesi ve bir karar verilmesi gerekir”: Y. 11. HD., 20.05.1993, 1993/3645 E., 1993/3712 K.: ERİŞ; 
2004, s. 2045. 
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TTK. m. 435’e göre denetim organı bir sebeple mevcut olmaz ve TTK. m. 351 

usullerinden biri ile de oluşturulamazsa, o zaman Ticaret Bakanlığı’nın ya da pay 

sahiplerinden veya alacaklılardan birinin başvurması ile mahkeme, TTK. m. 351 veya 

TTK. m. 347 usulleriyle denetçi tayini için uygun bir süre verir ve bu süre içinde 

denetçiler seçilemezse, mahkeme şirketin feshine karar verir. Bir görüşe göre; 

mahkemenin fesih kararı vermesi yerine, TTK. m. 351’e göre denetçi seçimi yapması da 

kabul edilmelidir107. Bu durumda şirketin dağılmasının önüne geçilmiş olacaktır. Ancak 

TTK. m. 351 hükmü mevcut denetçilerin bir sebeple görevlerinin sona ermesi halinde 

mahkemenin denetçi atayabileceğini düzenlemektedir. Yoksa denetçi seçimi 

yapılamaması yani denetçilerin zaten görevde bulunmaması hali bu madde hükmüne 

dahil edilemez. 

 
Esas sözleşme veya GK. tarafından tespit edilmiş sayıda denetçinin görevde bulunması 

şarttır. Eksik heyetle görev yapılması mümkün değildir ve boşalma halinde yukarıdaki 

esaslara göre seçim yapılması zorunludur. Aksi halde denetçiler, kanunun öngördüğü 

bir görevi yerine getirmemekle sorumlu olurlar (TTK. m. 359)108. 

 
4.2.2.3. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Denetçi Seçilmesi 
 
TTK.  m. 275’e göre: “Devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişilerinden birine, esas 

sözleşmeye konulacak bir kayıtla kendisi pay sahibi olmasa dahi, konusu kamu hizmeti 

olan AŞ.’lerin denetim kurullarında temsilci bulundurma hakkı verilebilir.”  

 
Bu durumda, denetim kurulunda görev alacak olan temsilcinin seçimi ve azli, ilgili 

kamu tüzel kişisine ait olup, temsilcinin haksız eylemlerinden de temsil olunan kamu 

tüzel kişiliği; şirkete, şirket alacaklılarına ve paydaşlara karşı sorumlu olur. Bu kamu 

tüzel kişilerinin denetçi tayin kararları, YK. tarafından tescil edilir109. Kamu tüzel 

kişileri tarafından denetim kuruluna denetçi atama durumu dış denetim özelliği 

gösterdiğinden burada bu konu üzerinde durulmayacaktır. 

 

 

 
                                                
107 DOMANİÇ; s. 732, 733. 
108 ÇEVİK;  s. 551. 
109 N. Enis KINAY; Anonim Şirketlerde İç Denetim, (Yayınlanmamış)Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002; s. 13, 14. 
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4.2.2.4. Yedek Denetçi Seçimi 
 
Yasada, yedek denetçi seçimi ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır110. Ancak bir 

görüşe göre, YK. için yedek üye seçimine izin verildiğine göre (TTK. m. 312); aynı 

şekilde yedek denetçi seçimi de yapılabilmelidir ve eğer esas sözleşmede bu konu ayrıca 

düzenlenmiş ise ona göre hareket edilmelidir111. 

 
4.3. Denetçilerin Görev Süresi 
 
Kuruluş GK. tarafından seçilen ilk denetçiler. Ancak bir yıl süreyle görev yapabilirler. 

Denetçiler ilk defa, bir yıl için Kuruluş GK. ve ardından en çok üç yıl için GK. 

tarafından seçilecektir (TTK. m. 347 f. 2). İlk denetçiler ile sonraki denetçilerin 

görevleri için farklı sürelerin tayinindeki esas amaç; kurucuların, şirket organlarının 

seçimindeki tesirini azaltmaktır. Ayrıca bu hükümle, kısa bir süre konularak, istisnai 

durumdan normal dönemde GK.’ca yapılan denetçi seçimine bir an önce geçilmesi 

sağlanmak istenmiştir. Tedrici kuruluşta getirilen bir yıllık süre sınırı, TTK.’da ani 

kuruluş için getirilmemiştir. Ancak doktrindeki bir görüşe göre, ani kuruluşta da şirket 

sözleşmesince belirlenecek sürenin bir yıl olması gerekir. Çünkü yukarıda tedrici 

kuruluş için sayılan gerekçeler, ani kuruluş için de geçerlidir112. 

 
Söz konusu bir yıllık süreden ne anlaşılması gerektiği, doktrinde farklı kabullere yol 

açmıştır: Bir görüşe göre; en iyi yol, ilk denetçilerin ilk olağan GK. toplantısına kadar 

görev yapmalarıdır. Zaten olağan GK.’lar her hesap devresinin sonundan itibaren üç ay 

içinde ve en az yılda bir kere yapılacağından, bu süre çok da uzun olamayacaktır (TTK. 

m. 364, f. 1)113. Diğer görüşe göre ise; buradaki bir yıllık süre iş yılıdır. Bu nedenle ilk 

denetçiler, şirketin tescil tarihinden itibaren ilk iş yılının sonuna kadar olan devrede 

görevlidirler. Fakat uygulamada denetçiler, iş yılının sonundan itibaren GK. toplantısına 

kadar geçen sürede de görevli sayılmakta ve bu, uygulama bazen bir veya azami üç 

yıllık süreyi de aşmaktadır. Şirketin kuruluşunu tamamlamasından sonra ise denetçilerin 

seçimi esas olarak GK. tarafından ve şirket sözleşmesinde daha kısa bir süre 

                                                
110 Kooperatifler Kanunu m. 65’te ise yedek denetçi seçimi düzenlenmiştir: “Denetçiler, genel kurul 
namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder. Genel kurul, denetleme organı olarak en az 
bir yıl için bir veya daha çok denetçi seçer. Genel kurul yedek deneçiler de seçebilir. Denetçilerin ve 
yedeklerinin kooperatif ortaklarından olması şart değildir.”                          
111 ERİŞ; 2004, s. 2032. 
112 ATASOY; s. 79, 80. 
113 ATASOY; s. 80, 81. 
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öngörülmemişse en çok üç yıl süreyle sınırlı olarak yapılır (TTK. m. 347 f. 2)114.  Biz de 

bu konuda Atasoy’un görüşüne katılıyoruz. 

 
Denetim kurulu üyelerinin görev süreleri dolmuşsa, GK. toplantı gündeminde seçim 

maddesi olmasa dahi, toplantı gündemine seçim maddesinin ilave edilmesi zorunludur. 

Ancak denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi konuları, GK.’nın çoğunlukla 

vereceği kararla gündeme alınabilir115.  

 
Komiser Yön. m. 31’e göre: “Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 

sona erip ermediğini kontrol etmek” komiserin görevlerindendir. 

 
Görev süreleri dolan denetçilerin üyelik sıfat ve görevlerinin kendiliğinden sona erip 

ermeyeceği veya yenileri seçilinceye kadar uzayıp uzamayacağı konusunda Yargıtay, 

azami sürenin dolmasıyla, görev ve yetkinin o anda sona erdiği, şirketin o andan 

itibaren organsız kaldığı görüşündedir116.  

 
Süresi dolan denetçilerin sıfat ve yetkilerinin, yenileri seçilinceye kadar kendiliğinden 

uzaması, şirketin denetim organından yoksun kalmamasını sağlayacaktır. Ancak aynı 

zamanda GK.’nın iradesi ve kararı dışında, onun güvenini kazanmamış bir fiili organın 

denetimi elinde tutmasına yol açacaktır. Dolayısıyla kanunda veya esas sözleşmede 

belirtilen süreleri dolmuş olan denetçilerin sıfat ve yetkileri sona erer ve sona erme 

anından itibaren yapılan işlemler geçersiz olur117. 

 

 

 

 

                                                
114 ATASOY; s. 81. 
115 İsmail KAYAR; Şirketler Hukuku, Kayseri 2004, s. 143.; Komiser Yön. m. 14’e göre: “Görev 
süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi, şayet anasözleşmede görev 
süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti” olağan GK. toplantısının gündeminde bulunur.” 
116 “Davalı şirketin GK.’nun 01.04.1984’te toplandığı, davanın açıldığı 04.11.1988’de ve kararın 
verildiği 10.07.1989’a kadar başka bir GK. toplantısının yapılmadığı, 01.04.1984 tarihli toplantıda 
seçilen YK. ve denetçilerin hala görevlerini sürdürdükleri ihtilafsızdır. TTK.’nın ..314 ve 347. maddeleri 
ve esas sözleşmenin hükümlerine göre YK. ve denetim kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri de azami 
üç yılla sınırlandırılmıştır. Bu halde davalı AŞ.’nin organlarının, yasanın ve esas sözleşmenin öngördüğü 
azami görev sürelerinin dolduğu ve şirketin hukuken organsız kaldığı kabul edilmelidir.. görev süreleri 
sona eren zorunlu organların yerine yenilerinin seçilmemesi karşısında MK.’nın 376 vd. hükümleri 
uyarınca şirket yönetiminin kayyıma tevdi edilmesi gerekir..”: Y. 11. HD., 17.10.1989, 89/6381 E., 
89/5454 K.: Erdoğan MOROĞLU; Makaleler I, 2. Tıpkı Bası, İstanbul 2001, s. 394. 
117 MOROĞLU; Makaleler, s. 399, 400. 
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5. ÖZEL DENETÇİ  
 
Kanun koyucu, özel denetçi müessesesini, sadece anonim şirketler için kabul etmiş 

olup, diğer ticaret şirketlerinde özel denetçi tayini talebine yer vermemiştir118. AŞ.’lerde 

şirketin iş ve muamelelerinin denetlenmesi için seçilen ve organ niteliği bulunan 

denetçilerden ayrı olarak, koşulları varsa, bir veya daha çok özel denetçi seçilebilir ki 

bunlar şirketin devamlı bir organı niteliğinde değildirler119.  

 
Aşağıda özel denetçinin seçimi ve özel denetçinin hazırlayacağı rapor üzerinde 

durulacaktır. 

 
5.1. Özel Denetçi Seçimi 
 
5.1.1. Genel Kurul Kararıyla Özel Denetçi Seçimi 
 
AŞ.’lerde şirket içi denetim, en başta sürekli bir organ olan denetim kurulu tarafından 

yürütülür. Fakat bu organın üyelerinin, denetledikleri YK. gibi oy çokluğunu ellerinde 

bulunduran ortaklarca seçilip azledildiklerini, bu sebeple denetim görevini her zaman 

etkili bir şekilde yapamayacaklarını göz önünde bulunduran kanun koyucu, iç denetimin 

yönetim dışında kalan pay sahipleri yararına etkinliğini artırmak amacıyla TTK. m. 

348’de özel denetçi atanabilmesi olanağını getirmiştir. Bu hükümde güdülen amaç, 

kurucular ile YK. üyeleri ve denetçiler hakkında tazminat ve ceza davaları 

açılabilmesine olanak sağlayacak işlem ve eylemleri ortaya çıkarmak, bilançonun 

gerçeklik ve doğruluk ilkesine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini anlamak, 

esas sermaye artırımı, azaltımı ve tasfiye gibi işlemlerin kanun ve esas sözleşmeye 

uygun yapılıp yapılmadığını saptamak, yolsuz işlemlerin delillerini toplamaktır120. 

 
Özel denetçi seçilmesi talebi, bir tür şirket denetçilerine karşı güvensizlik ve onların da 

iştiraki ile düzenlenmiş olan bilançonun sıhhatsizliğini ileri sürmek anlamına geldiği 

                                                
118 DOĞANAY; s. 904. 
119 ERİŞ; 2007, s. 1944. 
120 MOROĞLU; Makaleler, s. 65.; “..1986, 1987 yıllarına ait toplantılarda özel denetçiler seçilmiş 
olmasına ve bu denetçilerin TTK. m. 348 hükmünce şirket kayıtlarının ve bilançonun doğru olup olmadığı 
yönünden derinliğine bir inceleme yapmaları gerekli olmasına göre, 1986 ve 1987 yılları yönünden özel 
denetçilerin incelemelerini bitirip raporlarını düzenlemeleri beklenerek sonucuna göre GK.’ca 
bilançonun, yönetim ve denetim kurulu raporlarının onaylanıp onaylanmayacağının, kar dağıtımı yapılıp 
yapılmayacağının, dağıtım yapılacaksa ne oranda yapılacağının daha sonraki bir toplantıda karar altına 
alınması gerekir..”: Y. 11. HD., 30.12.1992, 1992/6648 E., 1992/11775 K.: MOROĞLU; 
KENDİGELEN;  s. 298. 
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için kanun koyucu böyle bir isteği, bazı kayıt ve şartlara tabi tutmuştur121. TTK. m. 

348’e göre özel denetçi atanabilmesi için şu hususların iddia edilmesi gerekir: 

 
a) AŞ.’in kurulmasına veya yönetimine ilişkin son iki yıl içindeki suistimaller, 

b) Kanun ya da esas sözleşme hükümlerine önemli bir şekilde aykırı eylemler, 

c) Bilançonun122 gerçek olmadığına ilişkin iddialar.  

 
Bir görüşe göre özel denetçi vasıtasıyla incelenmesi GK.’dan istenen olay veya 

yolsuzluğun GK. toplantısından en çok iki yıl önce meydana gelmiş olması gerekir ve 

seçilen özel denetçi, münhasıran kendisinin seçimine sebep olan bu hususları 

araştırmakla yetinir. Onun dışında bir konuyu inceleyip de raporuna yazması bir mana 

ifade etmez ve o rapor keenlemyekün sayılır123. Diğer bir görüşe göre; TTK. m. 348, f. 

2’de belirtilen “son iki yıl içindeki suistimaller” ifadesi, özel denetçi atanmasını 

isteyebilmek için gerekli asgari koşulu belirtir. Yani atanan özel denetçilere son iki yılın 

öncesine uzanan yıllar için de inceleme görevi verilmesine bir engel 

bulunmamaktadır124. Bu görüşe tümüyle katılmak pek mümkün değildir. Zira kanun 

koyucu, son iki yıl öncesinde gerçekleşen suistimalleri özel denetçinin görev alanına 

dahil etmek isteseydi, özel denetçi atanmasını isteme şartlarında geçmişteki tüm 

yolsuzluklar hakkındaki iddiaları kabul ederdi. Oysa kanun maddesi, açıkça ve ayırıcı 

biçimde, son iki yıl içinde gerçekleşmiş olan suistimalleri ifade etmiştir. Söz konusu 

yolsuzluklardan bazıları, son iki yıl öncesine ait olmasına rağmen; son iki yıl içindeki 

birtakım suistimalleri (mali açıdan bazı meseleleri) aydınlatacak nitelikteyse. Yani 

aralarında önemli bir bağlantı bulunmaktaysa, bu durumlar da özel denetçi atanmasını 

istemek için geçerli kabul edilebilir. 

 
Özel denetçi seçerek, şirketin iş ve muamelelerinin incelettirilebilmesi hakkı, şirket esas 

sözleşmesi ile sınırlandırılamaz125. GK.’da özel denetçi tayini konusunda karar nisabı 

hakkında herhangi bir hüküm yoktur. Bu nedenle genel hüküm olan TTK. m. 378 

gereğince GK., atama kararını oy çokluğuyla verecektir126. 

                                                
121 DOĞANAY; s. 907. 
122 “Buradaki bilanço, müzakere için gündeme konulan bilanço olmalıdır. Br faaliyet yılı ile ilgili 
bilançoyu inceleyecek GK. kaideten iş yılını izleyen yılın ilk üç ayında toplanacağından (TTK. m. 364) 
“son iki yılın” özel denetçiye verilecek bilanço ile ilgisi yoktur.”: DOMANİÇ; s. 742. 
123 DOĞANAY; s. 907. 
124 TEKİL; s. 252. 
125 DOĞANAY; s. 906. 
126 KINAY; s. 104. 
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Özel denetçinin ana görevi, kendini seçen GK. veya mahkeme tarafından saptanan belli 

konularda inceleme yaparak rapor hazırlamak ve bu raporu duruma göre GK.’ya veya 

mahkemeye sunmaktır. Yazılı şekilde olan raporda varılan sonuçların delillere dayalı ve 

gerekçeli olması zorunludur. Şirket ile özel denetçi arasındaki ilişki bir sözleşme ilişkisi 

olduğundan, özel denetçi sebep olduğu zararlardan dolayı, kendi kusursuzluğunu ispat 

edemedikçe, şirkete karşı sorumludur (BK. m. 96)127. Özel denetçilerin raporunu 

inceleyecek olan GK., YK. üyeleri ile denetçiler aleyhine dava açıp açmamakta 

serbesttir. Ancak her bir pay sahibinin, azınlığın veya şirket alacaklılarının, şartları 

mevcutsa, sorumluluk davası açmaları da mümkündür (TTK. m. 341 ve TTK. m. 

309)128. 

 
GK., kendi seçtiği özel denetçileri her zaman azledebilir. Ancak özel denetçi ile şirket 

arasındaki ilişki genelde bir hizmet sözleşmesine dayandığından, pay sahiplerinden 

seçilen organ denetçilerin sebepsiz ve zamansız azilleri halinde şirketten tazminat 

isteyemeyeceklerine dair TTK. m. 350 hükmü, özel denetçilere uygulanamaz129. 

AŞ.’lerde özel denetçi tayinini; azınlık, YK. veya her bir üyesi, denetim kurulu veya 

üyeleri de isteyebilir. 

 
5.1.2. Azınlığın Talebiyle Özel Denetçi Seçimi 
 
AŞ.’lerde pay sahiplerinin, şirketin defterlerini ve hesaplarını inceleme yetkileri kural 

olarak doğrudan bulunmadığı gibi bireysel denetleme yetkileri de bulunmamaktadır 

(TTK. m. 363).  Ancak azınlığın bazı yönlerden denetleme hakkından söz edilebilir. 

Mesela GK.’nın ibra kararına karşı çıkma ve TTK. m. 362 ve TTK. m. 363’te 

düzenlenen bilgi alma ve denetleme hakları sayılabilir. Fakat en önemlisi TTK. m. 

348’e göre özel denetçi atanmasını talep etme hakkıdır. Zira bu hak sayesinde azınlık, 

kurucular ve yöneticiler aleyhine tazminat davaları ile bu kimselerin işlemleri hakkında 

iptal veya hükümsüzlüğün tespiti davalarını açabilecektir. Çünkü azınlık bu davalar için 

gerekli delilleri TTK. m. 348’in sağladığı olanaktan yararlanarak elde edebilecektir130. 

Her paydaş, özel denetçi atanmasını isteyemez. Çünkü pay sahiplerinin, ister olağan 

GK. olsun ister olağanüstü, bu toplantı tarihinden en az altı ay öncesinden beri esas 
                                                
127 MOROĞLU; Makaleler, s. 79. 
128 ÇEVİK;  s. 554. 
129 DOMANİÇ; s. 748. 
130 Nejat ADAY; Anonim Şirkette Özel Denetçi, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995, 
s. 24.  
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sermayenin en az onda birine sahip olmaları gerekir (TTK. m. 348). Bu onda bir oranına 

bir ortak sahip olabileceği gibi daha az payı olanlar da birleşerek azınlık hakkı sahibi 

olabilirler ve birlikte GK.’dan özel denetçi atanması talebinde bulunabilirler131. 

 
Ortakların özel denetçi tayinini GK.’dan istemeleri, şirket akdinden ve dolayısıyla ortak 

olma sıfatlarından doğan bir haktır. Ancak GK.’nın özel denetçi tayin edebilmesi için 

bu konunun GK. gündeminde bulunması da gerekir (TTK. m.369, f. 2)132. Fakat özel 

denetçi tayini genel olarak, gündemi düzenlemeye yetkili olan YK. ile TTK. m. 357 

gereğince bu gündeme maddeler ilave ettirme hakkı olan denetçiler aleyhine bir girişim 

olacağından, bu iki organın, bir ortağın özel denetçi tayini isteğini, kendiliğinden 

gündeme alması pek istisnai bir durumdur. İşte bu halde, azınlığın, TTK. m. 366133‘daki 

haklarını kullanması gerekecektir134.  

 
TTK. m. 348, f. 2’ye göre azınlık, en az altı aydan beri aralıksız olarak en az yüzde on 

paya sahip olduğunu ispat etmelidir. Bu şart, henüz altı aylık bir süreyi doldurmamış 

AŞ.’lerde azınlığın isteği ile özel denetçi tayin edilemeyeceği kanısını uyandırmakta ise 

de TTK. m. 348, f. 1, gündemde yer alan bir madde gereğince özel denetçi tayininde 

böyle bir şart aramadığından ve özellikle kuruluş işlemlerinde iddia edilen yolsuzluklar 

özel bir araştırmayı gerektirebileceğinden, bu gibi yeni şirketlerde de azınlığa hak 

tanınması yerinde olacaktır135. Bir görüşe göre ayrıca, azınlığın denetleme olanağını 

artırmak için yapılan anlaşmalar geçerli sayılmalıdır. Yani mesela sermayenin %5’ini 

temsil eden pay sahiplerinin talebi halinde, GK.’nın özel denetçi atanması talebini 

değerlendirmesi gerekeceğini öngören bir hükmün esas sözleşmeye konulması 

mümkündür136. Bu görüş, kanundaki açık hüküm karşısında zorlama bir yorum 

niteliğinde görülmektedir. Zira bu yorum tarzı benimsenecek olursa, esas sözleşme ile 

bir tek paya sahip olan paydaşlara da özel denetçi atanmasını isteme yetkisi verilebilir. 

Ancak daha önce açıkladığımız üzere, her pay sahibinin böyle bir yetkisi 

                                                
131 ERİŞ; 2007, s. 1944. 
132 DOMANİÇ; s. 738. 
133 TTK. m. 366: “ Şirket sermayesinin en az onda biri değerinde paylara sahip olan kimselerin 
gerektirici sebepleri bildiren yazılı talepleri üzerine idare meclisinin, umumi heyeti fevkalade toplantıya 
davet etmesi veya umumi heyetin zaten toplanması mukarrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri 
gündeme koyması mecburidir. Bu talep hakkını haiz kimselerin sahip olmaları gereken payların miktarı 
esas mukavele ile daha az bir miktara indirilebilir.” 
134 DOMANİÇ; s. 738. 
135 DOMANİÇ; s. 740, 741. 
136 ADAY; s. 25. Komiser Yön. m. 9, (c)’de azınlık; “Şirket ana sözleşmesinde daha az bir miktar 
öngörülmemiş ise, şirket sermayesinin en az onda birine sahip olan kimseler” olarak ifade edilmektedir. 
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bulunmamakta; sadece en az onda bir paya sahip azınlığın bu yönde hakkı 

bulunmaktadır.  

 
Altı ayı doldurmamış şirketlerde ise GK., özel denetçi atanması istemini, kanunda geçen 

“altı aydan beri onda bir paya sahip olma” şartı sağlanmadığı gerekçesiyle reddedebilir. 

Çünkü özel denetçi müessesesi, organ denetçilerin içinden çıkamadığı ya da onların 

ihmal ettiği durumları aydınlatmak için spesifik olarak oluşturulmuştur. Gereksiz yere, 

denetçilerin görevlerini yapmaları sağlanmadan, daha yeni kurulmuş olan bir şirket için 

özel denetçi tayini, kanunun mantığıyla bağdaşmamaktadır. 

 
Azınlık, önemli veya önemsiz hiç bir yolsuzluk iddiasında bulunmak zorunda değildir 

ve TTK. m. 348, f. 2’de düzenlenen üç konunun özel denetçilere inceletilmesi için 

GK.’ya herhangi bir delil ibraz etmekle de yükümlü değildir ki sadece bu sebeple 

azınlığın özel denetçi talebi reddedilemez. Azınlığın GK.’ya sunacağı tek iddia, AŞ.’nin 

kurulmasına veya yönetimine ilişkin son iki yıl içindeki suistimaller ile kanun ya da 

esas sözleşme hükümlerine önemli bir şekilde aykırı eylemlerin araştırılması ve 

bilançonun gerçekliğinin kontrol edilmesidir137. Azınlık, ileri sürdüğü belirli olayları 

göstereceği delillerle kesin olarak ispat etmek zorunda değildir. Bunların sabit olup 

olmadığını atanacak olan özel denetçilerin incelemeleri ortaya çıkaracaktır138. 

 
Poroy’a göre özel denetçi atanması teklifi, GK.’ya toplantı sırasında da yapılabilir ve 

“gündeme bağlılık ilkesi” bu duruma engel oluşturmaz139. Kayar’a göre de TTK. m. 348 

uyarınca, bazı konuların veya bilançonun gerçekliğini soruşturmak için özel denetçi 

seçimi istemi hakkında, bu istemin gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın 

doğrudan, GK.’ca karar verilir140. Domaniç’e göre ise; özel denetçi tayini gündemde 

bulunmazsa ancak gündemde bulunan diğer konularla irtibat kurularak GK.’dan özel 

denetçi tayini talep edilebilir141. Teoman’a göre, TTK. m. 348, f. 2’nin lafzına 

bakıldığında, azınlığın söz konusu hakkını GK.’dan talep edebilmesi için bu hususun, 

GK. gündeminde yer alması ya da hiç olmazsa gündemde yer alan bir madde ile 

                                                
137 DOMANİÇ; s. 742. 
138 MOROĞLU; Makaleler, s.77.; POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 377. 
139 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 376. 
140 KAYAR; Şirketler, s. 143.; Komiser Yön. m. 25’e göre: “Kanunun 348 inci maddesi uyarınca bazı 
konuların veya bilançonun gerçekliğini soruşturmak amacıyla hususi murakıp seçilmesinin istenmesi 
halinde, böyle bir konunun gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın doğrudan genel kurulca karar 
verilir.” 
141 DOMANİÇ; s. 738, 739. Aynı görüşte ARSLANLI; 1959, s. 232. 
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bağlantılı bulunması gibi bir şartın öngörülmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca hükümde, 

TTK. m. 366 ve 367’ye atıf yapılmamıştır. Yani bu hakkın gündeme bağlılık ilkesine 

dayandırılmak istenmediği açıktır. Bunun dışında, gündemde yer alan maddelerle 

bağlantılı olma şartını aramak oldukça güçtür. Zira bu bağlantı kavramı açık ve net 

değildir ve GK. toplantısında azınlığın bu önemli hakkını suistimal edecek şekilde 

kabuller söz konusu olabilir142. Biz de Poroy, Kayar ve Teoman’ın görüşlerine 

katılıyoruz. Zira özel denetçi seçilmesini gerektirecek derecede önemli hususların ortaya 

çıkması halinde, gündemde özel denetçi atanması hakkında bir maddenin bulunmasını 

aramak şirketin menfaatleri açısından da yararlı olmayacaktır. Ayrıca kanunda, 

gündemde özel denetçi atanması ile ilgili bir madde bulunması aranmamaktadır. 

 
Azınlığın TTK. m. 348, f. 2’deki ağır şartlara katlanmadan, TTK. m. 366’ya dayanarak. 

Yani gerektirici sebepleri bildiren yazılı bir taleple YK.’ya müracaat etmesi ve GK.’nın 

davet edilmesini, özel denetçi tayini konusunun gündeme alınmasını veya esasen 

toplanması kararlaştırılmış olan GK. gündemine özel denetçi tayini maddesinin de 

eklenmesini istemesi mümkündür143. 

 
TTK. m. 360’a göre intifa hakkı sahipleri de özel denetçi isteminde bulunabilir144. 

Azınlığın GK.’dan özel denetçi tayini isteği kabul edilirse, bir veya birden fazla özel 

denetçinin seçimi gerekir145. GK. ca özel denetçilerin seçilmesine karar verildiğinde, bu 

kararda146: 

 
- Özel denetçilerin kaç kişiden ve kimlerden oluşacağı, 

- Özel denetçilerin inceleyeceği konular147,  

- Özel denetçilere verilecek ücretin miktarı  

konularının da belirtilmesi gerekir. Özel denetçi seçilmesine karar verilmesi halinde, bu 

kararın icrası YK.’ya aittir. GK.’nın özel denetçi tayin eden kararına karşı, şartları varsa 
                                                
142 Ömer TEOMAN; Anonim Ortaklıkta Azınlığın Genel Kuruldan Özel Denetçi Seçilmesini İsteme 
Hakkı ve Gündeme Bağlılık İlkesi, Otuz Yıl Ticaret Hukuku Tüm Makalelerim, Cilt 1, 1971- 1982, 
İstanbul 2001, s. 436- 445. 
143 DOMANİÇ; s. 739. 
144 DOMANİÇ; s. 739. 
145 ERİŞ; 2007, s. 1945. 
146 ÇEVİK;  s. 552. 
147 “Bu konular ve gerekçeleri, özel denetçi tayininde öne sürülen konu ve sebeplerden oluşabileceği gibi 
farklı da olabilir. Ancak azınlığın TTK. m. 348, f. 2’ye dayalı inceleme konularının kısmen veya tamamen 
inceleme dışı bırakılması halinde, özel denetçi seçilmiş olmasına rağmen, azınlığın talebi reddedilmiş 
sayılır ve mahkemeye müracaat hakkı doğar. Bu gibi hallerde birden fazla özel denetçinin ayrı ayrı farklı 
konular üzerinde farklı gerekçelerle çalışması sözkonusu olabilir.”: DOMANİÇ; s. 748. 
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iptal davası TTK. m. 381’e göre açılabilir. Zira seçim esas sözleşmeye veya dürüstlük 

kurallarına aykırı olabilir ve denetçi olamayacak kişilerden seçilen, örneğin YK. üyeleri 

arasından seçilen özel denetçi de göreve başlayamaz148. 

 
5.1.3. Yönetim Kurulunun İstemiyle Özel Denetçi Seçimi 

 
YK.’nın GK. gündemini hazırlama yetkisi bulunduğundan, en kolay özel denetçi tayini 

usulü de bu yoldur. Zira YK., GK. gündemine özel denetçi atanması talebini koyabilir. 

Ancak YK., istemin gündeme konması konusunda çoğunluk sağlayamamış ve talep, 

TTK. m. 338’e göre muhalif kalan üye/lere inhisar etmişse, bu üyelerin, ortak sıfatıyla 

GK. gündeminde bulunan bir konu ile irtibat kurarak ve azlığa katılarak talepte 

bulunmaları gerekir149. 

 
YK. yerine geçen tasfiye memurları, iflas idaresi ve hatta kayyımın da özel denetçi 

seçimini gündeme alabilmesi mümkündür150. 

 
5.1.4. Denetçilerin İstemiyle Özel Denetçi Seçimi 

 
Denetçiler de TTK. m. 308 gereğince kuruluştaki yolsuzluklardan, TTK. m. 359 

gereğince de kendi dönemlerinin yönetimindeki kanuna aykırılıklardan sorumlu 

olduğundan, özellikle de kendi uzmanlıklarını aşan konular için özel denetçi 

isteyebilmelidir. Denetçiler, YK.’ca davet edilen olağanüstü GK. gündemine veya 

ortakların şikayeti üzerine ya da re’sen yaptıkları incelemeler sonucu elde ettikleri 

bulgulara göre davet edecekleri olağanüstü GK. yahut TTK. m. 355’e göre 

toplayacakları adi GK. gündemine, özel denetçi tayini isteğini koyabilirler. Ayrıca 

denetçilerin TTK. m. 366 ve 367’ye göre kendilerine başvuran azınlığın isteği olarak bu 

konuyu GK.’ya götürmeleri de mümkündür151. 

 
5.1.5. Mahkeme Kararıyla Özel Denetçi Atanması 

 
GK.’nın özel denetçiyi belirleme yetkisi başka bir şirket organına devredilemez ve özel 

denetçiyi seçen GK., onun ücretini de belirleyebilir. Ancak azınlığın talebi, GK. 

                                                
148 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  378. 
149 DOMANİÇ; s. 738. 
150 DOMANİÇ; s. 739. 
151 DOMANİÇ; s. 739. 
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tarafından reddedilirse, azınlığın başvurusu üzerine özel denetçiyi mahkeme atayabilir 

ve bu halde ücretini de mahkeme belirlemelidir152.  

 
GK.’nın özel denetçi atama istemini kabul kararı üzerine azınlık mahkemeye 

başvuramaz153. Ancak özel denetçi atanması istemi reddedilmişse; azınlık, TTK. m. 

348, f. 3’e göre, gerekli giderleri peşin ödeyerek ve dava sonuna kadar rehin kalmak 

üzere pay senetlerini herhangi bir bankaya tevdi etmek koşuluyla mahkemeye 

başvurabilir ve artık mahkeme aşamasında azınlık, iddia ettikleri hususlar hakkında 

yeterli delil ve emare göstermek zorundadır154. Bu konuyla ilgili Yargıtay’ın bir kararı 

şu içeriktedir: “..Özel denetçi tayinine ilişkin nedenlerin mahkemede kesin bir biçimde 

ispatı gerekmez ise de iddialar için kanun veya esas sözleşmeye önemli ölçüde aykırı 

davranışlar olduğu konusunda şüpheyi haklı kılacak yeterli delil ve emareler 

gösterilmesi zorunludur…”155 

 
Yargıtay’a göre özel denetçi atanması davası azınlık tarafından açıldığı zaman ya da 

açıldıktan sonra karar verilmeden önce GK. toplantısı yapılacaksa mahkemeden tedbir 

kararı alınarak GK.’nın ertelenmesi mümkündür. Çünkü azınlığın özel denetçi atanması 

talebini reddeden GK., vereceği bir ibra kararıyla, organ denetçileri ve YK. üyelerini 

sorumluluktan kurtarabilecektir. Her ne kadar bu kararın iptali, mahkemeden 

istenebilecekse de önceden önlem alarak şirket zararına karar verilmesinin önüne 

geçilmesi daha doğru olacaktır156. 

 
Mahkemenin azınlığın talebi üzerine vereceği olumlu ya da olumsuz kararının temyizi 

kabil olup olmadığı doktrinde tartışmalıdır: Bir görüşe göre, özel denetçi tayini isteği ile 

açılan davada, istek mahkemece reddedilirse, bu karar kesin bir karar olduğundan 

temyiz edilemez, olumlu kararlar şirkete tebliğ edilir ve uyulması istenir. Şirketin 

kaçınması halinde cebri icra eliyle uygulanır157. TTK. m. 348 f. 2, özel denetçi tayini 

isteğini bir dava olarak kabul etmişken, olumlu mahkeme kararını delil tespiti sayarak 

                                                
152 MOROĞLU; Makaleler, s.71, 79. 
153 ARSLANLI; 1959, s. 233. 
154 ERİŞ; 2007, s. 1945. 
155 Y. 11. HD., 12.02.1993, 1993/470 E., 1993/879 K.: MOROĞLU; KENDİGELEN;  s. 298. 
156 “… Özel denetçi atanması davasının açılması hali, şirket GK.’nun ertelenmesini gerektirmez. Ancak 
istem halinde ve koşulları oluştuğunda mahkemece tedbir kararı verildiği takdirde GK.’nın ertelenmesi 
mümkündür…”: Y. 11. HD., 07.11.1994, 1994/4061 E., 1994/8253 K.: MOROĞLU; KENDİGELEN;  s. 
298. 
157 ÇEVİK;  s. 554. 
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şirkete temyiz hakkı vermemek, diğer yandan isteğin reddi halinde, verilen bu kararın 

kesin hüküm sayılması neticesinde temyiz hakkı tanımak çelişkili bir durumdur. Doğru 

olan; mahkemenin özel denetçi tayini kararının, temyiz edilebilir bir karar olduğu ve 

redde ilişkin mahkeme kararının ise temyiz edilemez olduğudur158. Nitekim 26.10.1966 

tarihli kararında Y. HGK. da aynı fikirdedir159. 

 
Diğer bir görüşe göre; özel denetçi seçimine ilişkin olumlu veya olumsuz mahkeme 

kararı kesin hüküm teşkil etmez (her iki kararı da temyiz edilemez)160. Zira bir bilirkişi 

çalışması niteliğini aşmayan ve itiraz edilmediği zaman bir çeşit kesinlik kazanan 

bilirkişi raporu (HUMK. m. 283) seviyesine bile ulaşamayan özel denetçi incelemesi ve 

bunun yapılmasını emreden mahkeme kararı, hiç bir ihtilafı hiçbir kesin karara 

bağlamamaktadır. TTK. m. 351’e müsteniden mahkemece denetçi tayin edilmesi 

davasında Y. HGK.’nun 26.10.1966 tarihli kararında davayı eda davası olarak 

nitelemesinden esinlenerek, özel denetçi atanması davasının da eda davası olduğu ve 

dolayısıyla kararın kesin hüküm niteliğinin varlığı savunulabilirse de özel denetçi 

tayininden maksat, sadece bir delil tespitinden ibaret olduğundan, bu dava ve kararın 

kesin hüküm niteliği de ancak HUMK. m. 368- 374 seviyesinde olabilir, HUMK m. 237 

anlamında kesin hüküm olması savunulamaz161. Sonuç olarak özel denetçi seçimi 

isteminde, davalı olarak AŞ. gösterilir ve mahkemece verilecek karar ister olumlu ister 

olumsuz olsun, temyizi kabil bir karardır162. Aynı gerekçelerle biz de sonuncu görüşe 

katılıyoruz. 

 
GK.’nın özel denetçi istemi hakkında verdiği olumsuz karara karşı TTK. m. 348, f. 2’de 

mahkemeye başvurma hakkı, özel olarak düzenlenmiş iken, genel hüküm olan TTK. m. 

381’e göre GK.’nın bu kararının iptalini talep edebilme ve bunun hukuki mahiyeti ile 

hukuki yararı hakkında doktrinde çeşitli görüşler bulunmaktadır: Pulaşlı’ya göre, 

azınlığın talebi reddedildiğinde, istemde bulunanların TTK. m. 381 uyarınca iptal davası 

açması mümkün değildir. Çünkü TTK. m. 348, f. 2 hükmü zaten istemin reddi halinde 

mahkemeye müracaatla şartların bulunması halinde denetçi tayini olanağını 

                                                
158 DOĞANAY; s. 908, 909, 913. 
159 Y. HGK., 26.10.1966, 1966/1409 E., 1966/276 K.: DOĞANAY; s. 913. 
160 ADAY; s. 37. 
161 DOMANİÇ; s. 749, 751. 
162 ERİŞ; 2007, s. 1945. 
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vermektedir. Aksi görüş hukuk mantığıyla bağdaşmaz163. Eriş’e göre, GK.’nın red 

kararının iptali TTK. m. 381’e göre istenebilirse de bu yola başvurmanın azınlık için 

hukuki bir yararı yoktur. Çünkü azınlık istemin reddi halinde, zaten mahkemeye 

başvuru hakkı kazanmaktadır164. Ancak Teoman’a göre; azınlığın, istemini reddeden 

GK. kararı aleyhine, iptal davası açmakta ya da açmış olduğu bu davayı sürdürmekte 

hukuki menfaati bulunmaktadır. Çünkü açılan iptal davası, özel denetçi atanması 

davasından önce sonuçlanır ve eğer karar iptal edilirse, ikinci GK.’da bu durum olumlu 

bir sonuca bağlanabilecektir. Dolayısıyla özel denetçi atanmasına karar verilirse artık 

konusu kalmadığı için özel denetçi atanması davası da düşecektir165. Domaniç’e göre 

de; GK.’nın red kararına karşı iptal davası açılması zaruri olmamakla beraber, TTK. m. 

381’deki hak düşürücü 3 aylık zaman zarfında hem iptal hem de özel denetçi tayini 

davasının eş zamanlı açılarak, davaların beraber ya da bekletici mesele yapılarak 

incelenmesi halinde, azınlığın zaman ve hak kaybı önlenebilecektir166.  

 
Bu konuda Yargıtay önceki kararında, özel denetçi seçiminin reddine dair GK. 

kararının, TTK. m. 381’e göre iptalinin istenemeyeceğini167, son kararında ise TTK. m. 

381’deki şartların mevcut olması halinde istenebileceğini kabul etmiştir168. 

 
GK. kararının iptali ve özel denetçi atanması istemli davalar arasında derdestlik 

olamayacağını belirten Yargıtay’ın bir kararı ise şöyledir: “.. Davalar arasında konu 

birliği yoktur. GK. kararı mahkemece iptal edilse dahi bu durum kendiliğinden özel 

denetçi tayinini gerektirmez. Yine de mahkemeye başvurulması gerekir.”169 Yargıtay ile 

aynı fikirde olan Teoman’a göre de sözkonusu iki dava arasında derderstlik, dava 

konusu açısından mümkün değildir. Zira azınlığın ilk olarak TTK. m. 381 uyarınca 

açtığı iptal davasındaki amaç kanun, esas sözleşme ya da dürüstlük kurallarına aykırı 
                                                
163 PULAŞLI; s. 353. 
164 ERİŞ; 2007, s. 1945. 
165 Ömer TEOMAN; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Özel Denetçi Konusundaki Bir Kararı Üstüne Kısa 
Notlar, Otuz Yıl Ticaret Hukuku, Tüm Makalelerim, Cilt 1, 1971- 1982, İstanbul 2001, s. 512- 517. 
166 DOMANİÇ; s. 743.  
167 “..GK. kararının iptali halinde, özel denetçi seçimi için mahkemeye başvurma koşulu olan redde ilişkin 
GK. kararının varlığının da ortadan kalkacağına ve bu koşulun yokluğu halinde mahkemeden özel 
denetçi isteminin de reddi gerekeceğine, kanun koyucunun bu çelişkiyi önlemek amacıyla TTK. m. 348’i 
düzenleyerek, istemin reddi halinde iptal yoluna gidilmeyip, özel denetçi seçiminin mahkeme kararıyla 
sağlanması hükmünü getirmiş olmasına göre, davalının karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.” Y. 
11. HD., 24.06.1982, 1982/2952 E., 1982/3061 K.: ERİŞ; 2007, s. 1948. 
168 “TTK.’nın 348. maddesi uyarınca seçilen özel denetçiye ilişkin GK. kararının iptalinin istenebilmesi 
için dava açan ortağın bu karara red oyu vermesi ve ayrıca karşı oyunu da muhalefet şerhi tutanağına 
geçirtmesi gerekir.” Y. 11. HD.,20.11.2001, 2001/6860 E., 2001/9182 K.: ERİŞ; 2007, s. 1951. 
169 Y. 11. HD., 26.02.1982, 1982/757 E., 1982/770 K.: ERİŞ; 2007, s. 1947. 
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alınan kararın iptal edilerek GK.’nın bu konuda sağlıklı bir karar almasını sağlamaktır. 

Yoksa bu iptal sonucu, doğrudan azınlığın reddedilen özel denetçi atanması isteminin 

kabul edilmesi anlamına gelmez. Öyle ki GK. yine de olumsuz kararında direnebilir, 

buna bir engel yoktur170.  

 
Özetleyecek olursak; azınlık olarak nitelenen pay sahipleri belirli bazı konuların 

incelenmesi için özel denetçi seçimi isteklerini171; 

 
1) Gerektirici sebepleri bildiren yazılı talepte bulunmak suretiyle YK.’ya 

başvurarak, GK.’nın toplantıya çağırılmasını ve gündemine madde konulmasını 

sağlayarak (TTK. m. 366), 

2) Denetçilere şikayet ederek (TTK. m. 356, f. 2), 

3) Denetçilere şikayetten bir sonuç alınamaması halinde mahkemeye başvurarak 

(TTK. m. 367)172, 

4) GK. gündeminde özel bir madde bulunmasa bile, gündemde bulunan diğer 

konularla ilgi kurup, toplantı sırasında belirterek (TTK. m. 348, f. 1) 

 
sonuca ulaştırabilirler. Bu imkanlara ilaveten TTK. m. 348, f. 2’de bazı şartlara tabi 

tutulan dava açılması imkanı da vardır ki bundan yararlanılabilmesi için173: 

 
1) Azınlık en az altı aydan beri aralıksız olarak en az yüzde on paya sahip olduğunu 

ispat etmeli ve dava sonuna kadar rehin kalmak üzere sahip oldukları payları bir 

bankaya tevdi ederek gerekli masrafları da peşin ödemeli174, 

2) Özel denetçi seçimi talebini, kanunda belli edilmiş konuların incelenmesine 

hasretmeli, 

3) İddia ettiği konular hakkında mahkemeye yeterli delil ve emare göstermelidir.  

                                                
170 Ömer TEOMAN; Özel Denetçi Atanması İstemi Genel Kurulca Reddedilen Azınlığın İzleyebileceği 
Yollar, Otuz Yıl Ticaret Hukuku, Tüm Makalelerim, Cilt 1, 1971- 1982, İstanbul 2001, s. 488- 493. 
171 ÇEVİK;  s. 553. 
172 “Burada mahkemenin görevi azınlığın GK. için gösterdiği gerekçenin haklı olup olmadığını ve YK. ile 
denetçilerin red gerekçelerinin yerinde olup olmadığını araştırmaktır.” : Hamdi YASAMAN; Anonim 
Ortaklıklarda Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 
1995, s. 451. 
173 ÇEVİK;  s. 553. 
174 “Hisse senetlerinin tevdii mecburiyeti ile pay sahipliği sıfatının, davanın sonuna kadar devamı 
amaçlanmıştır.” :  ARSLANLI; 1959, s. 233; “Hamiline yazılı pay senetleri sahipleri TTK. m. 348’de 
öngörülen altı aylık süreden önce pay sahibi olduklarını ispat edemediklerinden dolayı mahkemenin özel 
denetçi tayinine ilişkin isteği red kararı yerindedir.”: Y. 11. HD., 10.12.1984, 1984/6068 E., 1984/6167 
K.: ÇEVİK;  s. 553. 
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Yargıtay bir kararında, yerel mahkemenin, yolsuzluğun ve hakkı kötüye kullanmasının 

anlamını ve bilançonun hangi kalemlerinin gerçeği yansıtmadığını somut olarak 

belirtmediğini vurgulayarak, özel denetçi atanması talebini reddetmiştir175. 

Azınlığı oluşturan pay sahipleri, kötüniyetle hareket ettikleri şirketçe ispat edilirse176, 

a) Özel denetçi tayini isteğinin mahkemece reddi, 

b) Veya mahkemece tayin edilen özel denetçilerin, ileri sürülen hususlarda herhangi 

bir yolsuzluğa rastlamadıklarını bildirmeleri, 

c) Özel denetçi tayini talebinin haklı sebebe dayanmadığının anlaşılması 

 
hallerinde, şirketin bu yüzden gördüğü zarardan müteselsilen sorumludurlar. 

Doktrindeki katıldığımız görüşe göre; TTK. m. 348, f. 3 ve 4 sorumluluk açısından 

birbiriyle hemen hemen aynı anlam ve içeriktedir. Dolayısıyla birinin kanun sistematiği 

açısından kaldırılması gerekmektedir177. 

 
5.2. Özel Denetçi Raporu 

 
Özel denetçiler, şirket defter ve kayıtları üzerinde mahkeme kararı sınırları içinde 

inceleme yaparlar ve düzenleyecekleri raporu mahkemeye sunarlar. GK. tarafından 

seçilen özel denetçiler ise raporu GK.’ya hitaben yazıp YK.’ya verirler. Ayrıca raporun 

veya bir nüshasının organ denetçilere verilmesi de mümkündür178. 

 
Özel denetimle görevlendirilen denetçilerin hazırlayacağı denetim raporu, belli konuları 

kapsar ve şirketin genel işleyişinin denetlenmesini içermez. Bu nedenle en fazla bir 

bilirkişi raporu veya delil tespiti niteliğinde bir belgedir. Yani özel denetçi raporu 

azlığa, GK.’ya ve ortaklara, sorumluluk davası açıp açmamak konusunda bir fikir 

verebilir ve takdiri bir delil teşkil eder. Ancak kanuni bir delil sayılmaz.  TTK. m. 348, 

f. 3 hükmünden sadece raporun azınlık iddialarını gerçekçi görmemesi halinde onların 

sorumluluğuna gidileceği gibi bir kanı uyanmakta ise de azınlığın sorumlu tutulabilmesi 

için kötüniyetinin de ispat edilmesi gerekir. Yani azınlığın iddialarını gerçek dışı bulan 

özel denetçi raporu, azınlığın kötüniyetli olduğunu ispata yetmez. Ayrıca iddiaların 

asılsız olduğunu rapor ispat etse de bu karinenin aksi her zaman iddia ve ispat edilebilir. 

                                                
175 Y. 11. HD., 28.11.2002, 2002/44 E., 2002/577 K.: POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 
436. 
176 ÇEVİK;  s. 553. 
177 ARSLANLI; 1959, s. 234 ve dipn., 200. 
178 DOMANİÇ; s.754. 
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Özel denetçi raporunu inceleyen GK., YK. ve denetim kurulu üyeleri aleyhine 

sorumluluk davası açıp açmamakta serbesttir. Ancak azınlık, açılması yönünde oy 

kullanmışsa, şirket sorumluluk davası açmak zorundadır. Azınlık bu hakkını 

kullanmazsa, her bir ortak da TTK. m. 309179‘a göre kişisel olarak ancak tazminat 

şirkete istenmek şartıyla, sorumluluk davası açabilirler ve hatta şartları varsa, ortakların 

ve şirket alacaklılarının, tazminat kendilerine ödenmek üzere, sorumluluk davaları 

açmaları da mümkündür180. Özel denetçi raporuna dayanılarak sorumluluk davası 

açılmasına gerek görmeyen GK. kararı aleyhine iptal davası da açılabilir. 

 
Yersiz özel denetçi isteğinden doğan zararlar; GK.’nın davet edilmesi giderleri, özel 

denetçi ve avukat ücretleri, şirketin müşteriler, kredi veren bankalar dahil alacaklılar ve 

ortaklarla olan ilişkilerinin bozulması veya zedelenmesinden doğacak maddi ve manevi 

zararlardan meydana gelebilir. Şirket mahkemece hükmolunan tazminatı, rehin payların 

icra dairesince paraya çevrilmesi ile tahsil edebilir; eğer tazminatı karşılayamıyorsa 

bunun için azınlığın müteselsil sorumluluğuna gidilir181. 

 
6. DENETÇİLERİN HAKLARI 
 
6.1. İnceleme ve Bilgi Alma Hakkı 
 
Denetçiler açısından bilgi alma ve inceleme, bir hak ve görev olarak düzenlendiği için 

denetçiler, şüpheli buldukları konular hakkında inceleme yanında ayrıntılı bilgi isteme 

hakkına da sahiptirler182. 

 
Denetçiler, görevleri gerektirdiğinden, sözlü ve yazılı tüm açıklamaları öğrenmek, 

gerekli belgeleri istemek yetkisine sahiptir ve bu konuda hiçbir sınırlama yapılamaz. 

Yönetim, bitmiş işlere yönelikse, murakıpların sorularını geri çeviremez. Ancak burada 

söz konusu olan yüksek seviyedeki tüm yöneticilerdir. Zira alt derecedeki personel 

ancak yetkili üst makamın açık veya kapalı iznine binaen bilgi verebilir183. 

                                                
179 TTK. m. 309: “Şirketin 305, 306, 307 ve 308 inci maddelerde yazılı fiillerle ızrar edilmesi halinde, 
bundan, dolayısiyle zarar gören pay sahipleri ve şirket alacaklılarının dava hakları vardır. Ancak, 
hükmolunacak tazminat şirkete verilir. Şirketin iflası halinde pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının 
haiz oldukları haklar iflas idaresine ait olur. Bu hususta İcra ve İflas Kanununun 245 inci maddesi 
hükmü caridir. Mesul olan kimselerin cümlesi aleyhinde şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde 
dava açılabilir.” 
180 DOMANİÇ; s. 755, 756. 
181 DOMANİÇ; s.757. 
182 Arslan KAYA; Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Batider, Ankara 2001, s. 176. 
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6.2. Ücret Hakkı 
 
Denetçilere yaptıkları iş karşılığı olarak ücret verilir. Esasen kanunda ücret verilmesi 

şart koşulmamıştır. Ancak teamüle göre bir ücret kararlaştırılması gerekmektedir. Esas 

sözleşmede ücret verileceği yazılmış olup da miktar belirtilmemiş ise ücretin miktarı her 

yıl olağan GK. toplantısında tespit edilir (TTK. m. 369, f. 3). Ücret; huzur hakkı, aylık 

ya da yıllık olarak ödenebilir ve bu konunun esas sözleşmede gösterilmesi gerekir. 

Ayrıca YK.’nda olduğu gibi denetçilere de esas sözleşmeye hüküm koymak şartıyla, 

şirket kazancından pay ayrılabilir184. 

 
Esas sözleşmenin içermesi gereken hususları düzenleyen TTK. m. 279’da denetçilerin 

ücreti sayılmamıştır. Bu nedenle GK. tarafından denetçilere, ikramiye şeklinde 

kararlaştırılacak bir ücret de verilebilir. Ancak bu zorunlu değildir185. Denetçi olarak 

atanan kişinin yeminli mali müşavir olması halinde, Yeminli Mali Müşavirler Kanunu 

m. 46 gereğince, kendisine tarifede belirtilen asgari ücretin ödenmesi gerekir186. 

 
Denetçiler YK. üyelerini kanun ve esas sözleşme hükümlerine riayet edip etmedikleri 

konusunda denetledikleri için ücretin YK.’ca tespiti sakıncalı bulunmuş ve bu görev 

GK.’ya bırakılmıştır187. 

 
6.3. Tazminat Hakkı 
 
Denetçilerin azlini düzenleyen TTK. m. 350’ye göre: “Pay sahipleri arasından seçilen 

denetçiler, azillerinden dolayı tazminat isteyemezler.” Bu hükmün mefhumu 

muhalifinden, pay sahibi olmayanlar arasından seçilen denetçilerin haksız azilleri 

halinde şirketten tazminat isteyebileceği kabul edilmiştir. Ancak azil haklı bir sebebe 

dayanıyorsa, denetçi tazminat isteyemeyecektir188. Mesela şirkete ait ticari sırları ifşa 

etmişse, denetçinin azli haklıdır (TTK. m. 358) 189. Pay sahibi olmayan denetçilerin 

hakısız azilleri sonucunda tazminata hak kazanmaları konusunda Yargıtay, bu 

                                                                                                                                          
183 ÇEVİK;  s. 555, 556. 
184 ÇEVİK;  s. 550. 
185 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 373.; Komiser Yön. m. 14’e göre: “Anasözleşme 
ile belirlenmiş ise yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti” olağan GK. 
toplantısının gündeminde bulunur. 
186 PULAŞLI; s. 346.; POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 373, 374. 
187 ÇEVİK;  s. 550. 
188 DOĞANAY; s. 910, 911; PULAŞLI; s. 346. 
189 DOĞANAY; s. 911. 
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tazminatın miktarının belirlenmesinde, çıkarılan denetçinin başka bir iş bulmaya çalışıp 

çalışmadığının ve bir işte çalışmışsa kazandığı miktarın da etkili olduğunu kabul 

etmiştir190. Doğanay’a göre burada azledilen denetçinin kendi tahsil derecesi, iş 

tecrübesi ve sosyal yaşantısına denk bir iş aramış olup olmadığı değerlendirilecektir191. 

TTK. m. 350’deki “Pay sahipleri arasından seçilen denetçiler, azillerinden dolayı 

tazminat isteyemezler.” hükmü, Poroy’a göre emredici değildir. Her ne kadar lafzından 

böyle bir anlam çıksa da bu hükmü emredici olarak yorumlamakta korunacak bir 

menfaat yoktur. Bu nedenle sözleşme hukukuna aykırı olan bu normu, dar 

yorumlayarak, pay sahibi olan denetçi ile AŞ. arasında bir sözleşme varsa ve 

sözleşmede azil halinde AŞ.’nin tazminat ödeyeceği yazılıysa, TTK. m. 350’ye rağmen 

tazminat ödenir şeklinde anlamak lazımdır192. Yine aynı görüşe göre; hem pay sahibi 

olan hem de olmayan denetçi, şartları varsa, manevi tazminat isteyebilmelidir193. 

ERİŞ’e göre de söz konusu madde hükmündeki ayrım değiştirilmeli ve haksız azil 

varsa, ortak olsun olmasın, denetçinin şirketi tazminatla sorumlu tutabilmesi gerekir; 

hatta denetçiler zamansız istifa ederlerse ve bu halde koşullar mevcutsa şirket de 

denetçilerden tazminat isteyebilmelidir194. 

 
Kanundaki düzenleme biçiminden, pay sahibi olan denetçilerin, denetçilik görevi sona 

erse dahi, zarara uğramayacakları; buna karşılık pay sahibi olmayan denetçilerin 

görevden çıkarıldıktan sonra mağdur olacakları kanısı uyanmaktadır. Bu yaklaşım 

biçimi, kısmen doğru olsa da haksız olarak çıkarılan her denetçinin hakkını arayabilmesi 

açısından bir eşitlik sağlanmalı ve tazminat hakkı zararları karşılığınca tanınmalıdır. 

 

 

 

 

                                                
190 “..Olayda davacı manevi tazminat şartlarının gerçekleştiğini (BK. m. 49) ispat edememiş olmasına 
nazaran, mahkemenin bu talebini reddetmesi doğrudur. Ancak TTK’nın birinci maddesi hükmünün 
yollaması nedeniyle maddi tazminat miktarı tespit edilirken, mahkemenin BK. m. 98/2 dalaletiyle aynı 
kanunun 44. maddesi hükmünü göz önünde bulundurması gerekir.. Şayet davacı maddi tazminat istediği 
süre içinde bir işte çalışıp para kazanmış ise, kazandığı bu paranın davalı şirketten talep etmiş olduğu 
maddi tazminattan mahsup edilmesi gerekir. Şayet davacı, kendi kusuru ile iş bulamamış ve bu şekilde 
davalı şirketin durumunu ağırlaştırmış ise, tazminatın miktarı bakımından bu yönün de göz önünde 
bulundurulması icap eder..”: Y. 11. HD., 22.11.1979, 1979/5212 E., 1979/5350 K.: DOĞANAY; s. 911. 
191 DOĞANAY; s. 911. 
192 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 369. 
193 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 369. 
194 ERİŞ; 2004, s. 2046. 
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7. DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
7.1. Özen Yükümlülüğü 

 
TTK.’da denetçilerin gösterecekleri özen konusunda açık ve kesin ifadeler 

kullanılmamış, TTK. m. 359195‘da sadece özen yükümüne aykırı davranış sonucu, 

denetçinin hangi hükümlere göre sorumlu tutulacağı belirtilmiştir. Ancak bu bir eksiklik 

değildir. Zira denetçilik görevinin hizmet sözleşmesi niteliğinden yola çıkılırsa, işçiler 

hakkındaki objektif özen derecesinin burada da uygulanabileceğini. Ayrıca denetçilerin 

kişisel becerilerinin ve niteliklerinin de sübjektif unsur olarak dikkate alınması 

gerektiğini söyleyebiliriz196. 

 
Denetçiler, kanun veya esas sözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri gereği gibi 

yani basiretli bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler. Aksi halde kusursuzluklarını 

ispat edemedikçe doğan zarardan müteselsilen sorumlu olurlar. TTK. m. 359’un TTK. 

m. 309’ve TTK. m. 341’e yaptığı yollama nedeniyle, denetçilere karşı açılacak tazminat 

davalarında bu hükümler uygun geldiği ölçüde uygulanacaktır. Ayrıca bu yollama 

sayesinde denetçilerin ibrası da söz konusu olmaktadır197. 

 
7.2. Sır Saklama Yükümlülüğü 
 
Denetçiler, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine 

ve üçüncü şahıslara ifşa edemezler( TTK. m. 358). Bir görüşe göre yasaklama, münferit 

ortaklara karşı olduğu için denetçilerin, GK.’ya sır niteliğindeki bazı bilgileri 

açıklayabileceği yorumu yapılabilir198. Ancak tek pay sahibine dahi açıklanamayan 

şirket sırlarının, GK.’da tüm ortaklara açıklanabilmesi çelişkili bir durum yaratabilir. 

Denetçilerin şirket sırlarını tamamen değil ancak bazılarını, pay sahiplerini 

bilgilendirme ve aydınlatma, denetçi raporundaki bazı unsurları açıklamak amacıyla 

gerektirdiği takdirde ve istisnaen GK.’da söylemesi kabul edilebilir.  

 

                                                
195 TTK. m. 359: “Murakıplar, kanun veya esas mukavele ile kendilerine yükletilen vazifelerini hiç veya 
gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe 
müteselsilen mesuldürler. Bu mesuliyet hakkında 309 ve 341 inci maddeler hükümleri tatbik olunur.” 
196 AYTAÇ; Sır Saklama Yükümlülüğü, s. 181, 182. 
197 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 374. 
198 AYTAÇ; Sır Saklama Yükümlülüğü, s. 193. 
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Kural olarak denetçi, kendisinin öğrendiği şirketin sırlarını pay sahiplerine veya üçüncü 

şahıslara açıklaması halinde, basiretli bir şekilde davranmadığı için aynı zamanda özen 

yükümlülüğüne de aykırı hareket etmiş sayılacağından TTK. m. 359’a göre doğan 

zararlardan sorumlu olacaktır. Ayrıca pay sahibi olan denetçiler, TTK. m. 359’a göre ve 

ikincil olarak TTK. m. 363, f. 2.’ye göre hukuki ve cezai yönden sorumlu 

tutulabilirler199.  

 
Doktrinde “mutlak” ve “nısbi sır” ayırımı yapılmıştır; buna göre mutlak sırlar, 

açıklanmalarında şirketin ve kamunun zarar göreceği sırlardır ve bunların üçüncü 

kişilere veya GK.’ya açıklanması mümkün değildir200. Nısbi sırlar ise saklanması 

şirketin yararına olan ve açıklanıp açıklanmamaları şirket organlarınca kararlaştırılacak 

olan sırlardır ki özellikle GK., bunların açıklanmasına karar verebilir201. 

 
Gizli tutma mecburiyeti, denetçilere bildirilmiş olsun ya da olmasın, açıkça gizli niteliği 

belirtilsin ya da belirtilmesin, görev sırasında öğrenilen ve şirketin en azından dolaylı 

bir yararının bulunduğu tüm hususları kapsar. Ancak görevle bağlantısı olmadan, özel 

ilişkiler sonucu bazı bilgilerin öğrenilmesi ve bunların açıklanması yasak değildir ve 

sorumluluk da doğurmaz. Bu nedenle her olayda denetçinin öğrenip açıkladığı 

hususların, yukarıda açıklanan unsurlara göre, sır olup olmadığı ayrı ayrı 

saptanmalıdır202. 

 
Pay sahibinin bilgi alma hakkı, GK. dışında; sunulan bilanço, bütçe hesabı ve faaliyet 

raporlarının incelenmesine dayanıp, bu belgelerden anlaşılabilecek bilgilerle sınırlıdır 

ve pay sahibi, TTK. m. 363, f. 1’e göre şüpheli bulduğu noktaları denetçilere sorarak 

açıklama isteyebilir. Ancak bu sınırın aşılması halinde, TTK. m. 358 anlamında sır 

saklama yükümlülüğünün ihlali sözkonusu olur203. Yine TTK. m. 458’in verdiği yetkiye 

dayanarak denetçiler, gizli yedek akçeler hakkında edindikleri bilgileri, pay sahipleri ile 

                                                
199 AYTAÇ; Sır Saklama Yükümlülüğü, s. 193. TTK. m. 363, f. 2: “..İncelenmesine müsaade edilen 
defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak şirketin iş sırlarını öğrenmeye 
salahiyetli değildir Her ortak, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu, şirkete ait iş sırlarını, 
sonradan ortaklık hakkını zayi etmiş olsa dahi, daima gizli tutmaya mecburdur. Bu mecburiyeti yerine 
getirmiyen ortak, meydana gelecek zararlardan şirkete karşı mesul olduğu gibi şirketin şikayeti üzerine, 
her hangi bir zarar umulmasa dahi, bir yıla kadar hapis veya beş yüz liradan on bin liraya kadar adli 
para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandırılır.” 
200 Zühtü AYTAÇ; Anonim Ortaklıklarda İbra, Ankara 1982, s. 80. 
201 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 80. 
202 AYTAÇ; Sır Saklama Yükümlülüğü, s. 195. 
203 AYTAÇ; Sır Saklama Yükümlülüğü, s. 199. 
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üçüncü şahıslara ifşa edemezler. GK., kendisine bu konuda bilgi verilmesini isterse, o 

zaman denetçiler GK.’yı bilgilendirmekle yükümlü olurlar204. Denetçilerin sır saklama 

yükümlülüğüne, sınırlara uyulması şartıyla, diğer bazı hallerde de istisna getirilmiştir205: 

 
- Denetçiler, pay sahibinin bilgi alma hakkından dolayı GK. toplantılarında 

hazır bulunmak zorundadırlar ve bu toplantılarda denetçiler ancak şirket 

sırrı ve şirket yararı sınırlarına riayet ederek açıklamalarda bulunabilirler 

(TTK. m. 353, f. 9). Ayrıca denetçiler, GK’a sunacakları ve içeriği YK. 

üyeleri ile müdürler hakkında, pay sahipleri tarafından yapılan şikayetleri 

inceleme sonucu gerçekliği anlaşılan konular olan denetçi raporu ile de 

GK.’ya açıklama yapabilirler.  

- TTK. m. 354, f. sona göre denetçiler; “vazifelerini ifa esnasında idare 

işlerine ait olmak üzere öğrenecekleri noksanlık ve yolsuzlukları veya 

kanun yahut esas mukavele hükümlerine aykırı hareketleri, bunlardan mesul 

olanın üstü olan makama ve idare meclisi reisine ve mühim hallerde umumi 

heyete ihbar ile mükelleftirler.” 

- Diğer bir istisna da TTK. m. 363, f.1’de emredici olarak belirtilmektedir: 

“Pay sahipleri, şüpheli gördükleri noktalara murakıpların dikkat nazarlarını 

çekmeye ve lüzumlu izahatı istemeye salahiyetlidirler.” 

 
Denetçilerin sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde sorumlu 

tutulabilmeleri için206: 

 
1- Öncelikle sırların kasıt veya ihmal ile açıklanmış olması aranacaktır. Çünkü 

kusur şart koşulmuştur. Denetçi kendi kusursuzluğunu ispatlamak zorundadır. 

2- Denetçinin kusurlu hareketlerinin sonucu şirket doğrudan ya da dolaylı bir 

zarara uğramış olmalıdır. 

3- Doğan zarar ile denetçinin açıklaması arasında bir illiyet bağı bulunmalıdır;  ki 

bu koşulu davacı kanıtlamak durumundadır. 

 
TTK.’da denetçilerin görevden ayrıldıktan sonra da sır saklama yükümlülüklerinin 

devam edeceğine dair net bir hüküm yoktur. Ancak aynı zamanda denetçi olan pay 

                                                
204 DOĞANAY; s. 924. 
205 AYTAÇ; Sır Saklama Yükümlülüğü, s. 208, 209. 
206 AYTAÇ; Sır Saklama Yükümlülüğü, s. 213. 
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sahipleri, şirketten ayrıldıktan sonra da pay sahibi sıfatlarından dolayı şirket sırlarını 

gizli tutmak zorundadır (TTK. m. 363, f. 2). Pay sahibi olmayan denetçiler ise şirketten 

ayrıldıktan sonra bile şirketle aralarındaki sözleşme ilişkisine göre, meslek sırrı kuralı 

nedeniyle sırları açıklamama yükümlülüğü altındadırlar207. 

 
Son olarak denetçilerin sorumluluğu şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına 

karşıdır ve TTK. m. 359 hükmü uygulanır. Bu hükme göre alacaklılar da doğrudan 

doğruya veya dolayısıyla uğradıkları zararlar için denetçiler aleyhine tazminat davası 

açabileceklerdir ki bu dava hakkı, şirketin dava açıp açmamasına bağlı değildir208. 

 
7.3. Bilgi Verme Yükümlülüğü 
 
Denetçiler, iç denetimi genelde ortaklar menfaatine, onlara bilgi ve hesap verme 

amacıyla yaparlar209. TTK. sistematiğinde pay sahiplerinin bilgi alma hakkının baş 

muhatabı, denetçilerdir ve pay sahipleri, şüpheli buldukları durumları denetçilere 

ileterek, gerekli açıklamaları onlardan istemeye yetkilidirler (TTK. m. 363, f. 1)210. 

Denetçilerin buradaki bilgi verme görevi, re’sen değil; pay sahibinin başvurusu üzerine 

ortaya çıkan ve o pay sahibinin istekleriyle sınırlı bir bilgi verme görevidir211. TTK. m. 

363, f. 3’e göre:  “Pay sahiplerinin malumat alma hakkı esas mukavele ile veya şirket 

organlarından birinin karariyle bertaraf veya tahdid edilemez.”  

 
Ayrıca daha sonra denetçilerin görevlerinde belirteceğimiz TTK. m. 356’ya göre de 

denetçiler, herhangi bir pay sahibinin kendilerine, YK. ve müdürler aleyhine başvurması 

üzerine gerekli incelemeleri yapmakla ve bunun sonucunu hazırlayacakları yıllık 

raporda belirtmekle yükümlüdürler212. 

 
Denetçilerin bilgi verme yükümleri kanunla sınırlandırılmıştır; şöyle ki; TTK. m. 363, f. 

2’ye göre şirketin ticari defterleriyle, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalarının 

incelenmesi ancak bu konuda GK.’nın açık bir izni bulunmasına ya da YK.’nın olumlu 

                                                
207 AYTAÇ; Sır Saklama Yükümlülüğü,s. 215. 
208 AYTAÇ; Sır Saklama Yükümlülüğü,s. 214. 
209 KAYA; s. 176. 
210 KAYA; s. 168. 
211 ATASOY; s. 178. 
212KAYA; s. 168.; Bkz. Üçüncü Bölüm 2.2.4. Pay Sahiplerinin Yönetim Hakkındaki Şikayetlerini 
İnceleme Görevi. 
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bir kararına bağlıdır213. Ayrıca denetçiler, pay sahibinin bilgi alma hakkını dürüstlük 

kurallarına aykırı bir surette kullanmak istemesi halinde, bu talebi yerine getirmekten 

kaçınabilirler214. Pay sahipleri GK.’da ya da GK. dışında denetçilerden bilgi talep 

edebilirler ve GK. dışında da pay sahiplerinin bilgi alma hakkı, şirket sırlarının 

açıklanmasını gerektiremez. Çünkü sır saklama borcu mutlaktır ve pay sahibinin bilgi 

alma hakkı, bu görevin bir istisnasını teşkil etmez. Zira şirket menfaatlerinin tehlikeye 

düşeceği veya zarar göreceği durumlarda, pay sahibinin bilgi alma hakkı ikinci planda 

kalmalı veya feda edilmelidir215. 

 
Pay sahibi, bilgi alma talebini daha önce kullanmış olsa bile bu hakkını tekrar GK. 

toplantısında kullanabilir. Dolayısıyla denetçiler GK. toplantılarında bizzat bulunmak 

ve pay sahiplerinin bilgi alma haklarını kullanmalarına yardımcı olarak, gerekli 

açıklamaları bu toplantılarda onlara yapmak zorundadırlar (TTK. m. 353, f. 1, b. 9)216. 

Denetleme kurulunun raporlarını yazılı olarak sunması, onları toplantıya katılmaktan 

kurtarmaz. Çünkü incelemeler ve hesaplar hakkında tatmin olmayan pay sahipleri, ek 

bilgiler isteyebileceği gibi böyle bir istek ve yöneltilen bir soru olmadan da denetçiler, 

gerek kendi ibraları yönünden eleştrileri cevaplayabilir; gerekse YK.’nu denetleme 

açısından bizzat kendisi de toplantıda bilgilenme ihtiyacı duyabilir217. Denetçilerin bazı 

gerekli bilgileri verebilmesi için YK.’dan gerekli defter ve belgeleri temin etmesi 

gerekebilir ve YK., denetçilerin bu taleplerini, şirket menfaati veya sırrı da dahil hiç bir 

sebeple geri çevirmesi mümkün değildir218. Bu konuda Yargıtay bir kararında bu hususu 

şöyle vurgulamaktadır: “Denetçiler incelenmek üzere anonim ortaklık defterlerini 

isteyebilirler. Bu defterlerin denetçilere verilmemesi halinde, defterlerin verilmesine 

ilişkin davayı, denetçiler değil, ortaklık adına ancak yönetim kurulu açabilir.”219 Bu 

kararda bir çelişki söz konusudur. Zira defterler YK.’dan istenecektir ve YK. bu 

defterleri denetçilere vermediği zaman şirket adına davayı yine YK.’nın açması isabetli 

değildir. Kanımızca bu halde şirketi denetçiler temsil etmelidir. 

 

                                                
213 Bkz. yuk. 6.2. Sır Saklama Yükümlülüğü. 
214 ATASOY; s. 178. 
215 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 79, 81. 
216 KAYA; s. 169. 
217 KAYA; s. 170 ve dipn. 175. 
218 KAYA; s. 176. 
219 Y. 11. HD., 07.02.1994, 1994/2876 E., 1994/828 K.: ERİŞ; 2007, s. 1964. 



 50 

Denetçiler, TTK. m. 363 kapsamında, şirket menfaatleri sınırına bağlı olarak bilgi 

vermekle yükümlüdürler. Aksi halde pay sahibine bilgi alma hakkı vermeden ya da 

yanlış veya eksik verilen bilgiler sonucunda alınan kararlar; mesela bir ibra kararı, 

geçerli olamayacaktır220. Denetçilerin, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vererek ya da 

üstünde oynanmış defter veya muhaberatı pay sahibine sunarak ya da pay sahibinin 

bilgi alma talebini haksız olarak reddederek, onun ibra oylamasında olumlu oy 

kullanması, yeni pay almaktan vazgeçmesi, GK.’ya katılmaması gibi sonuçların 

doğmasına sebep olabilir ve onu doğrudan zarara uğratabilir. Denetçilere, bilgi verme 

yükümünü hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi sebebiyle tazminat davası 

açılabileceği gibi görevin ifasına bağlı olarak şirket sırlarının açıklandığı gerekçesiyle 

de dava açılabilir221. Zira bilgi verme yükümünün sınırını sır saklama yükümü 

oluşturmaktadır. 

 
7.4. Sadakat Yükümlülüğü 
 
Denetçiler ile AŞ. arasındaki ilişkinin vekalet olarak nitelenmesi halinde denetçilerin 

hesap verme borcu doğar ve bu borç, geniş anlamda vekilin sadakat ve özen borçlarının 

bir parçası sayılabilir ki bu borcu yerine getiren denetçi, aynı zamanda GK. un 

kendisini, muhtemel tazminat taleplerinden ibra etmesini sağlama amacını güder222. 

Denetçiler, bir şirket organı olarak her zaman şirketin menfaatlerine yönelik olarak 

kararlar vermeli ve bu doğrultuda incelemelerini yapmalıdırlar. Denetçiler denetim 

görevleri sırasında pek çok gizli bilgi ve belgelere ulaşabileceklerinden, şirketle rekabet 

edebilecek düzeyde bilgi sahibi olabilirler. Bu nedenle bu bilgileri dışarıya  

sızdırmamaları sadakat yükümlülüklerinin bir sonucudur. Denetçiler, sadakat 

yükümlülüklerinin diğer bir sonucu olarak, şirketteki yolsuzlukları, kanun ve esas 

sözleşmeye göre yanlışlık ve eksiklikleri tespit edip, derhal raporlarına derçederek, YK. 

ve GK.’nın bilgisine sunmalıdırlar. Denetçiler bu kapsamda sadece düzensizlikleri uyarı 

şeklinde yöneticilere nakledebilirler. Yoksa kendilerinin bu olumsuzlukları bizzat 

düzeltme ya da yanlış işlemler yerine yenisini yapma yetkileri bulunmamaktadır. 

                                                
220 KAYA; s. 177. 
221 KAYA; s. 345. 
222 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 68, 69. 
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8. DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU, GÖREVLERİNİN SONA ERMESİ VE 

AZLİ 
 
8.1. Denetçilerin Sorumluluğu ve İbrası  
 
8.1.1. Denetçilerin Sorumluluğu 
 
Denetçilerin görevleriyle ilgili sorumluluğu TTK.’ya göre, kuruluştan doğan 

sorumluluk ve normal faaliyet dönemine ilişkin sorumluluk olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır223. Şirketin kurulmasından sonra denetçiler ve ilk YK. üyeleri, şirketin 

kuruluşunda yolsuzluk olup olmadığını araştırmakla yükümlüdürler; bu yükümlülüğü 

ihmal ederlerse ve bu nedenle oluşan zarar karşılığı tazminat, kuruculardan 

alınamamışsa, araştırma ve inceleme işini ihmal eden denetçiler ile YK. üyeleri, 

özellikle kuruluşa ait vesikaların doğru olup olmadığı ve değer biçilmesinde hile yapılıp 

yapılmadığı konularında sorumlu olurlar. Denetçiler ayrıca TTK. m. 392, f. 2’ye göre, 

normal faaliyet dönemine ilişkin olarak, sermaye artırımında kanuna riayet edilip 

edilmemesinden YK. üyeleri ile birlikte; şirkete, pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara 

karşı sorumludurlar224. Denetçinin ayrıca, gerekli olmamasına rağmen, GK.’yı 

olağanüstü toplantıya çağırması halinde, gereksiz toplantı daveti yaparak masrafa yol 

açması nedeniyle, tazminat sorumluluğu gündeme gelebilir225. Denetçiler yine özel 

olarak sırların ifşa edilmesinden, GK. kararları aleyhine kötüniyetle iptal davası 

açmaktan da sorumludurlar226. Diğer yandan AŞ.’lerde yönetimin; yatırımcılara, kredi 

kurumlarına, diğer ilgililere ve topluma karşı sorumlu olması gibi iç denetimde de 

denetçiler, yönetime karşı sorumlu tutulmuştur227. 

 
Denetçilerin bu özel sorumlulukları dışında genel sorumluluğu ise TTK. m. 359’da 

düzenlemiştir. Bu hükme göre denetçiler, kanun veya esas sözleşme ile kendilerine 

verilen görevlerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemelerinden doğan zararlardan 

dolayı, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Doğanay’a 

göre; iflasın eşiğine gelmiş bir AŞ.’nin bu hale gelmesini zamanında fark etmeyen ve 

                                                
223 KINAY; s. 31. 
224 ÇEVİK;  s. 574. Ayrıca Bkz. 3. Bölüm Kuruluş İşlemlerini Denetleme Görevi. 
225 KINAY; s. 33. 
226 ÇEVİK;  s. 574. 
227 ATASOY; s. 26. 
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durumu YK.’ya ve hatta toplantıya çağırarak GK.’ya iletmeyen denetçiler, bu durumdan 

TTK. m. 359’a göre sorumludurlar228. 

 
Görüldüğü gibi denetçilerin sorumluluğu müteselsil olarak kusur sorumluluğuna 

dayanmaktadır. Ancak Tekil’e göre, müteselsil sorumluluk, İsviçre BK.’da kabul 

edildiği üzere, bazı görevler açısından, aynı zarardan sorumlu olan denetçiler arasında 

söz konusu olmalıdır, sorumlu olmayanları bu gruba katmak doğru değildir. Fakat yıllık 

denetim raporunun düzenlenmesinde bir sorumluluk sözkonusu olduğu zaman, bir 

denetçinin sorumlu olmadığını iddia etmesi, raporun altında imzası bulunması 

dolayısıyla mümkün değildir229. Hesapların incelenmesinde ise iş bölümünün kusurlu 

yapılması. Yani bilgisi yeterli olmayan denetçiye bu işin verilmesi ve o yetersiz denetçi 

tarafından yanlış işlemlerin yapılmasına rağmen diğer denetçilerce bunların 

onaylanması durumunda sorumluluk yine müteselsil olmalıdır. Ancak doğru yöntemle 

tecrübeli denetçiye verilen bir denetim işi, onun tarafından kusurlu olarak yanlış 

yapılmış ve bu yapılan hata, diğer denetçilere bildirilmemişse. Ayrıca söz konusu görevi 

kontrol edecek olan denetçilerce hata, objektif kriterlere göre anlaşılamayacak türden 

ise; o zaman diğer denetçiler için kusur söz konusu olmayacağından, sorumluluk 

müteselsil değildir230. 

 
Denetçilere karşı açılacak davalarda, TTK. m. 309 ve TTK. m. 341 hükümleri uygun 

geldiği ölçüde kıyasen uygulanır ve bu yollama sonucu davalar sonucu denetçilerin 

ibrası da söz konusu olabilecektir231. “Eski denetçi aleyhine tazminat davası 

açılabilmesi için genel kurulun TTK.’nın 341. maddesi uyarınca izin vermesi 

gerekir.”232. Ancak denetçilerin, tabi oldukları bu sorumluluk, şirketin tescili tarihinden 

itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra suretiyle ortadan kaldırılamaz. Bu müddetin 

geçmesinden sonra sulh ve ibra ancak GK.’nın tasdikiyle tamam olur; bununla beraber 

esas sermayenin onda birini temsil eden azınlık, sulh ve ibranın tasdikine karşı iseler 

sulh ve ibra GK. ca tasdik edilemez (TTK. m. 310). Bu hükmün amacı, kuruluş 

işlemlerinden dolayı sorumlu olan denetçilerin, kuruluşun tamamlanmasından sonra 

                                                
228 DOĞANAY; s. 920.; “Denetçiler, düzenledikleri raporlarla çeşitli yolsuzlukları dile getirdikleri ve 
böylece yönetim kurulu ile genel kurulu uyarma görevlerini yerine getirdiklerine göre sorumlulukları söz 
konusu olamaz.”: Y. 11. HD., 10.05.1983, 1983/1903 E., 1983/2455 K.: ERİŞ; 2007, s. 1973, 1974. 
229 TEKİL; s. 261. Ayrıca Bkz. 3.2. Yıllık Denetim Raporunun Verilmesi 
230 KINAY; s. 32. 
231 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 374. 
232 Y. 11. HD., 28.03.1978, 1978/929 E., 1978/1573 K.: ERİŞ; 2007, s. 1973. 
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sulh ve ibra kararlarıyla sorumluluktan kolay bir şekilde kurtulmalarına engel olmaktır. 

Ancak aradan dört yıl geçmiş olsa dahi GK. sulh ve ibra kararı vermeyebilir; ya da 

oylamada azınlığın tasdike karşı olduğu anlaşılırsa yine sulh ve ibra kararı söz konusu 

olmaz ve denetçilerin sorumlulukları gündeme gelir233. Denetçilere karşı sorumluluk 

davası, GK.’nın kararından itibaren bir ay içinde, YK. nca açılacaktır (TTK. m. 341)234.   

GK. kararıyla denetçiler aleyhine sorumluluk davası açılmasına karar verilirse, GK.’nın 

aynı zamanda şirket adına dava açacak ve davayı takip edecek vekili de tayin etmesi 

gerekecektir. GK., dava açılmamasına karar verse bile azınlık, dava açılması yönünde 

oy kullanmışsa, bu halde azınlığın denetçiler dışında bir vekili dava açması için tayin 

etmesi gerekir. Ancak bu halde azınlığın pay senetlerini, şirketin zarar ve ziyanına karşı 

teminat olarak dava sonuna kadar rehinli kalmak üzere bankaya yatırmaları 

zorunludur235. 

 
Denetçilere karşı sorumlulukları nedeniyle tazminat davası açılabilecek süreler TTK. m. 

309’daki zamanaşımı süreleridir236: 

 
- İki yıllık süre; davacının, zararı ve sorumlu denetçileri birlikte öğrendiği tarihten 

itibaren işlemeye başlar. 

- Beş yıllık süre; sorumlu denetçiler ya da zarar öğrenilmese bile, sorumluluk davası, 

zarar veren fiilin meydana gelmesinden başlayarak 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  

- Ceza zamanaşımı olarak, eğer sorumluluğu gerektiren fiil aynı zamanda bir suç 

oluşturuyorsa ve bu suça ait zamanaşımı TTK. m. 309’daki sürelerden daha uzun ise bu 

uzun süre zamanaşımı olarak kabul edilir.  

 

Denetçilere karşı açılacak davalar, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde 

açılabilir. 

 

 

 

                                                
233 ARSLANLI; 1959, s. 229. 
234 DOĞANAY; s. 926. 
235 ÇEVİK;  s. 575. 
236 ÇAMOĞLU; (TEKİNALP/POROY); Ortaklıklar, s. 345, 346; Hakan PEKCANITEZ; Türk Ticaret 
Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıklarda Denetçiler Tarafından Açılacak Davalar, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı, Cilt III, sayı 1- 4, Ankara 
1988; s. 458- 460. 
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8.1.2. Denetçilerin İbrası 
 
İbra kural olarak, belirli bir zamandaki; genellikle son hesap yılındaki (bilanço 

dönemindeki) denetimin ve yönetimin tüm işlemlerini kapsar. İbra, hesap yılından 

sonra. Fakat GK. toplantısından önce yapılan işlemleri - bir sonraki yılın GK.’nda 

görüşüleceği için – kapsamadığı gibi daha önceki hesap dönemlerine ait işlemler de 

ibranın konusuna girmez237. AŞ.’lerde ibraya karar verme yetkisi GK.’dadır ve 

bilançonun onaylanmasından ayrı olarak da ibraya karar verilebilir. Denetçiler, denetim 

kurulu olarak değil, denetim kurulu üyeleri olarak ibraya tabidirler238. Diğer yandan 

Komiser Yön. m. 21; AŞ.’de pay sahibi olan denetçilerin, YK. üyelerinin ibrasına ait 

kararlarda oy kullanabileceğini belirtmektedir239. 

 
Şirket hesaplarının ortaya konması, ibranın gerçek bir şartıdır ve hesap verme görevi, 

denetçiler ve YK. üyeleri ile şirket arasındaki hukuki ilişkiden doğmaktadır. Nitekim bir 

görüşe göre, denetçiler ile şirket arasındaki ilişkinin vekalet ilişkisi olduğu kabul 

edilirse, hesap verme borcu, geniş anlamda vekilin (denetçinin) sadakat ve özen 

borçlarının bir parçası sayılabilir. Ayrıca ibra kararından önce denetçiler tarafından 

hesap verilmesi emredici olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu nedenle denetçiler, 

hesap verme görevlerini, denetim raporunu düzenleyip GK.’ya sunarak yerine getirirler 

ve GK., alacağı bir kararla bu görevin usulünce yapılıp yapılmadığını takdir eder (TTK. 

m. 369, f. 1, b. 2)240. Geçerli bir ibra kararı için denetçilerin yıllık denetim raporunu 

GK.’ya sunması yeterlidir. Yoksa denetçilerin GK.’ya katılması ibranın geçerliliği 

açısından şart değildir. Buradaki tek risk ibra kararını içeren GK. kararının iptal 

edilebilmesidir241.  

 
Aksine bir kayıt yoksa, bilançonun onaylanması kararı, denetçilerin de ibrası anlamına 

gelir (TTK. m. 380). Bununla beraber bilançoda bazı hususlar belirtilmemekte veya 

bilanço, şirketin gerçek durumunun görülmesine mani yanlış bir takım hususları 

içermekte ise, denetçiler ile YK. üyeleri ve müdürler, bilançonun tasdikiyle ibra edilmiş 

olmazlar (TTK. m. 380). Bu nedenle ibra kararına halel gelmemesi için denetçilerin 
                                                
237 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 101. 
238 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 82. 
239 KINAY; s. 39. 
240 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 66, 69, 70. 
241 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 97. 
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GK.’ya verecekleri söz konusu hesap ve raporların, kanuna uygun ve ortaklara yeterli 

bilgileri verecek açıklıkta ve kapsamda olması gerekmektedir242. Zira GK.’yı oluşturan 

pay sahiplerinin denetçilerden bilgi alma hakkı, ibranın tümüyle değerlendirilebilmesi 

için önemli olan tüm olay ve konuları kapsamaktadır. Ancak özellikle ibra konusunda 

bilgi alma hakkının çerçevesi sınırsız olarak genişletilecek olursa, GK. toplantılarının ve 

yönetimin işleyişi gereksiz ve yararsız müdahalelerle zarar görebilir243. Bilgi alma 

hakkının denetçiler tarafından reddi veya gereği gibi kullandırılmaması halinde, alınan 

ibra kararı ile bilgilenmemiş olma arasında illiyet bağı bulunuyorsa, bu karar iptal 

ettirilebilir ve bu nedenselliğin bulunmadığını ispat yükü şirkete aittir. Daha önce sır 

saklama yükümlülüğü konusunda bahsetmiş olduğumuz mutlak sırların da ibra 

nedeniyle de olsa pay sahiplerine, üçüncü kişilere veya GK.’ya açıklanmaması 

gerekir244. İbra sadece GK.’nın bilgisine ulaşan işlemleri içerir. Yani denetçilerin, 

YK.’nın faaliyetleri hakkında GK.’ya sunduğu belgelerde gösterilmeyen veya orta 

düzeyde bir ortağın anlaması mümkün olmayan konularda ibra kararı verilmemiş 

sayılır. Ayrıca GK.’ya sunulan bilgiler gerçeğe aykırı ise bu durum ibrayı geçersiz 

kılar245. Zira denetçiler çoğu zaman, GK.’ya ilettikleri bilgilerden daha çoğuna sahip 

olurlar. Bu nedenle GK.’nın denetçilerin sahip olduğu özel bilgileri de bildiğini 

farzederek, bunları ibra kararı kapsamında değerlendirmek, yanlış bir uygulama olarak 

kabul edilmektedir.  Bunun dışında denetçiler, görevleri gerektirmesine rağmen, gerekli 

bilgileri GK.’ya bildirmemişlerse burada da artık o konularda ibra kararı verilmesi ve 

kendileri ile yöneticilerin sorumluluktan kurtulması kanun ve dürüstlük kurallarına 

aykırı olur246. 

 
TTK., ibra konusunda açık ve yeterli bir düzenleme getirmemiştir. Fakat öğretide, 

GK.’nın ibra kararı vermesi halinde, kural olarak, şirketin sorumluluk davası 

açamayacağı kabul edilmektedir. Ancak kanuna, esas sözleşmeye ve objektif dürüstlük 

kurallarına aykırı ibra kararları, iptal ettirildiği takdirde, geçmişe etkili olarak ortadan 

kalkacağı için sorumluluk davasına bir etkisi olmaz247. Doktrinde kabul edilen görüşe 

göre, ibra ile sorumlu olan denetçilerin sorumluluğu kalkmaz, sadece şirketin bu 

                                                
242 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 70. 
243 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 75. 
244 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 77, 80. 
245 PEKCANITEZ; s. 463. 
246 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 100. 
247 PEKCANITEZ; s. 462, 463. 
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yöndeki iddiaları son bulur. Bu nedenle pay sahipleri ve alacaklılar denetçilere karşı 

ibra kararına rağmen sorumluluk davaları açabilirler. Nitekim TTK. m. 309 ile 

sorumluluk davasının, şirket tarafından açılmaması halinde aynı hakkı, pay sahibinin 

bireysel olarak kullanabilmesi istenmiştir. Zira dava sonunda hükmedilecek tazminatın 

şirkete verilmesi, bu şahısların sorumlu denetçilere karşı dava haklarını etkilemez. İbra 

kararı eğer denetçilerin ve yöneticilerin tümünü kapsar şekilde genel ise tüm denetçiler 

ve yöneticiler sorumluluktan kurtulurlar. Fakat ibra sadece bazı denetçileri ve 

yönetcileri kapsar nitelikteyse, bu kişilerin sorumluluğu ortadan kalkarken, diğerleri 

hakkında müteselsil sorumluluk hali devam eder248. 

 
Aytaç’a göre; şirkete özel denetçi atanmışsa, sonuç alınıncaya kadar, ibra kararı 

verilememesi gerekir. Ancak sonucun olumlu olması şartı ile ibra kararı önceden 

verilebilir. Özel denetim sonuçlandıktan sonra ise GK., denetçileri ibra edip etmemekte 

serbesttir. Zira ibra kararı önceden verilmiş ve özel denetim sonuçları ile ibra kararını 

değiştirici ve etkileyici sonuçlar doğmuşsa, ibra kararı iptal davasına tabi olur249.  

 
Esas sermayenin onda birini oluşturan azınlık, denetçiler hakkında sulh ve ibraya 

karşıysa, sulh ve ibra GK.’ca onaylanamaz, aksi halde GK.’nın vermiş olduğu karar 

iptal edilebilir. Ayrıca GK.’da azınlık, denetçilerin denetiminden geçmiş olan 

bilançonun tasdiki hakkındaki müzakerenin bir ay sonraya bırakılmasını teklif ederse, 

GK. bu erteleme isteğini kabul etmek zorunda kalır (TTK. m. 310, TTK. m. 377). Hatta 

azınlık belli şartlar altında ikinci toplantının da ertelenmesini isteyebilir. İkinci 

ertelemenin istenebilmesi için ilk toplantıda, denetçilerin onaylamış olduğu bilançonun 

belli noktalarına itiraz edilmiş ve bu itirazlara ikinci toplantıda yeterli açıklama 

getirilmemiş olması gereklidir. Böyle bir hal olmasına rağmen GK. ikinci ertelemeyi 

yapmadan bilanço hakkında bir karar verirse, bu karar yine kabili iptaldir250. 

 

8.2. Denetçilerin Görevlerinin Sona Ermesi ve Azli 
 
Denetçilik görevi TTK. m. 351’e göre aşağıdaki hallerde sona erer: 

 
Kendiliğinden sona erme halleri olarak;  

                                                
248 KINAY; s. 35, 37. 
249 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 99. 
250 ARSLANLI; 1959, s. 224, 228. 
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- Ölüm, ehliyetin ortadan kalkması, çekilme, 

- İflas, hacir altına alınma, 

- Bir sebepten dolayı görevini yapamayacak halde bulunma, 

- Sahtekarlık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı 

mahkumiyet ile 

Özel olarak251; 

- Görev süresinin dolması halinde tekrar seçilemezse (TTK. m. 347, f. 4), 

- Denetçilikle bağdaşmayan görevlerin üstlenilmesi halinde252, 

- İstifa ve azil hallerinde de denetçilik görevi son bulur. 

 
Denetçilerin bir sebepten dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması ancak tam 

teşekküllü bir hastane raporu ile tespit edilirse denetçilik görevini sona erdiren bir sebep 

olabilir253. Ayrıca denetçiler, GK. tarafından her zaman ve sebep göstermeden 

azledilebilir.  Örneğin denetim kurulu da bir denetçiyi azledemez, Yargıtay’ın kararı bu 

yöndedir254. 

 
TTK. m. 352 uyarınca, denetçilerin azilleri YK. nca derhal tescil ve ilan ettirilmelidir. 

Madde hükmünde azilden bahsedilmekle beraber, bir görüşe göre; denetçilerin 

görevlerinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde de bu durumun, aynı şekilde, 

ilgililere duyurulması gerektiği ifade edilmiştir255.Bunlar dışında denetçiler, uygun 

olmayan haller haricinde her zaman istifa etmek suretiyle denetçilikten ayrılabilirler256. 

 

 

 

                                                
251 TEKİL; s.  253. 
252 Bkz. İkinci Bölüm, 2. Denetçilerin Niteliği. 
253 KINAY; s. 41. 
254 “..Denetçilerin azli ve yerlerine diğer kimselerin tayin edilmesi TTK.’nın 350. maddesine göre genel 
kurulun yetkisi içerisindedir..Olayımızda davacının azline diğer iki denetçi karar vermiştir. Bu karar 
şirket tüzel kişiliği adına verilmiş sayılmaz. Bu sebeple şirket hakkında (azil nedeniyle manevi tazminatın) 
tahsiline karar verilmesi doğru değilidir. Diğer iki denetçinin azil kararının geçerli olup olmadığının ve 
davacı denetçinin diğer iki denetçiden manevi tazminat isteyip isteyemeyeceği.. ele alınıp sonuca göre 
karar verilmek gerekir.”: Y. 11. HD., 01.02.1993, 1993/6669 E., 1993/509 K.: PULAŞLI; s. 355, 356. 
Bize göre bu karardaki “diğer iki denetçinin azil kararının geçerli olup olmadığının..”  şeklindeki ifade 
çelişkili bir anlamda kalmıştır. Zira Yargıtay’ın belirttiği gibi azil yetkisi GK.’dadır ve bu yetkinin 
kanunda olmamasına rağmen denetim kurulu tarafından kullanılması hukuken hiçbir etki doğurmaz. 
Dolayısıyla yok hükmündeki bir karara dayanılarak yapılan azil sonucu, manevi tazminat istenip 
istenemeyeceğinin tartışılması da yersizdir.  
255 PULAŞLI; s. 356. 
256 Hasan BİRKAŞ; Ticaret Şirketleri ve Tatbikatı, İstanbul 1966, s. 64. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ 

 
Denetim görevi, mahiyeti itibariyle pasif bir özelliktedir. Yani denetçiler sadece şirketin 

durumunu inceleyebilir ve ileri sürülen yolsuzlukları tespit edebilirler. Ancak bunları 

düzeltme yetkisini haiz değildir257. 

 
Türk hukuku, mevcut sistemde denetçilere, diğer ülkelerin AŞ.’lere dair kanunlarında 

denetçilere verilen yetkilerden daha geniş yetkiler vermiştir. Şöyle ki258: 

 
- şirket defterlerini incelemek, 

- şirket kasasını kontrol etmek, 

- bilançoyu kontrol ederek her yıl sonunda bir rapor hazırlamak ve şirket işlerini 

yakından takip etmek, 

- YK. üyelerinin kanun ve esas sözleşme hükümlerine tamamen uymalarına nezaret 

etmek (TTK. m. 353, f. 1, b. 10)259, 

- yöneticilerin ihmalleri halinde GK.’yı toplantıya davet etmek (TTK. m. 353, f. 1, 

b. 8), 

- her yıl sonunda GK.’ya sunacakları raporda, şirketin hal ve vaziyetine, YK.’nın 

hazırladığı raporlara ait görüşlerini eklemek ( TTK. m. 354), 

- pay sahiplerinin başvurusu üzerine yöneticilerin faaliyetlerini incelemek (TTK. m. 

356). Eğer bu pay sahipleri esas sermayenin onda birine karşılık gelen paylara 

sahip iseler, denetçiler başvuru hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde bildirmeye 

mecburdurlar (TTK. m. 348). 

 

                                                
257 DOĞANAY; s. 921. 
258 Tuğrul ANSAY; Anonim Şirketin Murakabesi Yolları, Batıder, 1961, Cilt 1, Sayı 1, s. 57, 58. 
259 “Diğer yandan denetçilere YK. aleyhine dava açma yetkisi, TTK. m. 341 istisnası haricinde 
verilmemiştir”: ANSAY; s. 58. 
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TTK. m. 353 f. 1’e göre, denetçilerin görevleri genel anlamda şirketin iş ve işlemlerini 

denetlemektir. Bu kapsamlı yetkiye dayanarak denetçiler, maddede sayılan diğer 

görevler dışında, şikayetleri incelemek, şirket işlerine nezaret etmek yetkilerine de 

sahiptirler ve bu hüküm, kamu düzeniyle ilgili olduğu için şirket esas sözleşmesiyle ya 

da GK. kararı ile sınırlandırılamaz260. 

 
Mevcut TTK. sisteminde denetçilerin hiç olmazsa bir tanesinin hesap uzmanı olması 

şartı bulunmadığından uygulamada çeşitli aksaklıklar ve düzensizlikler meydana 

gelebilmektedir261. 

 
Aşağıda önce denetçilerin kuruluş işlemlerini denetleme görevi, şirketin işleyişini 

denetleme görevi, sonra da özel denetim görevleri konuları ele alınacaktır. 

 
1. KURULUŞ İŞLEMLERİNİ DENETLEME GÖREVİ 
 
1.1. Genel Olarak 
 
TTK. m. 308262‘e göre; ilk denetçiler, şirketin kuruluşunda yolsuzluk olup olmadığını 

incelemekle sorumludurlar ve ilk YK. üyelerinin de aynı görevi olduğu için onların 

ihmalleri halinde, denetçilerle beraber müteselsilen sorumluluklarına gidilecektir. 

Kuruluş işlemlerinde yapılan yolsuzluklardan birinci derecede kurucular ve onlara bu 

işlerde katılanlar sorumlu olduğundan, ilk denetçiler ikinci derecede sorumludur. 

Önemli bir özellik de TTK.’ya göre kuruluştaki yolsuzlukları inceleme görevi, 

denetçilere kurul halinde değil, her denetçiye ayrı ayrı verilmiştir263. 

 
Genel olarak değerlendirecek olursak; ilk denetçiler tarafından yerine getirilen görevin, 

geriye doğru gidilerek yapılan bir teftiş. Yani teknik anlamda bir revizyon görevi 

olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kanun düzenlemesindeki eksiklik nedeniyle ilk 

denetçilerin kurucular veya kurucuların etkin olduğu çoğunluk pay sahipleri tarafından 

                                                
260 BAŞBUĞOĞLU; s. 501. 
261 ANSAY; s. 60. 
262 TTK. m. 308: “İlk idare meclisi azalariyle murakıplar, şirketin kurulmasında yolsuzluk vaki olup 
olmadığını incelemekle mükelleftirler. Bu hususta ihmalleri anlaşılır ve bu yüzden hasıl olan zarar 
karşılığı tazminat kuruculardan alınamamış bulunursa inceleme işini ihmal eden idare meclisi azaları ve 
murakıplar, müteselsilen mesul olurlar ve haklarında Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesi tatbik 
olunur.” 
263 ATASOY; s. 91, 92. 
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seçilmesi, onların kuruluştaki yolsuzlukları tarafsız olarak denetleyebilmelerini 

engelleyici bir rol oynamaktadır264.  

 
Kuruluştaki yolsuzlukları inceleme görevinin denetçilere ferden yüklenmiş olması 

yararlı olmuştur. Zira farklı uzmanlıklara ve yeteneklere sahip olan denetçilerin farklı 

konulara yoğunlaşarak o konulardaki yanlışlıkları fark etmesi diğerlerinin açıklarını 

kapatacaktır. Ancak denetçilerden birinin şirketteki mevcut yolsuzlukları tespit 

edememiş olması, diğerlerini inceleme yükümlülüğünden kurtarmaz. Fakat bir 

yolsuzluğun denetçilerden biri tarafından tespiti, diğerlerinin o konudaki inceleme 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır265. 

 
1.2. Özel Denetim Halleri 

 
1.2.1. Belgelerin Doğruluğunu İnceleme Görevi 

 
TTK. m. 305’e göre; AŞ.’nin kuruluşuyla ilgili belgelerin gerçek dışı düzenlenmiş 

olmasından doğan zararlardan kurucularla birlikte bu belgelerin düzenlenmesinde 

katkısı olan ilk denetçiler müteselsilen sorumludur ve haklarında TCK.’nın ilgili 

maddesi uygulanır266. Ancak TTK. m. 299. mülga edilmiş olduğundan bu maddede daha 

önceden sayılan belgelerin düzenlenmesi de gerekmemektedir. Ancak kanun koyucunun 

TTK. m. 299’u ilga edip, TTK. m. 305’i yürürlükte tutması nedeniyle, ilk denetçilerin 

genel anlamda kuruluşla ilgili belgelerden sorumlu olduğu çıkarılabilir. Ayrıca TTK. m. 

299’un kalkmasıyla, ilk denetçilerin ihmalleri sonucu oluşan tazminat sorumluluğu 

ortadan kalkmış ve mahkemenin kuruluşu onaylamaması ya da mahkemece şirketin 

kurulmamış sayılması gibi durumlar bertaraf edilmiştir. 

 
1.2.2. Esas Sermaye Hakkındaki Beyanları İnceleme Görevi 

 
TTK. m. 306’ya göre ilk denetçiler, kuruluş sırasında kurucuların, esas sermaye 

tamamen taahhüt edilmemiş veya esas sermayenin karşılığı kanun gereğince267 

ödenmemiş olmasına rağmen; taahhüt edilmiş ya da ödenmiş gibi göstermiş olup 

                                                
264 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 371. 
265 ATASOY; s. 99. 
266 ATASOY; s. 93. 
267 TTK. m. 272: “ Özel kanunlarda aksine hüküm olmadıkça, esas sermaye miktarı 50. 000 TL.’den aşağı 
olamaz. Bu miktar Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir.” 
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olmadıklarını araştırmakla görevlidir268. Aksi halde kurucularla birlikte ilk denetçiler, 

söz konusu payları kendi hesaplarına almaya ve karşılığını müteselsilen ödemeye 

mecburdurlar. 

 
Şirket esas sözleşmesinde yazılı olması gerekenler arasında TTK. m. 279 f. 3’te: 

“şirketin esas sermayesinin miktarı ile her payın itibari kıymeti, ödeme suret ve şartları” 

ile TTK. m. 279 f. 10’da: “Ani kuruş halinde, her ortağın taahhüt ettiği sermayenin 

nev’i ve pay miktarı” sayılmıştır. Son olarak da TTK. m. 285’e göre; esas sermayeye 

karşılık gelen payların muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olması şarttır.  

 
1.2.3. Ayın Türünden Sermayeye Değer Biçilmesinde Hile Olup Olmadığını 

İnceleme Görevi 
 
AŞ.’nin kuruluşunda yapılabilecek yolsuzluklardan bir diğeri de ayın türünden 

sermayeye değer biçilmesinde hile yapılmasıdır (TTK. m. 307). 

 
Sermaye olarak getirilen ayınlara, gerçek değerlerinin üstünde, kurucular ve onlara 

yardım eden ilk denetçilerce değer biçilmesi halinde, ayın türünden sermaye ile şirkete 

katılan ortaklar, bu fazlalık ölçüsünde haksız bir kazanç elde etmiş olacaklardır ki bu da 

diğer ortakların menfaatini zedeleyecektir269. Şirketin bu nedenle oluşan zararını, 

kurucularla birlikte onlara bu konuda iştirak eden ilk denetçiler müteselsilen 

karşılamakla yükümlü olup, TCK.’ya göre de sorumlu olmaktadırlar. 

 
2. ŞİRKETİN İŞLEYİŞİNİ DENETLEME GÖREVİ 
 
2.1. Genel Olarak 
 
Kanun, denetçilerin hem re’sen; hem de şirketle ilgili kimselerin, meydana gelen 

herhangi bir yolsuz veya hatalı işlem hakkında kendilerine uyarı ve şikayette bulunarak 

(TTK. m. 356, f.1) yapacakları denetlemeden ayrı olarak, asgari düzeyde yapmaları 

gereken denetleme türlerinin neler olduğunu sayma yöntemi ile belirtmiş ve on bent 

halinde belirtilen bu konularda denetleme yetkisinin hiçbir şekilde270 

                                                
268 ATASOY; s. 94. 
269 ATASOY; s. 97. 
270 “Esas sözleşme veya GK. kararı ile sınırlandırılamaz.” : ERİŞ; 2007, s.1963. 
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kısıtlanamayacağını da emredici olarak hükme bağlamıştır (TTK. m. 353 f. 2)271. Aksi 

halde yapılan işlemler batıl olup, her zaman şirketin paydaşları ile ortak olsun ya da 

olmasın denetçiler ile şirket alacaklıları, bu işlemler aleyhine, şirket merkezinde ve 

şirketi davalı göstererek hükümsüzlük ya da butlan ile koşulları varsa iptal davası 

açabilirler272. 

 
TTK. m. 353’teki: “Murakıpların vazifeleri, şirketin iş ve muamelelerini murakabe 

etmektir.” cümlesinde geçen “şirketin iş ve muameleleri” nden kasıt, ister YK. isterse 

başka bir şirket organı veya şirket görevlisi tarafından gerçekleştirilmiş olsun, şirket 

adına yapılmış her türlü iş ve işlemlerin denetçilerin denetim yükümü kapsamına 

girmesidir273. Burada sözü edilen iş ve işlemler, YK.’nın sadece şirketi temsil ederken 

yaptıkları değil. Ayrıca şirketin konusu gereği olan ve şirketin gayesini elde etmesine 

yarayan tüm hukuki işlemleri de kapsamaktadır. Daha geniş yorumlanırsa; bu iş ve 

işlemler kapsamına, şirketin esas sözleşmesindeki yazılı konuları değiştirmesi ya da 

genişletmesi, şirketin başka şirketlerle birleşmesi ve gereğinde tasfiyeye girmesi 

nedeniyle çeşitli organlarca yapılması gereken iş ve işlemler de dahil edilebilir274. 

 
Kanun tarafından denetçilere verilen teftiş ve denetleme yetkilerinin, şirket esas 

sözleşmesi ile genişletilmesi mümkünse de denetçilere idare veya temsil yetkisinin 

bahşedilmesi mümkün değildir. Aksi halde bu hal, AŞ.’ler hukukundaki iş bölümü 

prensibine ters düşer275. 

 
2.2. Şirket Yönetimini Denetleme ve Gözetim Görevleri 
 
AŞ.’de şirketin işlemlerini şirket adına yürütmekle görevli organ YK.’dur. YK., kanunla 

veya sözleşme ile kendisine verilmiş olan görevler dışındaki konularla ilgili iş ve 

işlemleri; aldığı kararlar ile yerine getirir ve YK. kararları, genelde iç yönetimi 

ilgilendiren ve tabiî ki muhalif kalan üyeler de dahil şirketi ve ortakları bağlayıcı ticari 

işlemlerdendir276. 

                                                
271 ATASOY; s.104. 
272 ERİŞ; 2007, s.1963. 
273 ATASOY; s.102., DOĞANAY; s. 915. 
274 ATASOY; s.102. 
275 HİRŞ; s. 306. 
276 ATASOY; s. 103. 
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Denetçiler, gerek görürse YK. toplantılarına katılabilirler, burada bir zorunluluk yoktur; 

fakat oy kullanamazlar (TTK. m. 357). YK. toplantılarına katılma görevi, öncelikle 

denetçinin YK.’nu gözetim görevinin bir aracıdır277. Nitekim denetçiler, YK. üyelerinin 

kanun ve esas sözleşme hükümlerine eksiksiz uymalarına nezaret etmekle görevlidir 

(TTK. m. 353 f. 1, b. 10). Buradaki nezaretten kasıt, YK. üyelerinin söz konusu 

işlemlerini sadece gözlemek ve tespit etmek değil. Ayrıca bu işlemler sırasında, aktif 

olarak, kanun ve sözleşmeye aykırı bir durumun ortaya çıkmasını önlemektir278. Ancak 

denetçiler, toplantılarda müzakerelere katılamaz, yalnız yararlı gördükleri bazı 

hususların gündeme alınmasını isteyebilirler. YK. tarafından GK.’nın toplantıya 

çağrılması kararlaştırılmışsa denetçiler, GK. toplantısına ait gündeme belirli konuların 

eklenmesini talep edebilirler ki bunların YK. tarafından gündeme alınması mecburidir 

(TTK. m. 357)279 . 

 
Denetçiler YK. toplantılarında, şirket işlerinde yolsuzluğa ilişkin olarak tespit ettikleri 

hususları yıllık raporlarında GK.’ya arz ederler ve eğer bu hususların çözümü için 

harekete geçmek, şirket menfaatleri açısından zorunlu veya acele ise, GK. derhal 

olağanüstü toplantıya çağrılır280. 

 
Hesap dönemi içinde ara denetim şeklinde yapılacak bu denetimlerin, hesap döneminin 

sonunda hazırlanacak olan bilançonun değerlendirilmesine yardımcı olacağı ve daha da 

önemlisi şirketin iç muhasebe düzeninin ve yönetiminin denetlenmesi niteliğinde 

olduğunu söyleyebiliriz281. 

 
Denetçiler, YK.’nu denetledikleri için onların üstünde ve onları nezaret eder gibi bir 

duruma girmekte ise de uygulamada durum böyle değildir. Nitekim denetçiler, YK. 

toplantılarına katılsalar bile YK. üyelerinin belirledikleri ve emirleri altında 

bulundurdukları şirket memurlarına emir verme yetkisine sahip değildirler. Zira onlara 

emir verme yetkisi sadece YK.’ya aittir ve denetçiler bu nedenle sadece belirledikleri 

veya haber aldıkları yolsuz halleri GK.’ya intikal ettirmekle yetinmektedirler282. Bu 

nedenle Poroy’a göre, denetçilerin YK. üyelerinin kanun ve esas sözleşme hükümlerine 

                                                
277 ATASOY; s. 135. 
278 ATASOY; s. 103. 
279 ÇEVİK;  s. 559. 
280 ERİŞ; 2007, s. 1963. 
281 ATASOY; s.104. 
282 DOĞANAY; s. 919. 
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tamamen uymalarını denetleyebilmeleri için Alman sistemindeki gibi YK. üstü bir 

organ niteliği taşıması gerekmektedir283. 

 
2.2.1. Denetçinin Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılma Görevi 
 
YK. toplantılarına katılma görevi, denetçi bakımından seçimlik bir görev olmakla 

beraber, denetçilerin tüm YK. toplantılarına iştiraki de mümkündür. Bu nedenle toplantı 

zamanının ve gündemin önceden denetçilere bildirilmesi gerekir284. 

 
YK. toplantılarına katılma görevi, her denetçinin kendi takdirine bırakılmıştır. Ancak bu 

ihtiyarilikten yola çıkarak YK., denetçilerin toplantıya katılmasını engelleyemez. 

Denetçinin YK. toplantısına katılma yönündeki tercihini yapması halinde, artık bu 

katılma görevi zorunlu bir görev haline bürünecektir285. 

 
2.2.2. Denetçinin Toplantıda Müzakere ve Oya Katılmama Yükümlülüğü 
 
TTK. m. 357’ye göre: “ Murakıplar idare meclisi toplantılarında müzakere ve reye 

iştirak etmemek şartiyle hazır bulunabilirler ve münasip gördükleri teklifleri idare 

meclisi ve umumi heyetin fevkalade toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler.” 

Yukarıda belirtilen şartlar bir kenara bırakılırsa, bir denetçi, YK. toplantısına çağrı 

usulünden başlayarak, toplantının özelliğine göre, toplantının yapılış ve 

gerçekleştirilişinden, kararın alınmasına kadar geçen her safhada kanun ve esas 

sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilip edilmediğini inceleyecektir. İşte böyle bir 

inceleme en azından şu konuları kapsayacaktır286: 

 
- Öncelikle YK. üyelerinin görevlerine başlayabilmeleri için sahip olmaları 

gereken özellikler ve aranan şartların tam olarak yerine getirilip 

getirilmediği, 

- Çağrının usulünce yapılıp yapılmadığı, 

- YK. üyelerinde toplantıya katılmayı engelleyen bir durumun olup olmadığı, 

- YK. toplantı ve karar yeter sayılarına uyulup uyulmadığı. 

                                                
283 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 373. 
284 ATASOY; s.136, 137. 
285 ATASOY; s.137, 138. 
286 ATASOY; s.138. 
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Denetçiler; kanun, esas sözleşme ve GK. kararlarına aykırı kararların değiştirilmesini, 

konu ile ilgili kendi tekliflerinin de görüşülmesini isteyebilirler. Ancak denetçilerin 

görevi elbette ki şirketin yönetimine ilişkin kararların alınması ve uygulanması değildir. 

Bu görev YK.’ya aittir. 

 
YK. toplantısını izlemekte olan denetçiden, görüşülen konu eğer YK. üyelerinin 

uzmanlık alanı dışındaki teknik bir konu ise, bu konu hakkındaki fikri sorulabilir. Zira 

bu halde yasaklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Zaten kanun sistematiğimiz YK. 

toplantısına katılan denetçinin, gerektiğinde veya istekte bulunulduğunda tarafsız 

(herhangi bir YK. üyesini kayırmadan) bir danışman gibi hareket etmesini 

amaçlamaktadır (bkz. TTK. m. 353, f. 1; m. 3579)287. 

 
2.2.3. Denetçinin Gerekli Gördüğü Konuları YK. ve Olağanüstü GK. Gündemine 

Aldırma Görevi 
 
YK. ve GK. gündemlerini hazırlamak görevi YK’na ait olsa da denetçiler, gündeme 

madde ekletme görevini, YK.’nu gözetim görevlerini yerine getirmek için bir araç 

olarak kullanırlar. Denetçi, şirketin yararına olan bir durumun varlığı halinde, ilgili 

konunun gündem maddesi haline getirilmesini YK’dan isteyecektir ve denetçinin bu 

teklifi TTK. m. 357 dolayısıyla bağlayıcı bir özelliğe sahip olacaktır. Söz konusu teklif, 

gündeme alınmayıp hiç görüşülmeyecek olursa ya da YK.’nda görüşülüp hakkında 

olumsuz bir karar alınacak olursa, kanunda denetçi için ikinci bir imkan daha vardır. 

Buna göre denetçi YK.’ndan GK.’yı olağanüstü toplantıya çağırmasını ve konunun 

olağanüstü GK.’nın gündem maddesi olarak tespit edilerek, GK.’da görüşülüp karara 

bağlanmasını isteyebilir288. YK. bu görevini de savsaklar ve yerine getirmezse, o zaman 

denetçi bizzat kendi GK.’yı olağanüstü toplantıya çağıracak ve istediği konuyu toplantı 

gündemine alacaktır (TTK. m. 353 f. 8). Eğer konu GK.’nın olağanüstü toplantıya 

çağırılmasını gerektirecek kadar acil ve önemli ise artık YK.’nın ihmaline gerek 

kalmadan, denetçi, GK.’yı olağanüstü toplantıya davet edip, kendi istediği konuyu 

toplantı gündemine ekleyebilecektir (TTK. m. 355). 

 

 

                                                
287 ATASOY; s.140. 
288 ATASOY; s.141-143. 
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2.2.4. Pay Sahiplerinin Yönetim Hakkındaki Şikayetlerini İnceleme Görevi 
 
AŞ.’lerde pay sahipleri, şirket yönetimini ve şirket hesaplarını bizzat denetleyemezler. 

Zira bu hak kanun koyucu tarafından organ denetçilere verilmiştir. Ancak genel olarak  

pay sahipleri GK.’da denetçileri seçerek denetim haklarını dolaylı yoldan 

kullanabilirler. Pay sahipleri ancak istisnai bazı hallerde denetim haklarını doğrudan ya 

da yarı doğrudan kullanabilmektedir ki bu haller: 

 
1- Pay sahiplerinin yöneticiler aleyhine denetçilere şikayette bulunmaları, 

2- Pay sahiplerinin şirket hesapları ve işlemleri konusunda denetçilerden bilgi alma 

hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu konu daha önce işlendiği için 

üzerinde durulmayacaktır. 

 
Denetçiler açısından şikayetleri inceleme görevi, denetçilerin YK. üzerinde sahip 

oldukları denetim ve gözetim görevlerinin birebir uygulamasıdır289. 

 
Aslında denetçiler özel görevler dışında denetim görevlerini, kanun, GK. kararları, esas 

sözleşme ve mesleki sorumluluklarına göre yerine getirirken kimseden emir ya da 

talimat almazlar ve denetim plan ve programlarını kendileri hazırlarlar. Ancak kanun bu 

duruma bir istisna getirerek pay sahiplerinin yönetim konusundaki hoşnutsuzluklarını 

gidermek amacıyla, pay sahiplerine bu konuları denetçilere şikayet etme hakkı 

vermiştir. Denetçiler bu hususları incelemek zorundadır ve sonuçta şikayet edilen 

olayların gerçekliği sabit bulunursa durum, denetçilerin yıllık raporuna yazılır (TTK. m. 

356). Şikayet edilen konuların gerçekliği kanıtlanmamışsa, rapora yazılma zorunluluğu 

yoktur. Yine de denetçilerin şikayetin içeriğini ve vardıkları sonuçları özet bir şekilde 

raporlarında belirtmeleri yararlı olacaktır290. Ancak denetçiler tarafından, şikayet 

üzerine yapılan incelemeler neticesinde, şikayet haklı görüldüğünde denetçiler, 

doğrudan ilgili yöneticiler aleyhine sorumluluk davası açma yetkisine sahip değildir. 

Zira sorumluluk davasının denetçiler tarafından açılabilmesi için GK.’nın bu konuda bir 

karar vermesi gerekir (TTK. m. 341, f. 1)291. 

                                                
289 ATASOY; s. 172. 
290 ÇEVİK;  s. 568. 
291 Bkz. 2.7.1. Sorumluluk Davası Açma Görevi. 
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Her pay sahibi, şirketin YK. üyesi veya müdürleri aleyhine denetçilere başvurabilir. 

Ancak müracaat edenler azınlık ise, denetçiler şikayetleri haksız bulsalar dahi, bu 

müracaat hakkındaki açıklamalarını ve görüşlerini raporlarında bildirmeye ve gerekli 

görürlerse GK.’yı derhal olağanüstü toplantıya davet etmeye mecburdurlar292. Fakat 

bunun için azınlığın esas sermayenin onda birine denk gelen hisse senetlerini muteber 

bir bankaya rehin olarak vermeleri gerekir ki bu senetler GK.’nın ilk toplantısının 

sonuna kadar bankada kalır (TTK. m. 356). Doktrindeki bir görüşe göre; GK. 

olağanüstü toplantıya çağrılmışsa, şikayet özel bir raporla GK.’ya bildirilir293. 

 
Bir görüşe göre denetçiler, şirkete veya ortaklara zarar verme ihtimalinin bulunması 

halinde dahi pay sahiplerinin şikayetlerini değerlendirmek zorundadır. Aksi davranışları 

onların sorumluluğuna yol açabilecektir. Mesela; bir yönetici şirketle rekabet 

oluşturabilecek tarzda bazı işlemleri yapıyorsa; (henüz bir zarar doğmamışsa bile) 

denetçiler, bu yönde bir şikayet aldıklarında, derhal inceleme yapmalı ki; sonuçta haksız 

rekabetin varlığı anlaşılırsa o yönetici hakkında şirket, denetçiler eliyle tazminat davası 

açabilsin294. 

 
2.3. Genel Kurulu Toplantıya Davet ve Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunma 

Görevi 
 
2.3.1. Genel Kurulu Toplantıya Davet Görevi 
 
TTK. m. 365’e göre, GK.’yı olağan toplantıya davet, YK.’ya ve olağanüstü toplantıya 

davet; hem YK.’ya hem de TTK. m. 355 gereğince denetçilere ait bir görevdir295. 

- TTK. m. 353, f. 1, b. 8’e göre: “İdare meclisinin ihmali halinde adi ve fevkalade 

olarak umumi heyeti toplantıya davet etmek” denetçilerin görevi sayılmaktadır. 

Buradaki ihmalin saptanması her zaman kolay değildir. Ancak YK., hesap devresi 

sonundan itibaren üç ay içinde GK.’yı olağan toplantıya çağırmazsa  bu bir ihmal 

sayılır ve denetçiler GK.’yı olağan toplantıya çağırabilirler (TTK. m. 364, f. 1)296. 

                                                
292 KINAY; s. 73. 
293 ARSLANLI; 1959, s. 234. 
294 ATASOY; s. 173. 
295 TTK. m. 365’e göre: “Umumi heyeti adi toplantıya davet, idare meclisine ve fevkalade toplantılara 
davet, hem idare meclisine, hem de 355 inci madde gereğince murakıplara aittir.”  
296 ERİŞ; 2007, s. 1963. Komiser Yön. m. 9’a göre de YK. tarafından süresi içinde davet edilmemesi 
halinde GK., denetçiler tarafından olağan toplantıya davet edilir. 
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Yargıtay bir kararında; YK., istifa vb. nedenlerle görev yapamaz hale geldiğinde, 

şirketin organsız kalacağını ve denetçilerin bu eksikliği tamamlamak için GK.’yı 

toplantıya çağırabileceğini belirtmiştir297. 

- TTK. m. 355’e göre de: “Murakıplar zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde 

umumi heyeti fevkalade toplantıya davete mecburdurlar.” Burada zaruri ve 

müstacel sebeplerin varlığına denetçiler kanaat getirecektir. Mesela yapılacak bir 

ara bilançoda esas sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, YK. 

derhal GK.’yı toplantıya çağırmak zorundadır; ki bu görevini ihmal ederse, 

denetçilerin aynı görevi üstlenmesi gerekmektedir (TTK. m. 324)298. 

 
Yukarıda belirtilen maddeler sanıldığı gibi kendi arasında çelişmemekte ve sadece TTK. 

m. 353, f. 1, b. 8; denetçilerin GK.’yı olağan toplantıya daveti konusunda istisnai bir 

düzenleme getirmektedir. 

 
- Kanunen imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısının yapılması zorunlu olduğu 

halde yönetim kurulu tarafından toplantıya davet edilmemesi halinde denetçiler 

tarafından toplantıya davet olunur. Kanunen imtiyazlı pay sahipleri GK. 

toplantısının yapılması zorunlu olduğu halde, YK. ve denetçiler tarafından 

toplantıya davet edilmemesi halinde ise imtiyazlı pay sahiplerinin her biri 

tarafından toplantıya davet edilebilir (Komiser Yön. m. 9). 

 
Denetçiler, GK.’yı olağan toplantıya ancak, hesap dönemini izleyen üç ay içinde  YK., 

GK.’yı toplantıya çağırmazsa yetkili olur299. TTK. m. 364’e göre: “Adi toplantı her 

hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa olur. Bu toplantıda 

369 uncu madde gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere 

olunur. Yılda birkaç kere kazançlarını dağıtan anonim şirketlerde her dağıtma için, 

umumi heyeti toplantıya davet lazımdır. Umumi heyet, lüzumu halinde fevkalade 

toplantıya davet olunur.” GK.’nın olağanüstü toplantıya davet edilmesine gerek olup 

olmadığına YK. karar verecektir. 

                                                
297 Y. 11. HD., 08.11.1982, 1982/3858 E., 1982/4511 K.: POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); 
Ortaklıklar, s. 372. 
298 ÇEVİK; s. 570. Komiser Yön. m. 9’a göre; şirket açısından zorunlu ve ivedi sebeplerin çıkması veya 
azlığın talebi üzerine lüzum görülmesi halinde şirket genel kurulu olağanüstü olarak denetçilerce 
toplantıya çağırılır. 
299 Oğuz İMREGÜN; Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarına Karşı Pay Sahiplerinin İptal Davası 
Açma Hakkı, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995, s. 133. 
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Komiser Yön. m. 8’e göre: “Anonim şirketlerin kuruluş, olağan, olağanüstü ve imtiyazlı 

pay sahipleri genel kurul toplantılarında komiser bulundurulması zorunludur. Komiserin 

yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararlar muteber değildir.” Aynı yönetmelik m. 

16’ya göre: “..genel kurul toplantılarında Bakanlık komiserin bulundurulması için; 

toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün 

önceden ekli örneğe uygun ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış bir 

dilekçe ile müracaat edilmesi gerekir. Genel kurul, denetçiler veya tasfiye memurları 

tarafından toplantıya çağrılmışsa dilekçe bunlar tarafından imzalanır.” 

 
Açıkça GK.’nın görev alanına girmeyen bir konuda YK., GK.’yı olağanüstü toplantıya 

çağırmaya gerek görmezse, denetçiler, her zaman GK.’yı olağanüstü toplantıya davet 

edemezler. Aksi halde YK.’nın takdir hakkına müdahale etmiş olurlar. Zira denetçiler 

ancak kanunda açıkça belirtilen hallerde ve belli şartların varlığı halinde GK.’yı 

olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Bu haller aşağıdaki gibidir300: 

 
- İlk olarak; TTK. m. 355 ve TTK. m. 365’te öngörülenler ile TTK. m. 366, 367 

gereğince denetçilerin YK.’ya başvurusunun başarısız kalması halinde, “zaruri ve 

müstacel sebeplerle” bizzat ve re’sen GK.’yı olağanüstü toplantıya çağırmaları 

halidir. 

- İkinci olarak, TTK. m. 353 f.1, b. 8’deki YK.’nın ihmali halinde direkt olarak 

GK.’yı olağanüstü toplantıya davet etmektir. Yargıtay’ın bu konudaki bir kararı 

özetle şu içeriktedir: “Azınlığı oluşturan ortaklar, olağanüstü genel kurul çağrısı 

için ilk önce yönetim kuruluna başvurmaları ve bu kurulun toplantıya çağırmaması 

üzerine de denetçilere başvurması ve yine sonuç alınamazsa mahkemeye 

başvurmaları ve olağanüstü çağrıyı istemeleri mümkündür.”301  

- Üçüncü duruma göre ise TTK. m. 356 gereğince, azınlık pay sahiplerinin şikayette 

bulunmaları üzerine denetçilerin “lüzum görmeleri halinde” GK.’yı olağanüstü 

toplantıya çağırmalarıdır. 

 

                                                
300 ATASOY; s.148. 
301 Y. 11. HD., 06.07.1998, 1998/3597 E., 1998/5198 K.: ERİŞ; 2007, s. 1968. Komiser Yön. m. 9: 
“Şirket anasözleşmesinde daha az bir miktar öngörülmemiş ise, şirket sermayesinin en az onda birine 
sahip olan kimselerin Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ncı maddesi gereğince yönetim kurulu ile denetçilere 
yaptıkları müracaatlara rağmen makul bir sürede toplantının yapılmaması üzerine mahkemenin yetkili 
kılması halinde şirket genel kurulu azlık paysahipleri tarafından toplantıya davet edilir.” 
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Denetçilerin GK.’yı TTK. m. 353, f. 1, b. 8’e göre toplantıya davet ederken izleyeceği 

usul ve toplantıların yapılma şekli hakkında bir açıklama bulunmadığından, bu 

konularda YK.’nın GK.’yı olağan toplantıya davet ederken uyduğu esaslar çerçevesinde 

hareket edeceklerdir302. Yargıtay’a göre zaruri sebepler söz konusu olduğunda birden 

fazla denetçi bulunması halinde hepsinin oybirliğinin aranması şirket açısından yararlı 

olmayacağı için böyle bir şart kabul edilmemelidir303.  

 
TTK. m. 347, f. 1’de birden fazla olan denetçilerin bir kurul oluşturacakları 

belirtilmekte ve oybirliği ilkesi istisnai durumlarda geçerli olduğu için çoğunlukla 

alınacak bir kararla GK., toplantıya çağırılabilecektir. Yani bir denetçinin bu yetkiyi 

bireysel olarak kullanması madde hükmünün lafzına aykırıdır. Ayrıca denetçilerin bu 

görevi, YK.’nın bu durumu ihmal etmesi ya da reddi gibi nedenler sonucu ikincil 

niteliktedir. Dolayısıyla olağan denetim görevinin kapsamı dışında kalan bu yetki, 

denetim kurulu içerisindeki tek bir denetçiye tanınamaz. Ancak iki denetçili AŞ.’lerde 

çoğunluk ilkesi, Yargıtay kararında belirtildiği üzere, uygulanmamalı ve sadece bu 

ihtimalde iki denetçiden her birinin ayrı olarak tek başına GK.’yı toplantıya 

çağırabilmesine olanak tanınmalıdır304. 

 
Denetçiler, TTK. m. 389’a göre, GK. ca esas sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen 

karar, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek unsurlar taşıyorsa bu karar, adı 

geçen pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik 

edilmedikçe, uygulanamaz. İmtiyazlı pay sahipleri GK.’nu denetçiler veya YK. 

toplantıya çağırmaya mecburdur. Denetçiler ayrıca, intifa senedi ve tahvil sahiplerini 

gerektiğinde GK. halinde toplantıya çağırabilirler. Ancak bunun için tedavülde bulunan 

                                                
302 ATASOY; s.146, 147. 
303 “TTK. m. 355 gereğince zaruri ve müstacel sebeplerin çıkması halinde, mevcut iki denetçiden birisi 
dahi GK.’yı toplantıya davet edebilir. Davet için iki denetçinin oybirliğinin aranması gerektiği şeklindeki 
yorum, TTK.’nın 355. maddesi hükmünü işlemez hale getirmesi ve şirketin aleyhine sonuçlar yaratması 
bakımından kabul edilemez.”: Y. 11. HD., 08.11.1978, 1978/4527 E., 1978/5066 K.: MOROĞLU; 
KENDİGELEN;  s. 302.; Bir görüşe göre buradaki karar; sadece iki denetçili denetim kurulu için değil, 
daha fazla denetçi bulunan denetim kurulu için de geçerlidir.: ATASOY; s.157.; Zira diğer bir kararında 
Yargıtay; “TTK.’nın 353/8 ve 355. maddelerindeki hallerden birisi söz konusu olduğu takdirde, 
denetçilerden her biri bireysel olarak GK.’yı toplantıya davet yetkisine haizdir.” hükmünü vermiştir.: Y. 
11. HD.,13.03.1981, 1981/1202 E., 1981/1107 K.: BAŞBUĞOĞLU; s. 501. 
304 Ömer TEOMAN; Anonim Ortaklıkta Denetçiler Genel Kurulu Tek Başlarına Toplantıya Çağırabilirler 
Mi?, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Bir Kararı Üstüne Düşünceler, Otuz Yıl Ticaret Hukuku Tüm 
Makalelerim, Cilt 1, 1971- 1982, İstanbul 2001, s. 370- 376. 
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tahvillerin bedelleri tutarının beşte birine sahip olanların talebi halinde toplantıya davet 

mecburi hale gelir (TTK. m. 429)305. 

 
 2.3.2. Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunma Görevi 
 
Denetçiler, pay sahiplerinin kendilerine bilgi alma hakkı kapsamında başvurmaları 

halinde, gerekeni yaparlar306 ve daha önce kullanılmış olsa bile bu hak, gerçek anlamda 

GK. toplantısında kullanılacağı için, denetçilerin GK. toplantılarına bizzat katılma ve bu 

sayede pay sahiplerini aydınlatma zorunluluğu bulunmaktadır. Birden fazla denetçi 

olması halinde bunlardan bazılarının toplantıya katılması konusunda TTK.’da bir 

düzenleme bulunmamakla birlikte, Komiser Yön. m. 20 ve 31’de, denetçilerden en az 

birinin bulunması şartıyla toplantının yapılabileceği öngörülmektedir307. Toplantıda en 

az bir denetçinin olmaması, toplantı başlamadan önce tespit edilirse, toplantıya 

başlanamaz, başlandıktan sonra fark edilmişse pay sahiplerinden birinin talebi ile 

toplantı ertelenebilecektir. Aynı zamanda bu erteleme komiser açısından zorunlu bir 

yükümlülüktür. TTK.’da denetçilerin GK. toplantılarına katılmamasının müeyyidesi ve 

toplantılara etkisi düzenlenmemiştir. Ancak şartları varsa bu durumun şirket veya 

ortaklar açısından TTK. m. 336, f. 1, b. 5 kapsamında bir sorumluluk davası açmayı 

sağlayacağı kabul edilir. Komiser Yön.’e göre ise en az bir denetçi bulunmadan yapılan 

GK. toplantısı iptal davasına konu olabilecektir308. 

 
TTK. m. 353, f. 1, b. 9’da ve Komiser Yön.’de, denetçilerin toplantıya katılma görevi, 

lafzen sadece olağan GK. toplantısı için öngörülmüş olsa da denetçilerin gündemle ve 

görevleriyle bağlantılı olarak hem olağan hem de olağanüstü toplantılarda bilgi verme 

yükümlüsü olduğu düşünülürse, katılma zorunluluğunun her iki toplantı için de geçerli 

olduğunu kabul etmek gerekir. 

                                                
305 TEKİL; s. 255, 256. 
306 Bkz. yuk. 7.3. Bilgi Verme Yükümlülüğü. 
307 Komiser Yön. m. 20: “Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin kendilerinin 
hazır bulunması esastır. Olağan genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyelerinden en az bir üye ile, 
denetçilerden de en az birisi hazır bulunmadıkça toplantı yapılamaz.” Zira komiserin görevi aynı 
yönetmelik m. 31’e göre: “Olağan genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyelerinden en az bir üye 
ile denetçilerden de en az birinin toplantı yerinde bulunup bulunmadığına bakmak” tır. 
308 KAYA; s. 169-171. 
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GK. toplantısına katılan denetçi/ler, olağan GK.’ya sunulan rapor yeterli bulunmaz ve 

pay sahibi bilgi talep ederse bu denetçi/ler şüpheli ya da kapalı görülen konularda pay 

sahiplerine gerekli açıklamayı yapacaktır309.  

 
2.4. Pay Sahiplerinin GK. Toplantılarına Katılma Şartlarını Araştırma Görevi 
 
TTK. m. 353, f. 1, b. 5’e göre; esas sözleşmede pay sahiplerinin GK. toplantılarına 

katılmaları için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek, 

denetçilerin görevleri arasındadır. GK.’ya katılma kavramının içine; GK.’ya bizzat veya 

bir temsilci aracılığıyla katılmak, GK.’da görüşlerini ifade edebilmek, oy kullanmak ve 

GK. kararlarına muhalefet edebilme hakları dahildir310. 

 
Uygulamada, esas sözleşmeye bu konuda neredeyse hiç hüküm konulmamaktadır. Fakat 

denetçiler bu durumda dahi, pay sahiplerinin GK.’ya davetinde, hazirun cetvelinin 

hazırlanmasında kanuna uyulup uyulmadığı, oy kullanma hakkından yoksun olunan 

hallerde oy kullanılıp kullanılmadığı, GK.’ya katılan kimselerin gerçekten pay sahibi 

olup olmadığı ve temsil ettikleri sermaye miktarının ne miktara karşılık geldiği gibi 

hususları inceleyebilecektir311. Denetçiler, bu bağlamda GK. toplantısına çağrının TSG. 

ile yapılıp yapılmadığını, davet mektuplarının zamanında ortaklara gönderilip 

gönderilmediğini, vekaletnamelerin verilip verilmediğini; yasak bir eylem olan hisse 

senetlerinin başka bir kimseye devredilmesi suretiyle oy hakkının kullanılıp 

kullanılmadığını, toplantı ve karar yeter sayılarına uyulup uyulmadığını 

araştıracaklardır312. 

 
Aslında bu görev esas olarak YK.’ya aittir ve TTK. m. 375, f. 1 ve 2’de daha ayrıntılı 

bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu nedenle denetçiler öncelikle, YK.’nın bu 

görevlerini gereği gibi yerine getirip getirmediğini araştıracaktır313. Denetçiler, GK. 

toplantılarına katılma niteliğini taşımayan konularda ancak açık bir şekilde kanun 

hükmüne aykırılık bulunuyorsa denetleme yetkilerini kullanacaklardır314. 

                                                
309 KAYA; s. 170. 
310 ATASOY; s.160. 
311 ERİŞ; 2007, s. 1962.  
312 ATASOY; s.161- 164. 
313 ATASOY; s.158. 
314 ATASOY; s.160. 
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GK. toplantısı sırasında denetçiler, toplantı şartlarında kanuna ya da esas sözleşmeye 

herhangi bir aykırılık tespit ederlerse, ya gözetim görevlerinin bir gereği olarak bu 

aykırılığı önlemeye çalışırlar ya da YK.’ya bu konuda bir uyarıda bulunarak, ondan 

gerekli tedbirleri almasını isterler. Şayet YK. bu uyarıları dikkate almaz ve hukuka 

aykırı durum gerçekleşecek olursa denetçiler, aykırılığın ağırlığına göre ya GK. 

kararının hükümsüzlüğünü ya da oluşmuş olan sakat GK. kararının iptalini 

mahkemeden isteyebilirler315. Böyle bir durumda ise denetçilerin iptal davası açabilmesi 

için gerekli olan “kararların infazı.. denetçilerin şahsi mesuliyetlerini mucip olduğu 

takdirde..” şartı aranmayacaktır. Çünkü iptal davası açılması bu halde, denetçinin 

görevini yerine getirmesi anlamını taşımaktadır (TTK. m. 381, f. 1, b. 3). GK. toplantısı 

sona erdikten sonra denetçiler denetleme görevlerini; GK. tutanakları, karar defteri ve 

GK. ile ilgili diğer belgeler üzerinde inceleme yaparak gerçekleştireceklerdir ve sonuçta 

bir aykırılık bulurlarsa, hükümsüzlük veya iptal davası açma yoluna gideceklerdir316. 

 
2.5. Şirket Defterlerini İnceleme Görevi 
 
2.5.1. Amacı ve Kapsamı Yönünden 
 
TTK. m. 353 f. 1, b. 2, şirket defterlerini inceleme görevinin ilk amacının; şirket 

işlemlerinden bilgi edinmek, ikinci olarak da şirketle ilgili gerekli kayıtların düzenli 

tutulmasını sağlamak olduğunu belirtmektedir. 

 
Dış denetimde önemli olan, denetçinin mali tabloların doğruluğu ve yeterliliği hakkında 

kanaat getirmesi için gerekli göreceği belge ve kayıtların incelenmesi iken; gerekli 

kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak daha çok iç denetim görevi ile ilgili bir konu 

olmaktadır317. 

 
Şirket defterlerinin tutulması görevi YK.’ya verilmiştir (TTK. m. 325). Ancak YK. bu 

görevi bizzat yapmak zorunda değildir; sadece defterlerin düzenli olarak tutulmasından 

sorumludur318. 

TTK. m. 353 f. 1, b.2 : “Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların 

intizamla tutulmasını sağlamak maksadıyla, hiç olmazsa altı ayda bir defa şirketin 

                                                
315 ATASOY; s.164, 165. 
316 ATASOY; s.165. 
317 ATASOY; s.105. 
318 ATASOY; s.105. 
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defterlerini incelemek” hükmündeki “lüzumlu kayıtlar” sadece şirketin tutmakla 

yükümlü olduğu defterleri değil. Ayrıca defterlere kaynak teşkil eden her türlü 

belgenin319 de kanuna, esas sözleşme hükümlerine, muhasebe düzeni ile ilgili şirketçe 

getirilmiş esaslara ve muhasebe biliminin kurallarına uygun olarak kayda alınmasını da 

içermektedir320. 

 
Burada denetçiler özellikle, defterlerin tasdiklerinin usulüne uygunluğu, kanunların 

emrettiği defterlerin mevcudiyeti, bu defterlerin TTK. m. 68 f. 1 uyarınca on yıl süreyle 

saklanıp saklanmadığı ve defterlerdeki kayıtların birbiriyle uyum içinde olup olmadığı 

konularına dikkat ederler321. 

 
2.5.2. İncelemelerin Yapılış Biçimi Yönünden 
 
Şirket defterlerinin incelenmesi görevi esas olarak; bir uygunluk denetimi olup, bu şekli 

denetimin amacı, şirketin muhasebe düzeninin ve kayıtlarının genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri ile ticaret hukuku ve vergi hukuku ilkelerine uygunluğunun 

belirlenmesine yöneliktir. Uygulamada uygunluk denetimi, finansal tabloların 

düzenlenmesinden önce yürütülen bir ön denetim şeklinde karşımıza çıkmaktadır322. 

Defterlerin idareciler tarafından ibraz edilmemesi halinde, denetçilerin GK.’yı derhal 

toplantıya çağırmaları gerekir323. 

 
2.5.3. İncelemenin Zamanı ve Süresi Yönünden 
 
TTK. m. 353 f. 1, b. 2’ye göre denetçiler tek tek ya da kurul olarak en az altı ayda bir 

defa şirket defterlerini incelemekle görevlidir. Bu denetimlerin tekrar gözden geçirme 

yani revizyon şeklinde olduğu söylenebilir ve düzenli ya da düzensiz zaman aralıkları 

ile yapılabilir. Zira YK., her zaman ve her talep edilişinde şirket defter ve belgelerini 

denetçilerin incelemesine hazır bulundurmakla yükümlüdür324.  

                                                
319 TTK. m. 66 f. 2: “Tacirlerin işletmeleriyle ilgili işler dolayısiyle aldıkları mektup, yazı, telgraf, fatura, 
cetvel, senet gibi vesika ve kağıtlarla ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı mektup, yazı ve 
telgrafnamelerin kopyalarını ve mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat senetleri ve mahkeme 
ilamları gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamaları mecburidir.” şeklinde bu belgeleri 
sınırlı olmayacak biçimde sıralamıştır.” 
320 ATASOY; s.105, 106. 
321 KINAY; s. 69. 
322 ATASOY; s.106. 
323 ÇEVİK;  s. 565. 
324 ATASOY; s.107. 
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Denetçiler incelemelerini altı aydan daha kısa sürelerde de yapabilir, böylece şirket 

defterlerinin kanuna uygun biçimde tutulup tutulmadığı, şirketin aktif ve pasifinin ne 

durumda olduğu ve YK. üyelerinin yasal görevlerini yapıp yapmadıkları daha rahat 

takip edilebilir325. 

 
2.5.4. İncelenecek Defterler Yönünden 
 
2.5.4.1. Genel Olarak 
 
İncelenecek olan defterler; şirket muhasebe sistemi bakımından zorunlu ve ihtiyari 

olarak tutulması gereken defter ve belgelerdir. Ayrıca denetçiler şirketin muhasebe dışı 

defterlerini, mektuplarını ve GK. tutanak defteri ile diğer şirket organlarının 

müzakerelerinin kaydedildiği defterleri de inceleyecektir326. Ticari defterlerin kısmen 

veya tamamen mevcut olmamasından, kanuna uygun olarak tutulmamasından veya 

saklanması mecburi olan defter ve kayıtların gereği gibi saklanmamasından YK. üyeleri 

sorumludur327.  

 
2.5.4.2. Tutulması Zorunlu Defterleri İnceleme Görevi 
 
Bu defterler, TTK.’nın, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanunların öngördüğü, 

bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğü olan tacirlerin tutmak zorunda olduğu 

defterlerdir328. Bu defterler ve içerikleri aşağıdaki gibidir: 

 
- Yevmiye Defteri: Günlük defteri olarak da adlandırılan yevmiye defterine, şirketle 

ilgili her türlü kıymet değişiklerinin kaydedilmesi gerekir329. Yevmiye defterinde; 

madde sıra numarası, tarih, borçlu hesap, alacaklı hesap, meblağ ve her kaydın 

dayandığı belgenin türü, varsa tarih ve numarası yer almak zorundadır330. 

 
Denetçi yevmiye defterini incelemeden önce, defterin tutulmasının kimin 

sorumluluğunda olduğunu, deftere geçirilecek kayıtların kimin iznine dayandığını ve bu 

kayıtları yapmaya kimin yetkili olduğunu öğrenmelidir331. İlgili kayıtlar, haklı bir sebep 

                                                
325 ERİŞ; 2007, s.1962. 
326 ATASOY; s.108. 
327 İsmail KAYAR; Ticari İşletme Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2004, s. 281. 
328 ATASOY; s.110. 
329 ATASOY; s.111. 
330 KAYAR; Ticari İşletme, s. 282, 283. 
331 ATASOY; s.111, 112. 
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yoksa, bu kayıtların şirkete geliş tarihinden itibaren 10 gün içinde yevmiye defterine 

geçirilmek zorundadır. Ayrıca bu defterin açılış ve kapanış tasdiklerinin süresinde 

yapılması zorunludur332. Bu şekilde başlayan inceleme, asıl belgelerin tetkikini, mevcut 

muhasebe sisteminin irdelenmesini, yevmiye kayıtlarının matematiksel olarak 

doğruluğuna bakılmasını ve kaydın büyük deftere geçirilişinin izlenmesini kapsar 

şekilde tamamlanacaktır333.  

 
-  Defteri Kebir: TTK. m. 71’de defteri kebir : “yevmiye defterine geçirilmiş olan 

muameleleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu 

hesaplarda toplayan defterdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Defteri kebir de açılış tasdikine 

tabidir. Uygulamada “büyük defter” olarak da adlandırılan defteri kebirin incelenmesi 

şu sonuçların elde edilmesini sağlamak amacıyla yapılmalıdır334: 

 
a) İnceleme döneminin başında hazırlanacak olan bir defteri kebir mizanının 

doğruluğunu sağlamak, 

b) Yevmiye defteri kayıtlarından defteri kebire geçirişlerin doğruluğunu 

kanıtlamak, 

c) Analiz edilmemiş tüm hesap bakiyelerinin ve toplamlarının doğruluğunu tespit 

etmek, 

d) Yardımcı ve isteğe bağlı defterler kullanılıyorsa, bunların geçirilişlerinin de 

doğruluğunu tespit etmek. 

 
- Envanter Defteri: Envanter defterine, işletmenin açılış tarihinde ve devamında her iş 

yılı sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur (TTK. m. 72 f. 1). Buradan 

yola çıkarak, envanter defterini, bir tacirin o zamanki mevcut tüm aktif ve pasifini 

belgeleyen defteri olarak tanımlayabiliriz335. Denetçinin, denetleme sırasında 

inceleyeceği bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifi ve karşılıklı değerleri 

itibariyle onun bir özetidir. Envanter defteri açılış ve kapanış tasdiklerine tabidir ve 

bilanço ile envanter defteri, şirketin mali durumunu doğru bir biçimde gösterebilmek 

için ticari esaslar çerçevesinde, açık ve kolay anlaşılır olarak ve TL üzerinden 

                                                
332 KAYAR; Ticari İşletme, s.  283. 
333 ATASOY; s.112. 
334 ATASOY; s.113, 114. 
335 HİRŞ; s. 132. 
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düzenlenmelidir (TTK. m. 74, f. 1; 75, f. 1)336. İşte denetçi tüm bu esasları, envanter 

defterini incelerken göz önünde bulunduracaktır. 

 
- Karar Defterleri: AŞ.’lerde YK., “GK. zabıtlarının yazılmasına mahsus toplantı ve 

müzakere defteri ile YK. karar defteri” ni tutmakla yükümlüdür (TTK. m. 326). GK. ve 

YK. karar defterleri, mali nitelikteki belgelerden değildir, bu sebeple bu belgelerin 

denetçiler tarafından incelenmesi, denetimin en başında; hatta denetim başlamadan önce 

yapılmalı, bu şekilde şirket defterlerinin ve mali tabloların incelenmesinde, onlardan 

edinilen bilgilerden yararlanılmalıdır337. 

 
Atasoy tarafından bir de denetçilerin kurul olarak yerine getirdiği denetim görevleri 

dolayısıyla alacakları kararların yazıldığı denetim kurulu karar defterinin varlığı kabul 

edilmiştir338. Ancak kanunda böyle bir düzenleme mevcut değildir. 

 
- GK. karar defterinin incelenmesi bakımından denetçi, GK.’da alınan kararların, 

YK. ve şirket görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde yerine getirilip 

getirilmediğini inceleyip tespit etmelidir. GK. toplantı tutanağının, kanun ve esas 

sözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasına nezaret eden hükümet komiseri 

tarafından imzalanması ve ardından GK. başkanlık divanı tarafından da imza 

edilmesi, bu belgeleri geçerli ve ispat edilebilir hale getirmektedir (TTK. m. 297). 

Denetçiler işte bu hususların varlığını kontrol edeceklerdir. 

- YK. kararlarının geçerliliği, toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından yazılı 

kararlara imza atılmış olmasına bağlıdır. Ayrıca karara karşı olan üyelerin 

muhalefet şerhlerini de yazarak imza atmaları gerekmektedir (TTK. m. 330). 

 
- Pay Sahipleri Defteri: TTK. m. 326’ya göre: “Pay sahiplerinin ad ve soyadları veya 

unvanlarıyla ikametgahlarının ve şirketin kurulması anında konan yahut sonradan 

tedricen çoğaltılan sermayeye tekabül eden paylar için yapılan tediyelerin yazılmasına 

mahsus (pay sahipleri defteri)” AŞ.’lerin tutmak zorunda olduğu defterlerdendir.  

Pay sahipleri defteri; taahhüt edilen payların hisse senedine bağlanmasından sonra 

işlevini yitirmekte; fakat bu aşamadan önce denetçilerin incelemelerine kaynak teşkil 

edebilmektedir. 

                                                
336 KAYAR; Ticari İşletme, s.  284. 
337 ATASOY; s.118, 119. 
338 ATASOY; s.116. 
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-  Pay Defteri: Pay defteri, pay sahipleri defterinden farklı olarak sadece nama yazılı 

pay senetlerinin yazıldığı ve şirket tarafından takip edildiği defterdir.   

 
TTK. m. 417 f. 4’e göre: ”Şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortak 

sıfatını haizdir.” 

 
Her ne kadar pay defteri TTK. m. 66 anlamında bir ticari defter olmasa da bir AŞ. için 

uygulamada tutulması zorunlu defterlerdendir. O nedenle denetçiler, bu defterin 

varlığını ve doğruluğunu araştırmakla yükümlüdür. 

 
- Tahvil Defteri: TTK. m. 428’e göre: “Tahvil çıkarıldığı takdirde şirketçe nama yazılı 

tahvillerin kaydına mahsus bir defter tutulur.” 

 
Bu defterin incelenmesi sayesinde denetçiler şu konularda bilgi sahibi olabilir339: 

a) Tahvil  sahiplerinin isim ve adresleri, 

b) Şirketin kime karşı ne miktarda borcu olduğu, 

c) Tahvil sahiplerinin nama yazılı tahvilleri tamamen ödeyip ödemediği ve başkasına 

devredip devretmediği. 

 
2.5.4.3. Tutulması Zorunlu Olmayan Yardımcı Defterleri İnceleme Görevi 

 
Yardımcı defterlerin başlıcaları: mal, stok giriş-çıkış defterleri; sabit kıymetler, 

demirbaş ve amortisman defterleri, kıymetli evrak, alacak ve borç senetleri defteri; 

gelen giden evrak defteri; sipariş defteri, müşteriler defteri; borçlular-alacaklılar defteri 

şeklinde sıralanabilir. Denetçiler işte bu defterlerin içeriğini ve gerçeğe uygunluğunu 

araştıracaktır. 

 
2.5.4.4. Tutulması İsteğe Bağlı Defterleri İnceleme Görevi 

 
TTK. m. 69’da tacirin “tutmak istediği defterler” olarak geçen bu defterler; cari hesap 

defteri, fatura defteri, müşteri defteri, taşınmaz amortisman defteri, perakende satış 

defteri gibi türleri kapsamaktadır. Denetçi, gerektiğinde şirketin bu defterlerini de 

inceleyebilecektir. 

                                                
339 ATASOY; s.121. 
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2.6. Şirket Değerlerini Denetleme Görevi 

 
2.6.1. Şirket Kasasını Denetleme Görevi 

 
Şirket muhasebesinin denetiminde kasa (vezne) denetimi büyük önem taşımaktadır. 

TTK. m. 353 f. 1, b. 3’e göre: “Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere sık 

sık ve ansızın şirket veznesini teftiş etmek” denetçilerin görevidir. Hükümde geçen 

‘ansızın’ifadesinden, kasa denetiminin haber verilmeden yapılması gerektiği açıktır ve 

kasanın denetimi kasa mevcudunun defter kayıtlarıyla karşılaştırılması suretiyle 

yapılacaktır. Denetçi tam bir baskın şeklinde kasa denetimini yapmalı ve eğer ilgililer 

kasa sayımının yapılacağını bir şekilde öğrenmişlerse, denetim uygun bir zamanda 

tekrar edilmelidir. 

 
Kasa kavramına, menkul değerler portföyü ve şirketin sahip olduğu diğer kıymetli evrak 

ile şirketin aktifinde (envanterde) ve pasifinde yer alan tüm varlıklar mesela 

hammaddeler, depo edilmiş mallar vs. de dahildir. 

 
Denetçi, kasa sayımına başlamadan önce kasa defteri veya defterlerini kendi koyacağı 

bir işaretle kapatmalı, deftere veya defterlere bundan sonra kayıt yapılmasını 

önlemelidir. Kasa sayımının önemli bir şartı da tüm kasaların sayımının mümkün 

olduğu kadar aynı anda yapılması ve bu sayede kasalar arası para kaydırmalarının 

önlenmesidir. Sayım sonucunda, kasada olması gereken para miktarı ile fiili kasa 

mevcudu arasında fark varsa ya da henüz muhasebe kayıtlarına yansıtılmamış pek çok 

belge bulunuyorsa bu durumlar denetçilerce, ilerisi için gerekli önlemleri almaları 

yönünden, ilgililere derhal bildirilmelidir340. 

 
Kasa denetiminde amaç kasada bulunması gereken paranın, fiilen mevcut olup olmadığı 

ve şirket işlerinde kullanılıp kullanılmadığının tespitidir. Ayrıca şirketin bankalar 

aracılığı ile aldığı kredinin ödenip ödenmediği de şirketin işlemleri incelenerek ve 

kasaya giren – çıkan paraların miktarı göz önüne alınarak, kasanın açık vermesinin 

önlenmesi hedeflenir341. Sayım sonucu, düzenlenen bir kasa sayımı tutanağına geçirilir, 

tutanak denetçi ve kasadar tarafından imzalanır342. 

                                                
340 ATASOY; s. 126-135. 
341 ERİŞ; 2007, s. 1962. 
342 ATASOY; s. 127. 
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Denetçiler, kasa mevcutlarının sayımı dışında, kasanın işleyiş tarzında suistimale 

sebebiyet verilip verilmediği hususunu da araştırmak ve sonuçta edindikleri tüm 

bilgileri gerekli gördükleri tavsiyeleri ile birlikte bir raporla belgelendirmek 

zorundadır343. 

 

2.6.2. Şirket Kasasına Saklanmak Üzere Teslim Edilen Kıymetli Evrakın Varlığını 

Araştırma Görevi 
 
Rehin, teminat veya vedia (emanet) olarak saklanmak amacı ile teslim edilen her türlü 

kıymetli evrakın, şirket kasasında olup olmadığının tespiti, ticari işlemlere konu 

olmaları nedeniyle, para ve menkul değer niteliğindeki diğer evrakın varlığını 

araştırmaktan daha önemli görülmüş ve bu denetimin “en az ayda bir defa” yapılması 

gerektiği belirtilmiştir (TTK. m. 353 f. 4). Her ne kadar kanun metninde bu denetim 

çeşidi için “ansızın” ifadesi yer almasa da bu denetimin de denetçilerce sürpriz etkisi 

yaratacak şekilde icra edilmesi yararlı olacaktır. 

 
Hükümde sadece rehin, teminat ve vedia sayılmış olmakla beraber, kasada saklanan 

kıymetli evrakın çıkış noktası olan hukuki ilişki bunlardan farklı da olabilir; kanun 

örnek olarak sebep belirtmiştir. Bu bakımdan denetleme, şirketin iştirak ve yatırımlarını 

temsil eden ve şirket kasasına saklanmak üzere teslim edilmiş olan pay senedi ve 

tahvillerle, üçüncü şahıslara ait olup, yediemin sıfatıyla şirkete emanet olarak bırakılan 

ve dolayısıyla şirketin sorumluluğu altında olan diğer kıymetli evrakı da 

kapsayacaktır344. 

 
TTK. m. 313’e göre: “ İdare meclisi azalarından her biri, itibari kıymetleri esas 

sermayenin en az yüzde birine muadil miktarda hisse senetlerini şirkete tevdie 

mecburdur. Şu kadar ki; esas sermayenin yüzde biri 5 000 lirayı aşarsa fazlasının tevdii 

mecburi değildir. Tevdi olunan hisse senetleri azanın umumi heyetçe ibrasına kadar 

vazifesinden doğan mesuliyete karşı merhun hükmünde olup başkalarına devrolunamaz 

ve şirketten geri alınamaz. İdare meclisinin muvafakatiyle rehin makamında olan hisse 

senetleri, bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir. 275 inci madde hükmü 

mahfuzdur.” Denetçiler, yukarıdaki hükme göre YK. üyelerinin teminat olarak yeteri 

                                                
343 ÇEVİK; s. 566. 
344 ATASOY; s. 130. 
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kadar pay senedini şirket kasasına tevdi edip etmediklerini, tevdi işleminin kanuna 

uygunluğunu incelemekle yetkili ve görevlidir, ayrıca doktrindeki bir görüşe göre; söz 

konusu teminatı yatırmayan YK. üyesine süre verilmesine rağmen sonuç alınamaması 

halinde, bu YK. üyesine teminatı yatırmazsa YK. üyeliğinden istifa etmiş sayılacağı 

denetçiler tarafından bildirilmelidir345.  

 
Saklanmak üzere şirkete teslim edilmiş olan kıymetli evrak bir bankanın kasasında 

bulunuyorsa, denetçi, bankaya hitaben bir mektup yazarak, bu kıymetli evrakın, şirketin 

denetçileri dışında hiç kimseye gösterilmemesini sağlamalıdır346. 

 
2.7. Şirket Adına Dava Açma Görevi 

 
Şirket adına dava açma yetkisi, temsil hakkını haiz olan YK.’ya aittir (TTK. m. 341, f. 

1). Denetçiler, istisnai olarak şirket adına dava açma yetkisine sahiptir. Çünkü 

denetçilerin denetleme görevleri ile temsil görevi bağdaşmamaktadır347. Azınlığın 

talebiyle YK. üyeleri hakkında sorumluluk davası açılması halinde ise, azınlık, 

denetçiler dışında bir vekil tayin edebilir (TTK. m. 341, f. 2). Şirketin sorumluluk 

davasında dava hakkı iflas ve tasfiye hallerinde denetçiler tarafından değil, iflas idaresi 

ve tasfiye memurlarınca kullanılabilir348. 

 
Denetçilerin şirket adına dava açma görevi iki halde ortaya çıkar;  

1- YK. üyeleri aleyhine sorumluluk davası açılmasını gerektiren hallerden birinin 

sözkonusu olması, 

2- GK. kararları aleyhine iptal davası açılması. 

 
Ancak denetçilerin bu davaları açabilmesi için ya GK.’nın dava açılması yönünde bir 

karar alması veya azınlığın dava açılması talebinde bulunmuş olması gerekir349. Nitekim 

Yargıtay yeni tarihli bir kararında; yöneticilerin AŞ.’yi zarara uğrattıklarından bahisle 

açılacak davaların dinlenebilmesi için şirketçe yöneticiler hakkında dava açılabilmesi 

bakımından karar alınması ve davanın denetçiler tarafından açılmış olması gerektiğini 

                                                
345 ATASOY; s. 132. 
346 ATASOY; s. 133. 
347 PEKCANITEZ; s. 444. 
348 ÇAMOĞLU; (TEKİNALP/POROY); Ortaklıklar,  s. 341. 
349 PEKCANITEZ; s. 445. 
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kabul etmiştir350. Ancak Yargıtay daha eski bir kararında, GK.’nın dava açılması 

kararının mevcut olmasını dava şartı olarak saymamış ve henüz bir karar olmadan dava 

açılmışsa daha sonra bu eksiklik giderilerek davaya devam edilebileceğine 

hükmetmiştir351. 

 
Eğer denetçi sayısı tek ise sorun yoktur. Ancak birden çok denetçi bulunuyorsa bunların 

kurul olarak mı. Yoksa tek tek mi hareket edeceği doktrinde tartışılmıştır. Pekcanıtez bu 

konuda; denetçiler bir kurul oluşturduğundan, bunların şirket adına dava açma 

konusunda oy çokluğu ile karar almaları gerektiğini, karşı görüşte olanların 

sorumluluktan kurtulmak adına muhalefet şerhi verebileceğini savunmaktadır352. Şirket 

adına dava açmak, denetçilerin kurul halinde yapacağı işlerden olduğu için biz de bu 

görüşe katılıyoruz. 

 
2.7.1. Sorumluluk Davası Açma Görevi 
 
Davanın konusu, genel olarak YK. üyelerinin kusurlu davranışlarıyla şirkete verdikleri 

zararın tazminidir ve şirketi temsil edecek olan organ, davanın açılması sırasında iş 

başında bulunan YK.’dur (TTK. m. 317). Fakat aleyhine dava açılacak yöneticilerin 

görevi henüz sona ermemişse bu dava denetçiler tarafından açılır353. Sonuçta TTK. m. 

341, f. 2’de şirket adına dava açma yetkisinin denetçilerde olduğu hakkındaki hüküm 

lafzen değil, kanunun amacına uygun olarak yorumlanmalı ve eski YK.’nın tamamen 

değiştiği hallerde davanın yeni YK. tarafından açılmasına izin verilmelidir354. TTK.’da 

                                                
350 “..davada yöneticilerin Anonim Şirketi zarara uğrattıklarından bahisle alacak talebinde 
bulunulmuştur. TTK. nun 341. maddesı uyarınca bu tür davaların dinlenebilmesi için şirketçe yöneticiler 
hakkında dava açılabilmesi bakımından karar alınması ve davanın denetçiler tarafından açılmış olması 
gerekir. Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2002/399 esas sayılı dosyası ile açılan davada 
yöneticiler hakkında dava açılması için şirket tarafından karar alındığı (celb edilen 
dosyadan)anlaşılmaktadır. Ne var ki, eldeki dava denetçiler tarafından açılmadığından mahkemece 
davacıya, açılan davaya karşı denetçilerden icazet alınması bakımından mehil verilmesi, mehlin gereği 
yerine getirilmez ise davanın dava şartlarının oluşmaması sebebiyle reddi, izin alınması halinde ise 
ihtilafın Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2002/399 numaralı dosyasıyla irtibatlı olması nedeniyle 
her iki davanın HUMK. nun 45/1 maddesi uyarınca birleştirilerek sonuçlandırılması gerekir. Bu hususlar 
üzerinde durulmadan dava şartı gerçekleşmediği halde işin esası incelenerek davanın sonuçlandırılması 
doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. “: Y. 15. HD.,02.04.2003, 2003/1073 E., 2003/1709 K.: 
Kazancı İçtihat Bankası. 
351 Y. 11. HD., 05.03.1990, 1989/1633 E., 1990/1817 K.: ÇAMOĞLU; (TEKİNALP/POROY); 
Ortaklıklar, s. 339. Aynı yönde bkz. 2.7.1 Sorumluluk Davası Açma Görevi. 
352 PEKCANITEZ; s. 444. 
353 ÇAMOĞLU; (TEKİNALP/POROY); Ortaklıklar,  s. 339, 340. 
354 PEKCANITEZ; s. 446, 447. ÇAMOĞLU; (TEKİNALP/POROY); Ortaklıklar, s. 340.; Bu konuda eski 
ve yeni Yargıtay kararları arasında çelişki bulunmaktadır. Yargıtay eski tarihli bir kararında bu durumu şu 
şekilde karara bağlamıştır: “Özel yasaların yaptığı açık yollama sonucu, olayda uygulama alanı bulan 



 83 

yeni YK. üyelerinin sorumluluğu şu şekilde düzenlenmiştir: Yeni seçilen veya tayin 

olunan YK. üyeleri, eski üyelerin belli olan yolsuz işlemlerini denetçilere bildirmeye 

mecburdurlar. Aksi halde eski üyelerin sorumluluklarına ortak olurlar (TTK. m. 337). 

TTK. m. 336’da YK. üyelerine karşı sorumluluk davası açılabilmesi için 5 sebep 

sayılmıştır, bu sebepleri denetçi, denetim incelemeleri sırasında elde ederse, dava 

açabilecektir: 

 
1- Hisse senetleri bedellerine mahsuben pay sahipleri tarafından yapılan 

ödemelerin doğru olmaması; 

2-  Dağıtılan ve ödenen kar paylarının gerçek olmaması; 

3-  Kanunen tutulması gereken defterlerin mevcut olmaması veya bunların düzensiz 

bir şekilde tutulması; 

4- GK.’dan çıkan kararların sebepsiz olarak yerine getirilmemesi; 

5-  Gerek kanunun gerek esas sözleşmelerinin kendilerine yüklediği diğer 

vazifelerin kasten veya ihmal neticesi yapılmaması. 

 
Eğer YK. üyeleri ile birlikte denetçiler aleyhine sorumluluk davası açılacaksa, şirketi 

davada temsil edecek kimse kalmadığı için mahkemece şirkete bir kayyım tayin 

edilir355. GK. kararı YK. üyeleri aleyhine dava açılması yönünde ise, karar tarihinden 

itibaren (kararın tescili tarihi değil) bir ay içerisinde denetçiler tarafından dava 

açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü ya da zamanaşımı süresi olmamakla beraber süreye 

uyulmaması denetçilerin sorumluluğunu doğurur356. Nitekim Yargıtay da aynı 

görüştedir: “Genel kurulun, yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası 

açılmasına ilişkin kararı üzerine, denetçiler bir ay içinde bu davayı açmakla 

yükümlüdürler. Ancak bu hüküm bir hak düşümü süresi koymayıp, uygulanmaması 
                                                                                                                                          
TTK. 341. madde, yönetim kurulu aleyhine sorumluluk davası açma yetkisini denetçilere vermiş 
olduğundan, yeni yönetim kurulu tarafından açılan davanın reddi gerekir. “:Y. 11. HD., 17.06.1974, 
1974/1920 E., 1974/1962 K.: ÇEVİK;  s. 572. Daha yeni tarihli bir kararında ise şu hükmü vermiştir: 
“TTK. m. 341 gereğince eski yönetim kurulu başkanı olan davalı hakkında.. genel kurul tarafından dava 
açılması konusunda bir karar verilmediği gibi davanın denetçiler tarafından dahi açılmadığı 
anlaşılmasına göre, HUMK. m. 39 ve 40 gereğince bu davanın açılmasına izin veya icazet verilmesi 
hakkında, genel kurulun ve denetçilerin karar ve icazetinin sağlanması amacı ile davacı (yeni YK.) 
vekiline mehil verilmesi ve.. davanın görülmesi gerekir.”: Y. 11. HD., 16.05.1979, 1979/2167E., 
1979/2606 K.: PEKCANITEZ; s. 447. Ancak denetçiler, yeni YK.’ya bu yönde bir izin vermemişse, 
açılmış olan davanın mahkemece reddi gerekir354. Bizce de dava açılması yönünde yeni YK.’ya, 
denetçilerce ve GK.’ca icazet verilmesi gerekmektedir. Aksi halde davanın denetçilerce açılması 
uygundur. 
355 ÇAMOĞLU; (TEKİNALP/POROY); Ortaklıklar,  s. 340. 
356 Y. 11. HD., 10.10.2000, 2000/4708 E., 2000/7680 K.: ÇAMOĞLU; (TEKİNALP/POROY); 
Ortaklıklar,  s. 340. 
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halinde denetçilere sorumluluk yüklemektedir. Bir aylık sürenin geçmesi halinde dava 

hakkının düşeceği ve genel kurulun bu yolda yeniden karar alması gerekeceği yolundaki 

görüş yanlıştır.”357 

 
Davanın açılması GK. kararı dışında azınlığın bu yönde talepte bulunması suretiyle de 

gerçekleşebilir. Yani GK. gerekli görmese de azınlık bu yönde oy kullanırsa dava 

açılmak zorundadır ve dava yine şirket adına yukarıda belirtilen hallerde denetçiler 

(veya yeni YK.) tarafından açılır358. Denetçiler, GK.’nın ayrı bir kararı olmadıkça, 

davadan feragat veya sulh olma yetkisine sahip değillerdir359. 

 
YK. üyelerine karşı denetçiler tarafından açılacak dava, sorumluluklarına göre birine bir 

kaçına veya hepsine açılabilir. Ancak YK.’ya kurul sıfatıyla dava açılamaz. Çünkü 

YK.’tüzel kişiliğe ve taraf ehliyetine sahip değildir, dava açılırsa reddedilir360. YK.  

üyeleri aleyhine açılan davalarda, ilgili YK. üyeleri, kusursuz olduklarını ispat 

etmedikçe kusurlu sayılırlar ve zarardan müteselsilen sorumlu olurlar (TTK. m. 338). 

 
Esas sözleşmede kayıt bulunmak şartıyla, yönetim hakkının tümü veya bir bölümü 

murahhas üye ya da müdürlere bırakılmışsa361 sorumluluk davası denetçiler tarafından 

onlara karşı açılmalıdır. Ancak YK. üyeleri, murahhasların seçiminde, talimat vermede 

ve faaliyetlerinin gözetiminde sorumlu olduklarından ya da YK.’ya özgü görevler 

murahhaslara bırakılmışsa (yine de YK. üyelerinin sorumluluğu devam edeceğinden), 

sadece murahhaslara değil, tüm YK. üyelerine karşı da dava açılmalıdır362. 

 
Dava zamanaşımı TTK. m. 340’ın yollamasıyla TTK. m. 309’daki üç tip süreye 

bağlıdır363: 

- İki yıllık süre; davacının (şirket adına denetçiler olabilir), zararı ve sorumluları birlikte 

öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

                                                
357 Y. TD., 11.12.1972, 1972/4555 E., 1972/5331 K.: ÇEVİK;  s. 573. 
358 ÇAMOĞLU; (TEKİNALP/POROY); Ortaklıklar,  s. 340, 341. 
359 PEKCANITEZ; s. 449. 
360 PEKCANITEZ; s. 449. 
361 TTK. m. 319: “Esas mukavelede idare ve temsil işlerinin idare meclisi azaları arasında taksim edilip 
edilmiyeceği ve taksim edilecekse bunun nasıl yapılacağı tesbit olunur. İdare meclisinin en az bir azasına 
şirketi temsil salahiyeti verilir. Esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya 
bazılarını idare meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmıyan müdürlere 
bırakabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilir. Bu gibi kayıtlar bulunmadığı 
takdirde 317 nci madde hükmü tatbik olunur.” 
362 PEKCANITEZ; s. 449. 
363 ÇAMOĞLU; (TEKİNALP/POROY); Ortaklıklar,  s. 345, 346; PEKCANITEZ; s. 458- 460. 
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- Beş yıllık süre; sorumlular ya da zarar öğrenilmese bile, sorumluluk davası, zarar 

veren fiilin meydana gelmesinden başlayarak 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  

- Ceza zamanaşımı olarak, eğer sorumluluğu gerektiren fiil aynı zamanda bir suç 

oluşturuyorsa ve bu suça ait zamanaşımı TTK. m. 309’daki sürelerden daha uzun ise bu 

uzun süre zamanaşımı olarak kabul edilir. 

 
2.7.2. İptal Davası Açma Görevi 

 
Kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kurallarına aykırı olan 

GK. kararları aleyhine, verildikleri tarihten itibaren üç ay içinde şirket merkezinin 

bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davası, eğer kararların uygulanması 

denetçilerin şahsi sorumluluklarına yol açacak nitelikteyse, denetçiler (her biri veya 

hepsi) tarafından şirkete karşı açılabilir (TTK. m. 381). Buradaki kanuna aykırılıktan, 

yokluk ve butlan dışındaki hükümlere ve TTK. dahil tüm kanunlara aykırılık 

anlaşılmalıdır364. Yargıtay’a göre, GK. toplantı ve karar yeter sayıları kanuna uygun 

olarak oluşmadan kararlar alınmışsa, kararların hepsi geçersizdir365. İptal davasında 

şirketi YK. temsil eder, YK. üyelerinden bazıları davacı ise, temsil yetkisi olan diğer 

üyeler şirketi temsil ederler366. Denetçiler ile YK., birlikte dava açarlarsa, şirketi temsil 

için mahkemece bir kayyım tayini gerekir. Ancak davayı YK. açmışsa şirketi denetçiler 

temsil eder, tasfiye halinde ise tasfiye memurları değil YK. iptal davası açabilir367. Bir 

görüşe göre denetçiler ayrıca, azınlık kararları; kanun, esas sözleşme ve dürüstlük 

kurallarına aykırı ise GK. kararıyla birlikte bu kararların da iptali için dava 

açabilirler368. Esas sözleşme hükümleri kanuna aykırı ise bu hükümler batıl 

olacağından, bu hükümlere aykırı GK. kararları aleyhine iptal davası açılamaz, açılırsa 

reddedilir. Çoğunluğun müdahalesiyle, azınlığın veya münferit pay sahiplerinin 

haklarını zedeleyen kararlar, dürüstlük kurallarına aykırı sayılır369. Ancak pay 

sahiplerinin şirket dışı menfaatlerini zedeleyen kararlar kötüniyetle alınsa bile iptal 

edilemez370. 

                                                
364 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 421. 
365 Y. 11. HD., 27.12.1991, 1991/6889 E., 1991/6895 K.: POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); 
Ortaklıklar,  s. 423. 
366 PEKCANITEZ; s. 481. 
367 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 427. 
368 PEKCANITEZ; s. 471. 
369 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 423. 
370 PEKCANITEZ; s. 476. 
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TTK. m. 381, f. 3’e göre üç aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya 

başlanamaz. Böylece aynı karar için karardan itibaren üç ay içinde açılan farklı iptal 

davaları birleştirilebilecektir371. 

 
Denetçilerin GK. kararları aleyhine iptal davası açabilmesi kanun, esas sözleşme ve 

dürüstlük kurallarına aykırılık dışında ayrıca iki şarta bağlanmıştır: 

 
1- GK. kararı uygulanabilir bir karar olmalıdır. 

2- Kararın uygulanması, denetçilerin sorumluluğunu gerektirmelidir. 

 
Bu koşulların varlığı halinde denetçiler, bir görüşe göre yok veya hükümsüz GK. 

kararlarına karşı tespit davası da açabilirler372. GK. kararlarının uygulanabilir olmasına 

örnek verirsek, ibra kararı uygulanabilir bir karar değildir. Zira ibra ile YK. ve 

denetçiler sorumluluklarından kurtulmuş kabul edilirler. Ancak denetçiler, GK. ca, YK. 

üyeleri aleyhine dava açılması yolunda karar verilmiş ise bunun iptali için dava 

açabilirler. Uygulanabilir olmaktan, sadece denetçilerin uygulaması gereken GK. 

kararları anlaşılmamalıdır. YK. üyeleri, müdür vb. kişilerin uygulayacakları kararlar da 

denetçilerin sorumluluklarını gerektiriyorsa, bu kararların da iptalini denetçiler 

isteyebilmelidir. Mesela haksız kazanç dağıtımı ya da kuruluştan doğan sorumlulukların 

tescilden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra ile kaldırılamayacağına ilişkin TTK. 

m. 310’a aykırı kararlar uygulanabilir ve denetçilerin sorumluluğuna yol açabilir 

kararlardır. Dolayısıyla denetçiler tarafından iptal davası açılabilir. 

 
Denetçilerin GK. kararlarını uygulamasından doğan sorumlulukları cezai ise bu kararlar 

zaten emredici hukuk kurallarına, ahlak ve adaba aykırı olacağından hükümsüz kararlar 

olur ve bunlara karşı iptal değil tespit davası açılabilir.  

 
Özel denetçiler sadece belli konuların denetlenmesi için seçildikleri için onların iptal 

davası açma yetkileri yoktur. Ancak bir görüşe göre GK. tarafından kendilerine talimat 

verilmesi halinde, özel denetçiler de iptal davası açabilmelidir373. Bu görüşe katılmak 

mümkün değildir. Zira özel denetçiler şirketin bir organı değildir ve devamlı surette 

görev almazlar, zaten kanunda dava açabilecekler sınırlı bir şekilde denetçiler, YK. ve 

                                                
371 PEKCANITEZ; s. 476, 477. 
372 PEKCANITEZ; s. 478. 
373 PEKCANITEZ; s. 479-480. 
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pay sahipleri olarak belirtilmiştir, denetçiler kavramının içine özel denetçileri de dahil 

etmek mümkün değildir. Ancak böyle bir gereklilik oluştuğunda YK. veya denetçiler 

dava açmaktan imtina edebilirler, pay sahipleri durumu önemsemeyebilirler. O halde 

kanun maddesindeki bu boşluk özel denetçileri de kapsayacak şekilde doldurulmalıdır. 

Doktrinde bir görüşe göre, iptal edilebilir bir GK. kararının hakkında dava açılmış ancak 

henüz hüküm verilmemişse, GK. vermiş olduğu bu kararı düzeltebilir. Zira mahkeme 

karar verse bile bu karar sadece GK. kararını iptal edecek ve ortadan kaldıracaktır. 

Yoksa yeni bir karar tesis etmeyecektir374. 

 
Bir GK. kararı aleyhine iptal davası açılmış olması, o kararın geçerliliğini etkilemez ve 

doktrinde önerilmemekle beraber YK. isterse o GK. kararını iptal davası açılmış olsa da 

uygulayabilir375. GK. kararının, iptal edilene dek uygulanabilir olması, uygulamada 

olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle GK. kararı aleyhine iptal davası 

açıldığı zaman davacının talebi üzerine mahkeme, denetçilerle YK. üyelerinin olumlu 

görüşünü aldıktan sonra, aleyhine iptal davası açılan karar için uygulamanın 

durdurulmasına karar verebilir (TTK. m. 382). 

 
YK. kararın iptaline dair ilamın bir suretini derhal ticaret siciline kaydettirmeye 

mecburdur. Çünkü bu karar kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm 

ifade eder (TTK. m. 383). GK. kararı aleyhine kötüniyetle iptal davası açıldığı takdirde 

davacı olmuş olan denetçiler de bu yüzden şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen 

sorumlu olurlar (TTK. m. 384). Ancak bunun için denetçiler tarafından kasten şirkete 

zarar vermek istenmiş olmalı ve şirket bu nedenle zarara uğramış olmalıdır, ihmali 

davranış bu sorumluluk için yeterli değildir. Kötüniyetle dava açtığı kanıtlanan davacı 

denetçilerin verdiği bir zarar varsa bu, TTK. m. 381, f. 4’e göre dava açarken yatırılan 

teminattan karşılanır376. 

 

 

 

 

 

                                                
374 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 429, 430. 
375 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar,  s. 429. 
376 PEKCANITEZ; s. 487. 
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3. ÖZEL DENETİM GÖREVLERİ 
 
3.1. Bilançonun ve Bütçenin Denetlenmesi 

 
Bilanço, geçmişte belli bir dönem için işletme faaliyetlerine ait tüm fiili sonuçları 

sayısal olarak, özellikle parasal değerlerle ifade eder. Bütçe ise gelecekte belli bir 

dönem için planlanan işletme faaliyetlerini sayısal ve özellikle parasal olarak belirtir. 

Sonuçta bu ikisi biri gerçekleşmiş diğeri tahmini değerler olarak birbirini tamamlar ve 

birbirine yol gösterirler. Denetçilerin hazırladıkları denetim raporu ise bu hesapları 

değil; hesaplar sonucu oluşan kanıları ve buna dair yorumları içerir377.  

 
Yıllık bilanço, AŞ.’nin bir yıllık faaliyetinin olumlu ve olumsuz sonuçlarını kesin olarak 

göstermelidir378. Zira TTK. m. 75’e göre; ilgililerin; işletmenin iktisadi ve mali durumu 

hakkında mümkün olduğu kadar doğru bir fikir edinebilmeleri için bilançoların, ticari 

esaslar gereğince eksiksiz, açık ve kolay anlaşılır bir şekilde Türk parasına göre 

düzenlenmesi gerekir. Bütün aktifler, en çok bilanço gününde işletme için sahip 

oldukları değer üzerinden kaydolunur. Pasifler, özellikle bütün borçlar, şarta bağlı veya 

vadeli olsa bile, itibari değeri üzerinden hesaba geçirilir. 

 
TTK. m. 353, f. 1’e göre denetçiler, YK. üyeleri ile işbirliği yaparak bilançonun şeklini 

belirlerler. Bu hükümden kasıt, denetçilerin YK. ile birlikte bilanço hazırlamaları 

değildir. Denetçilerin buradaki rolü bilançonun sadece kanuna ve usulüne uygun şekilde 

düzenlenmesini sağlamaktır379. Zira bilançoyu düzenlemek ve şirket hesapları ile ilgili 

defter ve kayıtları tutmak, YK.’ya ait görevlerdir. O halde şirket işlemlerinin önceden 

planlanması anlamına gelen bütçenin hazırlanması ve uygulanması görevi de YK.’ya 

aittir denilebilir380. AŞ. YK.’ nın hazırlayacağı bütçe tasarısını, denetçilere vererek 

kendileri tarafından incelenmesini ve görüşlerinin bildirilmesini sağlaması gerekir381. 

Zira denetçiler, şirket bütçesini denetlemekle görevlidirler (TTK. m. 353, f. 6). Ancak 

denetçi sadece bütçe ve bilanço sonuçlarını karşılaştırmakla kalmayacak. Ayrıca yapılan 

bütçenin hatalı olup olmadığını; bilimsel ve teknik esaslara, GK. tarafından verilen 

talimatlara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını da araştırarak, gözetim görevini 

                                                
377 ATASOY; s. 190, 191. 
378 ATASOY; s. 197, 198. 
379 TEKİL; s. 253. 
380 ATASOY; s. 193. 
381 ÇEVİK;  s. 567. 
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yerine getirecektir382. Denetçiler, YK. toplantılarına katılarak ve diğer zamanlarda da 

YK. üyeleri ile irtibat kurarak, bilançonun düzenlenme şekline ilişkin eleştrilerini ve bu 

konudaki görüşlerini onlara iletmek ve onlardan gerekli bilgileri istemek, onların 

sorularını cevaplamak görev ve yetkisine sahiptirler. Ancak burada dikkat edilmesi 

gereken, denetçilerin YK.’ya bütçenin hazırlanmasında gereğinden fazla yardım 

etmemesi, tarafsızlıklarını koruyacak şekilde YK.’ya sadece gerekli teknik bilgilerde 

yol göstermesidir. Aksi halde denetçiler kendi hazırladıkları bütçeyi denetler duruma 

gelebilirler383. 

 
Bütçe hazırlanmamış veya gerektiği gibi usulsünce tamamlanmamışsa, başta YK. 

görevini yerine getirmediği için sorumlu tutulur, denetçiler de bu konuda gerekli 

denetim ve gözetim görevlerini yerine getirmediği için sorumlu olacaktır. Ancak bu 

konuda denetim görevini yaptığını buna rağmen sonucun değişmediğini öne süren 

denetçiler varsa bunu ispat etmeleri halinde bu kimseler sorumluluktan 

kurtulabileceklerdir384. 

 
3.2. Yıllık Denetim Raporunun Verilmesi 
 
Denetçiler, her yıl bilanço kar ve zarar hesabı, kar dağıtımı önerisi ve YK. raporu 

hakkındaki görüşlerini ve sonuç olarak vardıkları şirketin hal ve durumu hakkındaki 

düşüncelerini bildiren bir raporu, GK.’ya sunmalıdırlar (TTK. m. 354)385. TTK. m. 

362’ye göre; kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı 

hakkındaki teklifler, denetçiler tarafından verilecek raporla birlikte GK.’nın olağan 

toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin 

emrine amade bulundurulur. Bunlardan kar ve zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor, 

toplantıdan itibaren bir yıl süreyle pay sahiplerinin emrine amade kalır. “TTK. m. 

362’ye göre genel kurul toplantısından en az on beş gün önce ortaklığın merkez ve 

şubelerinde, bilanço ve yıllık (faaliyet) rapor ve denetçiler raporunun hazır 

bulundurulması gerekir. Ancak bu işlemlerin yapılmaması genel kurul kararlarının yok 

sayılmasını gerektirmez. Bu eksiklik ancak iptale neden olabilir.”386 Komiser Yön. m. 

                                                
382 ATASOY; s. 196. 
383 ATASOY; s. 200, 201. 
384 ATASOY; s. 194. 
385 TEKİL; s. 256. 
386 Y. 11. HD., 23.01.1990, 1990/307 E., 1990/113 K.: KINAY; s. 54. 
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31’e göre: “Olağan toplantılarda bilanço ve kar/zarar cetvelllerinin toplantı yerinde olup 

olmadığına ve denetçi raporunun verilip verilmediğine bakmak” komiserin görevidir. 

Denetçiler,  düzenleyecekleri yıllık rapordan daha önce, herhangi bir nedenle şirketin 

durumunun iyiye gitmediğini öğrenirlerse, TTK. m. 359 gereği hemen bir ara bilanço 

düzenlemek ve bu bilançoyu YK. başkanına vermek zorundadırlar387. 

 
TTK., denetim raporunu, YK.’nın faaliyet raporunun içeriğiyle sınırlamış. Ancak 

raporda belirtilecek hususların neler olduğu konusunda net bir açıklama getirmemiştir. 

Doktrine göre denetçilerin yıllık denetim raporunda değineceği hususlar aşağıdaki 

gibidir388:  

 
a) TTK. m. 308 gereğince kuruluşa ilişkin yolsuzluklar varsa bunların neler olduğu, 

b) Bir yıl içinde yapılan incelemelerde bir yolsuzluğun tespit edilip edilmediği, 

tespit edilen yolsuzlukların neler olduğu, bunların nedenleri ve bunlara karşı ne 

yapıldığı, 

c) TTK. m. 341 ve TTK. m. 346 gereğince sorumluluk davaları açılmış ise bunların 

işleyişi ve sonuçları, 

d) TTK. m. 356 gereğince yönetim işlerine ilişkin olarak azınlığın şikayetleri, 

bunların gerçekliği ve sonuçta denetçiler tarafından yapılanlar389, 

e) Azınlığın TTK. m. 366’ya göre GK.’nın YK. tarafından toplantıya davet 

edilmesi veya gündeme madde konulması konularındaki talepleri vaki ise 

bunların sonuçları, 

f) Şirket hesaplarının, defterlerinin, belgelerinin, şirket kasasının denetlenmesi ve 

kasa sayımına ilişkin sonuçlar390, 

g) Bilanço kar ve zarar hesabı (TTK. m. 354), 

h) YK. tarafından teklif edilen kar payları dağıtımı ve yedek akçeler hakkındaki 

görüşleri (TTK. m. 354), 

i) Bütçe planının gerçekleşme derecesi, 

j) YK. tarafından GK.’ya sunulan yıllık faaliyet raporu ve üçüncü kişilerle yapılan 

anlaşmalar, alınan krediler vb. hakkındaki görüşleri, 

                                                
387 DOĞANAY; s. 920. 
388 KINAY; s. 51, 52. 
389 Şikayet edilen konuların gerçekliği sabit olmasa bile, denetçilerin şikayetin içeriğini ve vardıkları 
sonucu özetle raporlarında belirtmelerinde fayda vardır: ÇEVİK;  s. 568. 
390 ATASOY; s. 205. 
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k) Sözkonusuysa tasfiye işlemlerinin gidişatı hakkında bilgiler de bu raporda yer  

alır. Bu raporda denetçiler, bilanço ve YK.’ca sunulan hesaplar ve YK.’nın karın 

taksimine ilişkin teklifi hakkındaki görüşlerini bildirmek durumundadırlar. Ayrıca 

denetçiler bu raporda GK.’ya: 

1- Bilançoyu ya kesin olarak onamalarını ya da 

2- Ancak bazı çekincelerle kabul etmelerini veya 

3-  Bilançonun yeniden düzenlenmek üzere YK.’ya tekrar gönderilmesini  

teklif edeceklerdir391. Bir görüşe göre, TTK. m. 353-357’de sayılan görev ve yetkiler 

göz önüne alındığında, TTK.’nın denetçileri, YK.’nın üstünde, geniş idare ve hesap 

kontrolü yetkisine sahip üstün bir organ olarak kabul ettiği sonucuna varılabilir392. 

 
YK.’nın denetçilere bilanço, kar-zarar hesabı ve faaliyet raporunu ne zaman vermesi 

gerektiği hakkında kanunda bir açıklık bulunmamakla birlikte; doktrinde, normal bir 

denetim raporunun hazırlanabilmesini mümkün kılacak sürede bu belgelerin denetçilere 

verilmesi gerektiği belirtilmektedir393. TTK. m. 354’e göre, böyle bir rapor almadan 

GK., bilanço hakkında hiç bir karar alamaz. Aksi halde alınan karar, Tekil’e göre 

hükümsüzdür. Yani iptali yoluna gidilemez. Çünkü denetim raporu GK.’nın bilanço 

hakkında bir karar verebilmesinin temel şartıdır ve bu şartın yokluğu halinde GK. kararı 

oluşmayacaktır394. Eriş de aynı fikirde olmakla beraber o, denetçilerin verdiği raporun 

yeterli olmadığı iddia edildiği takdirde, TTK. m. 381’deki koşullar da aranmak 

kaydıyla, denetim raporuna dayalı oluşan GK. kararlarının iptali yoluna gidilebileceğini 

savunmaktadır395. Yargıtay eski bir kararında denetçilerin raporu olmadan bilanço 

hakkında bir GK. kararı verilmişse, buradaki kanuna aykırılıktan başka bir de 

denetçilerin raporunun geçersizliği öne sürülürse, öncelikle raporun geçersizliğinin 

GK.’ca değerlendirilmesi gerektiğini kabul etmiştir396.  Yargıtay daha yeni tarihli bir 

                                                
391 ATASOY; s. 204. 
392 DOĞANAY; s. 920. 
393 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 95. 
394 TEKİL; s. 258. 
395 ERİŞ; 2007, s. 1965.; Nizam İPEKÇİ; Açıklamalı İçtihatlı TTK. Şerhi Ticaret Şirketleri Tatbikatı, 1. 
Cilt, Ankara 2002, s. 1217. 
396 “Denetçiler kurulu raporu alınmadan genel kurul bilanço hakkında karar veremez. Ancak denetçiler 
raporunun geçersizliği mahkemede değil genel kurulda değerlendirilmelidir.”: Y. 11. HD., 07.06.1979, 
1979/2381E., 1979/3036 K.: ERİŞ; 2007, s. 1966. Aynı yöndeki bir karar da şöyledir: “Davacı vekili, 
müvekkilinin 21 Eylül 1996 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, davalı şirketin 
denetim kurulu üyeliğine seçildiğini. Ancak kararın gıyabında alındığını ve tebliğ edilmediğini. Bu 
nedenle hukuken ve fiilen denetçilik görevini ifa etmediğini, 25.4.1997 tarihli şirket genel kurul 
toplantısına sunulmuş denetçi raporunun düzenlenmesine de katılmadığını, müvekkiline atfedilen imzanın 
ona ait olmadığını ileri sürerek, denetçiliğinin ve genel kurula sunulmuş 01.01.1996-31.12.1996 
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kararında, denetim raporu sunulmadan bilanço hakkında alınan GK. kararının iptalinin 

sözkonusu olabileceğini kabul etmiştir397.  

 
Denetim raporu denetçiler tarafından GK.’da okunarak da şirketin durumu hakkında 

bilgi verilebilir ya da sadece yazılı rapor GK.’ya sunulabilir. Ancak bu durum 

denetçilerin GK. toplantısında hazır bulunma mükellefiyetlerini ortadan kaldırmaz398. 

Denetim raporu, denetçiler birden fazla ise kurul halinde hazırlanır ve kanunda 

belirtilmemekle beraber, muhalif olan denetçiler karşı görüşlerini raporda ayrıca 

belirtirler; uygulamaya göre eğer şirketin iki denetçisi varsa ve rapor konusunda 

anlaşamazlarsa, ikisi ayrı ayrı rapor verebilirler399. Yargıtay bu konuda bazı denetçilerin 

atanması usulsüz de olsa diğer mevcut denetçilerin çoğunluğu oluşturması halinde 

onların kurul olarak düzenledikleri raporun geçerli olduğu sonucuna varmıştır400. Bunun 

yanında uygulamada, iki denetçiden birinin rapor vermesi, GK.’nın bilanço hakkında 

karar alabilmesi için yeterli kabul edilmektedir. Ancak rapor vermekten kaçınan denetçi 

hakkında görevini gereği gibi ifa etmediği için yasal işlem yapılabilecektir401.  

 
3.3. Eksiklik ve Yolsuzlukların İhbar Edilmesi 
 
TTK. m. 354 hükmünde düzenlenen “yıllık denetim raporunun verilmesi ile eksiklik ve 

yolsuzlukların ihbarı”nın amacı, denetçilerin işletme gayesine uygun olmayan durumu 

hakkında, şirket organlarının dikkatini zamanında çekmektir402. Denetçiler, görevlerini 

yerine getirirken yönetim işlerine dair öğrendikleri eksiklik ve yolsuzlukları veya 

kanuna ya da esas sözleşmeye aykırı durumları, bunlardan sorumlu olanın üstü olan 

makama ve YK.’ya, önemli hallerde de GK.’ya ihbar ile görevlidirler (TTK. m. 354). 

                                                                                                                                          
dönemine ilişkin denetçi raporunun butlan ile malul olduğu ve hükümsüz bulunduğunu tespitine karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, denetçiler raporunun geçersizliği husususun genel 
kurulda değerlendirilmesinin gerektiği, davaya bakma görevinin mahkemeye ait olmadığı gerekçesiyle 
davanın usulden reddine ilişkin karar yerindedir.”: Y. 11. HD., 11.11.2003, 2003/3704 E., 2003/10782 
K.: Kazancı İçtihat Bankası. 
397 “Anonim ortaklık denetçilerinin raporu olmadan veya bu denetçi raporu olsa bile okunarak 
değerlendirme yapılmadan, bilançonun kabulü yasaya aykırı olmakla, bilançonun onanmasına ilişkin 
genel kurul kararının iptali gerekir.”: Y. 11. HD., 14.12.1992, 1992/7040 E.,1992/ 11360 K.: ERİŞ; 
2007, s. 1966. Ayrıca bir görüşe göre denetçi raporu olmadan alınan ibra kararı batıldır.: AYTAÇ; 
AO.’larda İbra, s. 96. 
398 AYTAÇ; AO.’larda İbra, s. 97. 
399 ERİŞ; 2007, s. 1965. 
400 “Denetçi atanması usulsüz de olsa, kurul halinde çalışıp karar alabilirler. Diğer denetçiler çoğunluğu 
oluşturduğuna göre denetçiler kurulunun düzenlediği rapor geçerlidir..”: Y. 11. HD., 06.05.1982, 
1982/1548 E., 1982/2135 K.: KINAY; s. 53. 
401 İPEKÇİ; s. 1217. 
402 DOĞANAY; s. 920. 
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YK. nca yetki dışına çıkılması veya şirket amacına ters işler yapılması, bu aykırı 

durumlara örnek olarak verilebilir403. Özel ve istisnai olan bu hüküm, lafzından 

anlaşılanın aksine, denetçilere yönetimi kontrol altında tutma yetkisi vermez404. 

 
Madde metninde geçen “sorumlu olanın üstü olan makam” dan ne anlaşılması gerektiği 

belli değildir; bir görüşe göre, şirkette YK. ve GK. dışında yetkili bir organ olmadığı 

için burada kastedilen, yolsuz işler için mesela Cumhuriyet Başsavcılıkları kastedilmiş 

olabilir405. Ancak hukuka aykırı davranışı önlemek veya doğrudan ortadan kaldırmak 

görevi denetçiye ait değildir406. 

 
Maddede belirtilen eksikliklerin, sorumlu kişinin kastı ya da ihmalinden doğmuş 

olması, denetçilerin ihbar görevini yerine getirmesi açısından bir fark meydana 

getirmez; burada önemli olan gerekli hukuki prosedürlere uyulmadan şirket işlerinin 

görülmesi ve bu sebeple şirketin bir sorumluluk altına girmiş olmasıdır407. 

 
Kanunda geçen yolsuz fiilerden kasıt da hukuk ve ahlaka aykırı fiiller ile hileli 

davranışlarla başkalarını yanıltmak ve aldatmak suretiyle şirkete ve ortaklara zarar 

veren eylemler veya suç teşkil eden fiillerdir. Yine burada da yolsuzluk yapan şirket 

görevlisi ya da yöneticisinin kendisine veya başkasına menfaat sağlamak kastıyla 

hareket etmiş olması gerekmez hatta bir görüşe göre bu yolsuzluklar sonucu şirketin 

zarar görmüş olup olmaması da aranmaz408.  

 
3.4. Denetçi Atama Görevi 
 
Daha önce denetçilerin seçilmesi konusunda ayrıntılı olarak işlediğimiz bu konuya 

burada daha farklı yönleriyle kısaca değineceğiz.  

 
AŞ. kurulup, tüzel kişilik kazandıktan sonra, zorunlu bir organ olan denetim organının 

eksilmesi halinde, TTK. m. 351’e göre kalan denetçiler, boşalan denetçiliğe denetçi 

seçmek durumundadırlar. Bunun için bir denetçinin; ölümü, çekilmesi, bir maniden 

dolayı vazifelerini yapamıyacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi 

                                                
403 ERİŞ; 2007, s. 1965. 
404 TEKİL; 258. 
405 ERİŞ; 2007, s. 1965. 
406 ATASOY; s. 182. 
407 ATASOY; s. 181. 
408 ATASOY; s. 181. 
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bir sebeple görevinin sona ermesi ve ağır hapis cezasiyle veya sahtekarlık, emniyeti 

suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyeti nedeniyle denetçilik 

makamı boşalmış olmalıdır. Diğer denetçiler GK.’nın ilk toplantısına kadar görev 

yapmak üzere yerine birisini seçerler. Ancak denetçi bir kişiden ibaret olup da yukarıda 

yazılan hallerden birinin varlığına binaen yerine diğer bir kimsenin tayini gerekirse, 

bunu, GK.’nın ilk toplantısına kadar görevli olmak şartiyle her bir pay sahibinin veya 

YK. üyelerinden her birinin talebi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi 

tayin eder (TTK. m. 351). Denetçi atamak konusunda toplantı ve karar nisapları 

açısından esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmuyorsa, denetçilerin yarıdan bir 

fazlasının toplantıya katılması ve katılanların yarıdan bir fazlasının oyunu belli bir 

adaya yönlendirmiş olması yeterli sayılmalıdır. Ancak seçime katılan denetçi sayısı iki 

ise oy birliği aranacaktır. 

 
Denetçinin görevinin sona ermesi ile GK. toplantı tarihi arasında, toplantının 

yapılmasını beklemeden denetçinin atanmasını gerektirecek kadar uzun bir zaman 

aralığı olmalıdır. Zira denetçilerin denetçi ataması istisnai bir görevdir ve kısa bir zaman 

sonra GK. olacaksa, bu iş, bu görevle aslen yükümlü olan GK.’ya bırakılmalıdır409. 

Ancak her ne kadar bu görev istisnai olsa da ilk GK. yapılana kadar görev yapacak olan 

bu denetçi, görevini diğer denetçiler gibi kanuna ve esas sözleşmeye uygun olarak 

usulünce yapmakla yükümlü olacaktır. Aksi halde diğer denetçilerde olduğu gibi 

sorumlu tutulabilecektir. Çünkü kanunda bu denetçilerin diğer denetçilerin sahip olduğu 

hak ve yetkiler ile sorumlulukları açısından bir farkı olduğuna dair bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

 
Kanunda, kalan denetçilerin, boşalan denetçiliğe seçim yaparken hangi kriterlere göre 

karar vereceği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır ve bununla birlikte uygulamada 

denetçiler daha çok YK.’nın etkisi altında kaldığından, onların tarafsız ve doğru bir 

seçim yapmaları oldukça güçtür. Bu nedenle çözüm için ya seçilecek denetçilerin 

nitelikleri kanunla belirlenmeli ya da yabancı ülkelerde olduğu gibi GK.’ya, bir 

denetçilik boşaldığında görev yapacak yedek denetçilerin seçimi yetkisi de verilmeli ve 

denetçilerin bu istisnai görevi kaldırılmalıdır410. GK.’ya esas sözleşme ile yedek denetçi 

seçimi konusunda yetki verilip verilemeyeceği hakkında bir hüküm bulunmamakla 

                                                
409 ATASOY; s. 188. 
410 ATASOY; s. 186-190. 
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beraber, denetçilerin, denetçi atama görevleri kanunda yer aldığı sürece, bu yorumu 

yapmak, esas sözleşme ile kanun hükmünü ortadan kaldırmak ya da anlamsız kılmak 

anlamına geleceği için mümkün görünmemektedir. Buna karşın daha önce yedek 

denetçi seçiminde bahsetmiş olduğumuz, Kooperatifler Kanunu m. 65’e benzer bir 

düzenlemenin yapılması daha doğru olacaktır. 

 
3.5.Tasfiye Halinde Denetçilerin Görevleri  
 
Tasfiye, AŞ. malvarlığının paraya çevrilmesi, alacakların tahsil edilmesi, borçların 

ödenmesi ve artı bir bakiye kalırsa, bunun tasfiye payı hükümlerine göre pay sahiplerine 

dağıtılması ve şirketin kaydının Ticaret Sicili’nden silinmesi işlemlerinin tümünü 

kapsar. Ancak tasfiye halinde de şirket tüzel kişiliği şirket sona erene kadar devam eder, 

şirketin gayesi tasfiye olur, tüm şirket organları gibi denetçiler de varlıklarını sürdürür 

ve tasfiye hali şirketin hukuki ilişkilerini sona erdirmez. Tasfiye memurları tasfiye 

halinde yetkili olurlar. Ancak AŞ.’nin iflası infisaha sebep olmuşsa, tasfiye, iflas 

yönetimince gerçekleştirilir411. 

 
AŞ.’nin tasfiye haline girmesi ile denetçilerin görev ve yetkilerinin içeriği TTK. m. 440 

gereğince değişime uğrar. Ancak tasfiye işlemleri için de denetim zorunlu olarak kalır 

ve kontrol bakımından dahi olsa bu denetim tasfiye memurlarınca yapılamaz412 . 

Denetçilerin tasfiye halindeki AŞ.’nin işlemlerini gözetim görevi, kanun ve esas 

sözleşmeye aykırılıklara sebebiyet verilmemesini sağlayacak bir kollama şeklinde 

olabileceği gibi işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecek olan bir 

uygunluk denetimi şeklinde de yerine getirilebilir413. 

 
Ancak GK.’yı olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak gibi yönetim işlerine ilişkin 

görevler tasfiye gayesiyle sınırlanır; mesela GK. tasfiye icaplarından olmayan 

hususlarda ve YK.’nın ihmali halinde toplantıya çağrılabilir. Fakat tasfiye işlemlerinden 

dahi olsa zaruri ve müstacel sebepler ortaya çıktığı zaman, denetçiler GK.’yı toplantıya 

çağırmaya mecburdurlar (TTK. m. 355)414. AŞ. tasfiye sürecine girmişse, tasfiye 

memurları, tasfiye işlemlerinde YK.’nın görevlerini yerine getirir; denetçiler de tasfiye 

                                                
411 TEKİNALP; (POROY/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 822, 823. 
412 Halil ARSLANLI; Anonim Şirketler, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1961 s. 
164. 
413 ATASOY; s. 208, 209. 
414 ARSLANLI; 1961, s. 164. 
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memurlarının işlerini denetlerler (TTK. m. 353, f. 1, b. 7)415. TTK. m. 219’a göre; 

tasfiye halinde bulunan şirketi mahkemelerde ve hariçte temsil etme yetkisi tasfiye 

memurlarına aittir; tasfiye memurları şirket için faydalı gördükleri takdirde sulh, 

feragat, kabul ve tahkime ve özellikle hakem seçmeye dahi yetkilidirler ve zorunluluk 

halinde yeni işlemler de yapabilirler. Yargıtay’ın bir kararı bu konuyu şu şekilde 

açıklamaktadır: “..Ancak hemen belirtmek gerekir ki,tasfiye memurlarının temsil yetkisi 

sınırsız olmayıp ancak tasfiye işlemleri ile ilgili ve şirket menfaatleri ile sınırlı ve 

üçüncü şahıslara karşı tasfiye halindeki şirketi temsil ve ilzam edebilme yönlerinde 

toplanmaktadır..Tasfiye memurlarının temsil yetkileri bu ilkeler ile sınırlı olduğu gibi 

TTK. m. 321’de açıklandığı üzere genel kurulca da bir kısım yetkilerinin kısıtlanması, 

ilan ve tescili mümkün olup esasen temsil yetkisine dayanak yapılan işlemlerin de ana 

sözleşmeye ve şirket genel kurul kararlarına aykırı olmaması gerekmektedir..”416  

Denetçiler, tasfiye işlemleri son bulana kadar ve şirket tüzel kişiliğini kaybedene kadar 

tasfiye memurlarının işlemlerinin kanun, esas sözleşme ve GK. kararlarına uygun bir 

şekilde yürütülmesine nezaret ederler417. 

 
Esas sözleşme ve GK. kararı ile ayrıca tasfiye memuru seçilmemişse, tasfiye işleri YK. 

tarafından yapılacağından (TTK. m. 441), denetçilerin nezaret görevi de devam eder418.  

Denetçilerin, şirket tasfiye halindeyken yapması gereken görevler genel olarak 

aşağıdaki gibidir419: 

 
1) Tasfiye işlemleri hakkında bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli 

tutulmasını sağlamak amacıyla en az altı ayda bir defa şirket defterlerini 

incelemek, 

2) Üç aydan fazla ara vermeden, sık sık ve ansızın tasfiye kasasını teftiş etmek, 

3) Şirket aktiflerinin satışından elde edilen paranın merkez Bankası ya da muteber 

bir bankaya yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek, 

4) Tasfiye memurları ile YK.’nın ihmali halinde GK.’yı toplantıya çağırmak, 

                                                
415 ERİŞ; 2007, s. 1962. 
416 Y. 11. HD., 30.01.1985, 1984/6072 E., 1985/270 K.: TEKİNALP; (POROY/ÇAMOĞLU); 
Ortaklıklar, s. 823. 
417 KINAY; s. 76. 
418 ÇEVİK;  s. 569. 
419 KINAY; s. 77. 
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5) Tasfiye memurlarınca gerçekleştirilen GK. toplantılarında, esas sözleşmede pay 

sahiplerinin GK. toplantılarına katılma şartlarını düzenleyen hükümlerine riayet 

edilip edilmediğini araştırmak, 

6) Tasfiye memurlarınca gerçekleştirilen GK. toplantılarında hazır bulunmak, 

7) Tasfiye memurlarının, şirketin tüm mal ve haklarının muhafazası için gerekli 

tedbirleri alıp almadığını incelemek, 

8) Tasfiye memurlarının işi, savsaklamadan bir ana önce tamamlamak üzere yapıp 

yapmadığını kontrol etmek, 

9) Tasfiye memurlarınca hazırlanan açılış, ara ve kati bilançoları denetlemek ve 

bunlar hakkında bir rapor hazırlayarak GK.’ya sunmak. 

Denetçilerin tasfiye işlemlerine nezaret görevi kapsamı ise şu şekilde özetlenebilir420: 

a) Şirket aktiflerinin pazarlık usulü ile veya toptan satışlarında GK. kararlarına bir 

aykırılık bulunup bulunmadığını (TTK. m. 443) ve bu satışlarda fiyat ve 

tahsilatların normal rayicinde olup olmadığını araştırmak, 

b) Tasfiye ile ilgili ilk bilanço ve envanterin düzenlenip düzenlenmediğini (TTK. 

m. 441), buradaki envanterin hazırlanmasında TTK. m. 73- 75 hükümlerine 

uyulup uyulmadığını belirlemek, 

c) TTK. m. 445 gereğince alacaklıların beyana davet edilip edilmediğini, 

d) Pay sahiplerine yapılan ödemelerin TTK. m. 447 gereğince usulüne uygun olup 

olmadığını ve nihayet 

e) Tasfiye memurlarının sorumluluğunu gerektiren işlem ve ihmallerinin bulunup 

bulunmadığını araştırmak (TTK. m. 450).    

 

 

 

 

 

                                                
420 ÇEVİK;  s. 570. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI’NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE 

DENETİM 
 
1. GENEL OLARAK 

 
2008 tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeniden görüşülmeye 

başlanan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (Tasarı), Genel Gerekçesi ve ayrıntılı Madde 

Gerekçeleri ile büyük ölçüde bilimsel bir eser titizliğini yansıtmaktadır.  

“TTK. ile BK.’nın düzenlendiği konular itibariyle birbirleri ile benzerlikler içermeleri, 

BK.’nın TTK.’ya göre genel nitelikte olması, BK. Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’nda 

imzaya açılmış olması ve her iki Kanun Tasarısı arasında yeknesaklığın sağlanması ve 

birbirleri ile uyumsuz hükümlerin yer almaması amacıyla, Tasarı’nın Komisyon 

görüşmelerinin BK. Tasarısı’nın Adalet Komisyonu’nda görüşülmesine kadar 

ertelenmesi gerektiği”421 ifade edilmiştir. 

 
AŞ.’lerin bağımsız denetimi konusunda SerPK.’422 daki düzenlemeden sonra hazırlanan 

TTK. Tasarısı ile de önemli değişiklikler getirilmektedir. Bu reformların bir kaynağı, 

ABD.’de 30 Temmuz 2002’de yasalaşan ve tüm dünyayı etkileyen Sarbanes Oxley 

Yasası’dır. ABD.’de yaşanan ve etkisi önce ABD. Sermaye Piyasaları’ndaki çöküş 

olmak üzere, mali tabloların doğru bir şekilde bilgilendirme özelliği, denetim 

mesleğinin bağımsızlığı gibi konuları tüm dünya kamuoyunun gündemine taşıyan Enron 

skandalından sonra, tüm dünyada konuyla ilgili mevzuatın ciddi olarak sorgulanması 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple düzenlenen Sarbanes Oxley Yasası’nın 

                                                
421 TBMM 22. ve 23. Dönem Adalet Komisyonu Raporu, Esas No: 1/324, Karar No: 10, 11.01.2008, s. 
71. 
422 “SPK., 2 Kasım 2002’de yayımlanan 24924 sayılı resmi gazetede Sermaye Piyasası’nda Bağımsız 
Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması’na Dair Tebliğ Seri X, No: 19’u yayımlamıştır. Bu 
tebliğde; denetim şirketlerince verilemeyecek hizmetler, bağımsız denetim şirketlerinin sözleşme süreleri, 
denetimden sorumlu komiteler vb. konularda hükümler bulunmaktadır.”: Emre ŞEHSUVAROĞLU; Pay 
Sahiplerinin Korunması ve Tarafsız Denetim, İç Denetim, Sayı 5, Sonbahar 2002, s. 57, 58. 
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temelinde; yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi, yönetimin sorumluluğu, denetim 

komitesinin sorumluluğu, denetim şirketlerinin bağımsızlığı gibi kavramlar yer 

almıştır423. Tasarı’da düzenlenen ve Sarbanes Oxley Yasası’nda (zaten eski 

mevzuatlarında mevcut olan) geliştirilen “denetim komitesi”, yönetim kademesinden 

bağımsız ve en azından bir üyesinin finans konusunda uzman olması, şirketin 

muhasebe, iç kontrol424 ve denetimi konularındaki şikayetleri değerlendirme mercii 

olması ve denetim hizmetlerinin ön onay yeri olması özellikleriyle donatılmıştır425. 

Etkili bir iç kontrol sisteminin varlığının sağlanması ve finansal raporlama sürecinin 

gözetilmesi fonksiyonları, YK. adına bir alt komite tarafından yerine getirilirse, bu 

komiteye “denetim komitesi” denir426. Tasarı’daki denetim komitesi, iç kontrol 

mekanizmasının bir ayağını oluşturmakta ise de bu komitenin üyeleri, YK. üyelerinden 

seçilebilmekte ve bu nedenle bağımsız olma özelliğini daha baştan yitirmektedir. Ayrıca 

denetim komitesi üyelerinin uzmanlık sahibi olması şartı, Tasarı’da yer almamıştır. 

Bunun nedeni olarak, Tasarı’nın denetim konusunda daha çok bağımsız denetime önem 

vermiş ve ayrıntılı düzenlemeleri bu çerçevede yapmış olması ile iç kontrol görevi 

görecek olan yapılara özen göstermemiş olması düşünülebilir. 

 
Yakın zamanda yasalaşması beklenen TTK. Tasarısı, bağımsız denetim konusunda 

çarpıcı düzenlemeler getirmektedir ve şirketlerin denetimi açısından tamamen yeni bir 

sistemi öngörmektedir. Bu yeni sistem, bir yandan denetim şirketlerine yeni görev ve 

sorumluluklar getirirken, diğer yandan şirketler için pek çok yeni kavram, düzenleme ve 

uygulamayı da beraberinde getirmektedir. Bu yeni kavramlardan bir tanesi de kurumsal 

yönetimdir. Nitekim tüm dünyada ve Türkiye’de kurumsal yönetim konusunda yaşanan 

olumlu gelişmelere Tasarı da kayıtsız kalmamış ve bu konuda çok önemli bir gelişme 

olarak Tasarı’da, AŞ.’lerin kurumsal yönetim ilkelerini benimsemeleri ve uygulamaları, 

bu anlayışa uygun olarak yapılanmaları ve yönetilmeleri amacıyla bağımsız denetim 

                                                
423 ŞEHSUVAROĞLU; s. 54. 
424 “İç kontrol genel olarak, ilgili kanunlara ve düzenlemelere uygun olma, güvenilir finansal raporlama, 
faaliyetlerin etkinliği ve yeterliliği gibi başlıca amaçlara ulaşma konusunda uygun güveni sağlamak 
amacı ile oluşturulan, işletmenin personeli ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. Her 
işletmenin çok ayrıntılı olmasa dahi kendine özgü bir iç kontrol sistemi mevcuttur.”: Mehmet 
KALKINOĞLU; İç Kontrol Sistemi, Vergi Dünyası, Sayı 265, Eylül 2003, s.70. “İç kontrol sisteminin 
kurulup çalıştırılmasının sorumluluğu şirket yönetimine aittir; denetçi sadece bu sistemin uygunluğunu, 
işleyişini ve etkinliğini araştırır.”: Berk DİCLE; Modern İç Denetim Anlayışı ve İç Kontrol, Vergi 
Dünyası, Sayı 187, Mart 1997, s. 41. 
425 ŞEHSUVAROĞLU; s. 56. 
426 Süleyman UYAR; Denetim Komitesi’nin Karşılaştırmalı Hukuk Sistemi İçindeki Yeri, Muhasebe 
Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 5, Sayı 4, Aralık 2003, s. 51. 
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şirketlerine oldukça önemli bir rol izafe edilmiştir.  Ayrıca Tasarı’daki her sermaye 

şirketinin bir internet sitesi açmasını ve şirketçe yapılması gereken finansal tablolar, 

denetleme raporları başta olmak üzere tüm raporların bu siteye konulmasını zorunlu 

kılan hükümler, kurumsal yönetim ilkelerinin gerektirdiği şeffaflığı sağlamaya yardımcı 

olacaktır427. Bununla birlikte son dönemde dünyada yaşanan süreçte, finansal tablolarla 

ilgili finansal muhasebe ile denetim ve raporlama standartlarının uyumlaştırılması 

konusu, şeffaflık ve kurumsal yönetim gereklerinin sağlanabilmesi açısından bir 

zorunluluk halini almıştır428. Bu doğrultuda Tasarı’da TMSK. (Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu) ve UFRS.’nin referans alınması ve uyum zorunluluğunun 

getirilmesi, yerinde ve isabetli bir adım olmuştur429. Zira bugüne kadar muhasebe 

uygulamalarında tüm şirketleri kapsayan bir standartlaşmanın sağlanamamış olması 

nedeniyle, aynı şirket için TTK.’ya göre “ticari bilanço”, vergi kanunlarına göre 

hazırlanan “mali bilanço”, SerPK.’ya göre hazırlanan bilanço ile birden fazla mali 

tablonun ortaya çıkması söz konusu olmakta ve bu da karışıklığa sebebiyet 

vermekteydi430. 

 
13.12.2007 tarihli Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun Tasarısı m. 27’de, TTK.’daki sistemden Tasarı’ya geçiş döneminde denetçilerin 

ve denetim raporlarının hükmünü düzenlemektedir. Buna göre; Tasarı’nın 400 üncü 

maddesinde öngörülen denetçi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 31.01.2009 tarihine kadar 

seçilmeliydi. Seçim ile birlikte TTK.’ya göre görev yapan denetçinin görevi sona erer. 

Bu şekilde görevleri ve organ sıfatları son bulan denetçinin veya denetçilerin, TTK.’ya 

göre toplantıya çağırdıkları GK.’lar toplanır ve azınlık, TTK. m. 367’ye göre görevleri 

sona eren denetçilere başvurmuşsa, o prosedüre devam olunur. 

 

                                                
427 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın Denetim Alanında Getirdiği Yenilikler Anonim ve Limited Şirketleri 
Nasıl Etkileyecek, Denetimnet Bültenleri, BültenNo: 2008/4, 
http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=9426. (Erişim tarihi 10.07.2009). 
428 Tamer AKSOY; Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartlarında Uyumlaştırma ve UMS/UFRS. 
Bazında Küresel Muhasebe Standartları Setine Yöneliş Eğilimi, Mali Çözüm, Sayı 71, Nisan-Mayıs-
Haziran 2005, s. 187. 
429 AKSOY; s. 190. 
430 Yahya ARIKAN; Bugün Eğer Gelişmeler Karşısında Güçlü ve İnisiyatifli Olmak İstiyorsak, 
Yapacağımız Tek Şey Yaşam Boyu Öğrenme Felsefesini Hayata Geçirmektir, Mali Çözüm, Sayı: 70, 
Ocak-Şubat-Mart 2005, s. 9. 
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31.12.2008 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona 

ermiş olan dönemin bilânçosu, TTK. hükümleri uyarınca ve TTK. hükümlerine göre 

seçilmiş bulunan denetçi tarafından denetlenir. 01.01.2009 tarihini taşıyan veya özel 

hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarih itibarıyla çıkarılmış bulunan açılış 

bilânçosu, Tasarı’ya göre seçilmiş denetçi tarafından ve Tasarı hükümleri uyarınca 

denetlenmelidir. Tasarı’ya göre seçilen denetçi, denetimini Tasarı hükümlerine göre 

yapar. Ancak, denetçi Tasarı m. 402, f. 1 uyarınca, geçmiş yıla ait finansal tablolar ile 

gerekli karşılaştırmayı yapabilmek için, TTK.’ya veya diğer mevzuata göre hazırlanan 

finansal tablolara raporunda yer verir. 

   
2. TTK. TASARISI’NDAKİ DURUM VE TTK. İLE KARŞILAŞTIRMASI  

 
AŞ.’lerin genel olarak denetimi, Tasarı’nın 397431 ile 406. maddeleri arasında, özel 

denetçi atanması ile ilgili konular Tasarı m. 438 ile 444 arasında ve denetçi ile işlem 

denetçisinin sorumluluğu da Tasarı m. 554’te düzenlenmiştir.  

 
Tasarı ile tüm AŞ.’leri kapsayan zorunlu bir denetim sistemi getirilmiş ve bu sistem ile 

organ denetçi kavramı tamamen ortadan kaldırılmış; yerine organ niteliği tartışmalı olan 

“bağımsız denetim” kurumu getirilmiştir432. Ayrıca TTK.’da denetçilerin, GK.’yı 

toplantıya çağırması gibi yönetime ilişkin görev ve yetkilerine Tasarı’da yer 

verilmemiştir433. 

 
Doktrinde Tasarı ile getirilen dış denetim sistemi, bu denetimin sadece yıl sonu raporları 

ile sınırlı tutulması. Yani yıl boyunca gerçekleşen yönetim tasarrufları açısından iç 

                                                
431 Tasarı m. 397: “(1) Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, 
uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı 
olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. (2) Denetçinin 
denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş 
hükmündedir. (3) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, 
denetleme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporlarını 
etkileyebilecek nitelikteyse, finansal tablolar ile, birinci fıkra çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık 
faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açıklanır. 
Denetçi görüşünde de, yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere yer verilir.” 
432 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 548, 549. 
433 Rıza AYHAN; TBB., Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I – II –III, 4 Şubat 2008, s. 830. 
“Ancak azınlığın GK.’yı toplantıya çağırma ve gündeme madde konulmasını talep etme hakkının, 
Tasarı’da muhafaza edilmesi (Tasarı m. 411), sözkonusu yetkilerin denetçilerden alınmasının doğuracağı 
boşluğu engellemiştir.”: ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 549. 
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denetimin kaldırılmış olması nedeniyle eleştirilmektedir434. Zira yönetim açısından 

karşılaştırılırsa, iç denetçilerin faaliyetleri, dış denetçilere göre daha kapsamlı ve 

ayrıntılıdır435. Günümüzdeki çağdaş iç denetçiler, bir doğrulayıcıdan çok danışmanlık 

yapmakta, eksiklik ve yanlışlıkları bulmaktan çok şirketin işletim sistemini geliştirmeye 

çalışmaktadırlar436. Bu doğrultuda iç denetçiler, yaptıkları denetimler, katıldıkları 

projeler vb. faaliyetler içinde şirketlerin risk profilini ortaya çıkarmakta, maruz kalınan 

veya kalınması olası risklere karşı iç kontrol sistemleri ile risk yönetim sistemlerini 

değerlendirmektedirler437. 

 
TTK.’da düzenlenen iç denetimin amacı, işletme varlıklarının mevcudiyetine uygun 

korunmasını sağlamak ve YK. üyelerinin görevlerini etkin bir şekilde yapmalarına 

yardımcı olmaktır438. Yani TTK.’daki denetim, aslında daha çok şirketin iç yapısına 

dönüktür. Oysa Tasarı’daki denetim ile hedeflenen, kamuyu aydınlatmak için şeffaflık 

sağlamak ve bu sayede yatırımcıları korumaktır439. İç denetim ile bağımsız denetim, 

denetçilerin bağımsızlığı yönünden de birbirinden farklıdır440. Zira TTK.’daki iç 

denetimle görevli organ denetçilerin gerçekten bağımsız olduğunu söylemek pek 

mümkün değildir441. Özellikle iç denetçileri seçen menfaat grubuyla YK.’nu seçen 

çoğunluk aynıdır ve uygulamada bu iç denetçilerin yaptığı denetim, çoğu zaman bir 

formaliteden öteye geçememektedir442. Ayrıca iç denetim, şirket bünyesinde 

yapıldığından şirketin mali durumuyla ilgili tarafsız bir görüş verememektedir. İşte bu 

nedenlerle iç denetim sistemi terk edilmiştir. Aslında bağımsız denetim ile birlikte iç 

denetimin uygulanması daha yerinde olurdu. Zira bağımsız denetimin başarıya 

ulaşabilmesi, sağlıklı bir şekilde işleyen iç denetim sisteminin varlığına bağlıdır. Çünkü 
                                                
434 “Tasarı m. 378’deki önlem ise bu eksikliği gidermeye yetmemektedir.”: Işıl ULAŞ; Uygulamacı 
Gözüyle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Bakış, Batıder, Cilt 23, Sayı 2, 2005, s. 196. Tasarı m. 378: 
“Riskin erken saptanması ve yönetimi: (1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, 
şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli 
önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi 
çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu 
yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir 
ayın sonunda verir.(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, 
varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.”  
435 UZAY; İşletmelerde İç Kontrol, s. 45. 
436 UZAY; İşletmelerde İç Kontrol, s. 45. 
437 N. Burak ÜNLÜ; Risk Yönetiminin Değişen Dünyası ve İç Denetim, İç Denetim, Sayı 9, Sonbahar 
2004, s. 49. 
438 Ersin GÜREDİN; Denetim, 9. Bası, İstanbul 1999, s. 15. 
439 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 549. 
440 Aytekin ÇELİK; Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Ankara 2005, s. 52. 
441 POROY; (TEKİNALP/ÇAMOĞLU); Ortaklıklar, s. 372, 373. 
442 İMREGÜN; Anonim Ortaklıklar, s. 27.; ÇELİK; Bağımsız Denetim, s. 52. 
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bağımsız denetim yapılmadan, iç denetim ile pek çok işlemin önceden 

değerlendirilmesi, bağımsız denetimin daha etkin ve kolay çalışmasını sağlayacak bu 

sayede gereksiz işlemlerle zaman harcanmayacaktır443. İki farklı denetçi arasındaki 

ilişkide bağlantı noktası, bağımsız denetçinin, iç denetçinin yapmış olduğu 

çalışmalardan yararlanarak kendi çalışmalarını planlamasıdır. Bu yararlanmada ön koşul 

ise bağımsız denetçinin, iç denetçiye çeşitli açılardan güvenmesidir444. Bu şekilde 

oluşacak işbirliğinin önemli yararları bulunmaktadır445: 

 
- Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır, 

- İç denetçilerle sürekli işbirliği, bağımsız denetçinin şirket faaliyetleri ile ilgili 

olarak sürekli eğitimini sağlar, onun deneyimini artırır, 

- Önemli hataların bulunamaması riski azalır. 

 
Ancak Tasarı’daki düzenlemeye göre kurumsal yönetim, risk yönetimi ve denetlenebilir 

olmanın sorumluluğu YK.’ya ait olacak ve uygulamada YK.’nın bu sorumluluğu etkin 

olarak yerine getirebilmesi için şirketlerde mutlaka iç denetim faaliyetine gereksinim 

duyulacaktır446. Bu sebeple iç denetimin ortadan kaldırılması isabetsizdir. İşte bu 

noktada Tasarı’nın YK.’ya verdiği bazı görevlerle iç denetim konusundaki boşluğu 

doldurmaya çalıştığını görüyoruz. Tasarı’ya göre; YK.’nın devredilemez ve 

vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında; muhasebe, finans denetimi ve şirketin 

yönetiminin gerektirdiği ölçüde finansal planlama için gerekli düzenin kurulması da yer 

almakta (Tasarı m. 375). Yani YK. da bir bakıma denetimde rol oynamaktadır447. 

Ayrıca YK.’nın görev dağılımını düzenleyen Tasarı m. 366, f. 2’de yer alan: “Yönetim 

kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, 

kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de 

bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.” hükmü ile kurumsal yönetim 

ilkelerinde “denetim komitesi” olarak adlandırılan komitelerin kurulması konusunda 

YK.’ya yetki verilmiş. Ancak bu düzenleme ile AŞ.’ler için bir gereklilik ya da 

                                                
443 ÇELİK; Bağımsız Denetim, s. 53. 
444 Nejat BOZKURT; Mali Tabloların Bağımsız Denetimi Açısından Bağımsız Denetçi ve İç Denetçi 
İlişkisi, Yaklaşım, Sayı 27, Mart 1995, s. 30. 
445 BOZKURT; s. 34. 
446 Fatma TEKTÜFEKÇİ; İç Denetimin Değişen Rolü: Değer Yaratmak, Muhasebe Bilim Dünyası 
Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, Haziran 2008, s. 87. 
447 CÖMERT; 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makaleler/tttkicdenetimnuran
comertmakale.pdf. 
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zorunluluk öngörülmemiş ve ihtiyarilik ön plana çıkarılmıştır448. Bu nedenle söz konusu 

komisyon ve komitelerin, şirketin bir denetim organı gibi hayati ve zaruri sayılmayacağı 

aşikardır. Tasarı, bunun dışında YK.’ya, denetim konusunda çok önemli görevler 

yüklemiştir. Anonim şirket YK. üyelerinin, bağımsız denetime yönelik sorumluluklarını 

şöyle sıralayabiliriz449: 

 
1. Mali tabloları ve eklerini, YK.’nın faaliyet raporunu, bilanço tarihini izleyen 

hesap döneminin ilk üç ayı içerisinde hazırlamak ve GK.’ya sunmak,  

2. GK.’da seçilen denetçiyi Ticaret Sicili’ne tescil ettirmek ve Türkiye 

Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan etmek,  

3. Seçilen denetçinin yüksek kalitede, standartlara ve kanunlara uygun denetim 

yapabilmesi için gerekli olan tüm bilgileri ve belgeleri denetçiye sağlamak,  

4. Konsolide finansal tabloların450 hazırlanmasından sorumlu olan bir organ olarak 

denetçiye, konsolidasyon ile ilgili tüm bilgileri sağlamak. 

 
Tasarı’ya göre AŞ.’lerin asıl denetimi “bağımsız denetçiler” tarafından üç farklı 

aşamada gerçekleştirilir451: 

 
1- Denetim ilk önce şirketin kuruluşunda söz konusu olur, 

2- Daha sonra şirketin işleyişi sırasında sermaye artırımı ve azaltımı gibi belli bazı 

işlemlerin denetimi gerçekleştirilir, 

3- Son olarak, finansal tablo ve yıllık faaliyet raporlarının denetimi şeklinde 

gerçekleştirilen “yıl sonu hesap denetimi” yapılır. 

 
Tasarı’ya göre büyük, orta ya da küçük ölçekli tüm AŞ.’lerin denetimi esas olarak, 

“bağımsız denetleme kuruluşlarınca” yerine getirilecektir. Büyük AŞ.’lerin denetimi 

için denetçinin bağımsız denetleme kuruluşu olması zorunlu iken, küçük ve orta ölçekli 

                                                
448 CÖMERT; 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makaleler/tttkicdenetimnuran
comertmakale.pdf. 
449 Denetimnet Bültenleri, BültenNo: 2008/4, http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=942. 
450 Konsolide Bilanço: “İki veya daha çok kurumun durumlarının, bir bilançoda gösterilmesi.” Konsolide 
Mali Tablo: “Ana ortaklığın unvanı altında düzenlenen ve ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının varlık, 
borç, sermaye, gelir ve giderlerini, finansal durumdaki değişikliklerini bir bütün olarak gösteren 
dipnotlarıyla birlikte konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu ve bu tabloların eki konsolide mali 
tablolar.”: Ejder YILMAZ; Hukuk Sözlüğü, 6. Baskı, Ankara 2001, s. 516. Tasarı m. 399, f. 3’e göre: 
“Konsolidasyona dâhil olan ana şirketin finansal tablolarını denetlemek için seçilen denetçi, başka bir 
denetçi seçilmediği takdirde, topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir.” 
451 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 551. 
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AŞ.’lerin denetimi için isteğe bağlı olarak bağımsız denetleme kuruluşu yerine bir ya da 

birden fazla serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM.) veya yeminli mali müşavir 

(YMM.) seçilebilecektir (Tasarı m.400, f. 1)452.  

 
Denetim hükümlerine aykırı davranılması AŞ.’ler açısından ciddi sonuçlar 

doğurmaktadır. Tasarı m. 397, f. 2’ye göre: “Denetçinin denetiminden geçmemiş 

finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş  

hükmündedir.” Ayrıca yöneticiler ve denetçiler de şartları varsa sorumlu olmaktadır. 

 
3. DENETİMİN KONUSU VE KAPSAMI 
 
Tasarı ile getirilen denetim, muhasebe denetiminin bir türü olan bağımsız denetimdir453. 

Bağımsız denetim; denetlenen şirketten bağımsız olarak, dışarıdan bir uzman tarafından 

yapılan denetim çalışmalarıdır. Bu denetimin en geniş uygulama alanı mali tabloların 

denetimidir454. Bağımsız denetim kurumu, kamuyu aydınlatma ilkesinin hayata 

geçirilmesi amacıyla oluşturulmuş olup, bu ilke ile yatırımcılara yatırımın uygunluğu 

konusunda bir tavsiyede bulunulmadan kendilerinin özgür iradeleriyle karar almalarına 

hizmet edilmektedir455.  

 
Tasarı’ya göre denetimin konusuna; şirketin finansal tabloları, konsolide tabloları, yıllık 

faaliyet raporları ve envanterler ile ayrıca ulusal ve uluslararası denetleme 

standartlarının gerekli gördüğü ara dönem tabloları dahildir456. Sözkonusu denetleme 

özel değil geneldir457. 

 
Tasarı’da finansal tablo denetiminin458 yanında bir de “uygunluk denetimi”459 

yapılmaktadır460. Zira bağımsız denetimin konusu, mali tablolar denetimidir ve 
                                                
452 Hangi şirketlerin büyük, orta ya da küçük ölçekli olduğunun tespiti Tasarı. m. 1523’e göre 
yapılmaktadır.  
453 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 551. 
454 AYDEMİR; s. 141. 
455 ÇELİK; Bağımsız Denetim, s. 25, 27. 
456 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 552. 
457 Tasarı m. 398, f. 1 gerekçesi. 
458 Finansal Tabloların Denetimi: “Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanan ve denetim 
kapsamında olan finansal tablolar; bilanço, gelir tablosu, dağıtılmayan karlar tablosu ve finansal 
durumda değişmeler tablosudur. Bu denetimdeki amaç; finansal tabloların saptanmış ölçütlerle uyum 
içinde olup olmadığını araştırmaktır.” : GÜREDİN; ERCAN; s. 19. 
459 Uygunluk Denetimi: “Belirlenmiş politikalara, yazılı sözleşmelere ve yasal düzenlemelere uygunluğun 
denetçiler tarafından araştırıldığı bir denetim türüdür. Uygunluk denetiminin amacı; yetkili bir üst 
makam tarafından saptanmış kurallara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır.” : GÜREDİN; ERCAN; s. 
19. 
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denetimin türü de uygunluk denetimidir461. Tasarı m. 398’de Türkiye Muhasebe 

Standartları’na, kanun ve esas sözleşmeye uygunluğun denetleneceğinin belirtilmesi ile 

bir bakıma TTK.’daki iç denetçiler tarafından yapılan uygunluk denetimine 

yaklaşılmıştır. Bu sebeple bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimin, mali 

tablolar ve uygunluk denetiminden oluşan karma bir denetim olduğu ileri sürülebilir462. 

Tasarı’nın 88. maddesi ile gerçek ve tüzel kişilerin ticari defterlerine, ticaret 

şirketlerinin finansal tablolarıyla konsolide hesaplara,Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu (TMSK.) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

(UFRS., International Financial Reporting Satndarts- IFRS) ile uyumlu Türkiye 

Muhasebe Standartlarının uygulanacağı hükme bağlanmaktadır463. 

 
Tasarı m. 398, finansal denetimin konusunu ve kapsamını belirlemektedir. Bu konu ve 

kapsam şu şekilde özetlenebilir464: 

 
a) Spesifik İnceleme Konusu: Şirketin veya topluluğun finansal tablolarının, 

konsolide tablolarının ve yıllık raporlarının denetimidir. Bu denetim, envanterler 

de dahil olmak üzere şirketin veya topluluğun muhasebesinin denetimini de 

kapsamaktadır. 

b) Ölçüt: AŞ.’nin veya topluluğun kayıtları, kanun hükümlerine, Türkiye Muhasebe 

Standartlarına465 ve esas sözleşmeye uygunluk açısından değerlendirilecektir. 

c) Karşılaştırma: Bağımsız denetim kuruluşu, finansal tabloların ve yıllık raporun, 

inceleme sırasında elde ettiği verilerle uyumluluğunu sınayacaktır. 

 
Finansal tablolar üzerinde yapılacak olan denetim, “Uluslararası Denetim Standartları” 

na göre gerçekleştirilecek muhasebe iç denetimidir. Tasarı’daki “uluslararası denetim 

standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları’na göre denetim yapılır.“ ifadesi 

boşlukta kalmaktadır. Çünkü Türkiye standartlarına uygun denetimin nasıl olacağı bir 
                                                                                                                                          
460ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 551. Tasarı m. 375, f. 1, (f): “yıllık faaliyet raporunun ve 
kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması” görevi YK.’nın devredilemez 
görev ve yetkilerindendir. 
461 Salih ÖZEL; Türk Ticaret Kanunu Tasarı Taslağı Ve Muhasebe Ve Denetimin Önemi, Yaklaşım, Sayı 
153, Eylül 2005, s.12. 
462 GÜREDİN; Denetim, s. 14. 
463 ÖZKORKUT; Yenilik ve Değişiklikler-I, s. 239- 245. 
464 Denetimnet Bültenleri, BültenNo: 2008/4, http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=942. 
465 “Finansal raporlama açısından, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS.) ile özdeş 
niteliğe sahip Türkiye Muhasebe Standartları’na uyulması benimsenmiştir.” : H. Ercüment ERDEM; 
Yeni Yılda Yeni Türk Ticaret Kanunu Ticaret Hukuku’nda Reform, http://www.erdem-
erdem.com/KMDefault.aspx?tabindex=4&tabid=214&Itid=139. (Erişim tarihi 10.07.2009). 
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yönetmelikle düzenlenmemiştir ve bu konuda bir mevzuat düzenlemesi yapılması da 

öngörülmemektedir466. Bu konudaki diğer bir sorunu belirten başka bir görüşe göre; bir 

denetim probleminde, Türkiye Denetim Standartları’nın467 uluslararası standartlara 

uygun olup olmadığı meselesi bir ön mesele olarak ortaya çıkabilir. Bunun tespit 

edilmesi ise neredeyse mümkün değildir. Ancak “uluslararası denetim standartlarıyla 

uyumlu” ifadesinin Tasarı’dan çıkartılması, bu sorunu ortadan kaldırabilecektir468. 

 
YK. tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun dışında Tasarı m. 378’e göre 

hazırlanacak olan şirketi tehdit eden risklerin erken tespitine ilişkin komite raporu da 

denetimin konusu içindedir (Tasarı m. 398, f. 1). Doktrindeki bir görüşe göre, bu 

hüküm, denetçileri, uzmanlıkları olmayan bir çok konuda görüş bildirmeyle karşı 

karşıya bırakmakta ve ayrıca Uluslararası Denetim Standartları’na aykırılık teşkil 

etmektedir469. 

 
Doktrindeki bir görüşe göre; Tasarı’nın geneline bakıldığında, denetim olarak daha çok 

finansal tabloların denetiminin anlaşıldığı görülüyor. Oysa YK.’nın ve şirketin diğer üst 

düzey yöneticilerinin yapmış olduğu görevler sırasında şirkete zarar verip vermedikleri 

veya şirket yararına uygun davranıp davranmadıkları ve tabiki kanuna ve esas sözleşme 

hükümlerine riayet edip etmedikleri de denetçilerce araştırılması gereken konular 

arasındadır470. Gerçekten de Tasarı’da denetimin asıl konusu olarak finansal tablolar 

gösterilmekte ve yıllık faaliyet raporları sadece bu raporlarda yer alan finansal 

bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığı hususunda denetimin konusunu oluşturmaktadır (Tasarı m. 397, f. 1, 

Tasarı m. 398, f. 1)471.  

                                                
466 Nevzat KOÇ; TBB., Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I – II –III, 4 Şubat 2008, s. 826. 
467 “Turkiye Denetim Standartları, Uluslararası Denetim Standartları ile tam uyumlu olur. Türkiye 
Denetim Standartları özerk bir kurul tarafından yayımlanır. Bu kurula ilişkin kanun yayımlanıncaya 
kadar bu görev, TURMOB ile ilişkili bir kurul tarafından yerine getirilir. Denetcinin kamusal denetimi de 
özerk bir kurumca yapılır. Bu kurum kanunla kuruluncaya kadar, denetci, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
teftiş heyetince denetlenir.”: PricewaterhouseCoopers; Turk Ticaret Kanunu Tasarısı 10 Soru 10 Cevap, 
www.pwc.com/tr. (Erişim tarihi 10.07.2009).(Erişim tarihi 10.07.2009). 
468 Mürsel BAŞGÜL; TBB., Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I – II –III, 4 Şubat 2008, s. 
827. 
469 Fatih DURAL; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında Taslak’Ta Yer Alan Şirketlerin Denetimi Ve 
Muhasebe Standartlarına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, Mali Çözüm, Sayı 70, Ocak-Şubat-Mart 
2005, s. 31. 
470 İbrahim ARSLAN; TBB., Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I – II –III, 4 Şubat 2008, s. 
823. 
471 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 553. Tasarı m. 514: “Yönetim kurulu, geçmiş hesap 
dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve 
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Tasarıda yer alan denetimle ilgili düzenlemeleri genel olarak değerlendirmek gerekirse; 

denetim konusunun TTK.’da olduğu gibi finansal bilgilerin denetimiyle sınırlı 

tutulduğunu ve halka açık şirketlerde riskin erken teşhisi ve yönetimine ilişkin 

düzenleme hariç, AŞ.’lerin faaliyet denetimi ve mevzuata uygunluk amacına hizmet 

eden iç kontrol sistemlerinin etkinliğini denetleyen mekanizmalara gerektiği ölçüde yer 

verilmediği görülmektedir472. Ayrıca doktrinde, denetçinin denetiminden geçmemiş 

olan ‘yıllık faaliyet raporu’nun düzenlenmemiş sayılmasına ilişkin hüküm, amacını aşan 

ve gereksiz bir yaptırım olarak değerlendirilmektedir473. Bize göre de burada Tasarı’nın 

getirdiği düzenleme, şirket açısından oldukça ağır sonuçlara sebep olmaktadır. Çünkü 

şirketin bir yıl boyunca mali ve mali nitelikte olmayan tüm faaliyetlerinin neler olduğu, 

şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları ile şirketin karşılaşması muhtemel riskler ve 

YK.’nın bunlara ilişkin değerlendirmesi yıllık faaliyet raporunda yer alır. Denetçi 

görevini kusurlu olarak yerine getirmeyip, oldukça kapsamlı bir çalışmayı içeren yıllık 

faaliyet raporunu incelememişse, bunun sonucunda şirketi cezalandırmak hakkaniyete 

aykırı olacaktır. Bunun yerine ikili bir ayrım yapılarak, denetçiye denetim görevini 

yapmayı sağlayacak ortamı sağlamayan şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının 

düzenlenmemiş sayılması, bunun dışında denetçinin kendi seçimiyle görevini 

savsaklaması durumunda ise denetçinin sorumlu tutulması ve yıllık faaliyet raporunun 

geçerliliğini koruması daha doğru bir kabul olacaktır. 

 
Tasarı m. 400, f. 3’e göre: “Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve 

vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi 

aracılığıyla yapamaz.” Her ne kadar vergi denetimi, Tasarı’daki denetim ile doğrudan 

ilgili değilse de vergi denetimi sırasında bağımsız denetim raporlarından 

yararlanılmasına bir engel bulunmamaktadır474.  

 

 
                                                                                                                                          
yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilânço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde 
hazırlar ve genel kurula sunar. Tasarı m. 515: “Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe 
Standartlarına göre şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet 
sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; 
şeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır. “ 
472 CÖMERT; 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makaleler/tttkicdenetimnuran
comertmakale.pdf. 
473 Erdoğan MOROĞLU; TBB.,Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İle Yürürlük Ve Uygulama Kanunu 
Tasarısı Taslağı Değerlendirme ve Öneriler, 4. Baskı, Ankara 2006, s. 188, 189. 
474 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 552. 
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4. DENETİMİ YAPACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 
 
Ülkemizde bağımsız dış denetim halen; 1989 tarihli 3568 sayılı SMMM. ve YMM.’lik 

Kanunu  çerçevesinde, işletme ile organik bir bağı olmayan YMM..’ler tarafından, mali 

tablo denetimi şeklinde yapılmaktadır475. Bu denetim; işletmelere muhasebe finansman 

sistemlerini kurma ve müşavirlik yapmayı, ilgililerin talebi üzerine işletmelerde 

belgelere dayalı denetim yaparak, mali tablolar ve beyannameler konusunda raporlar 

düzenlemeyi ve 02.01.1990 tarihli 20390 sayılı RG.’de yayınlanan yönetmelik 

kapsamında tasdik hizmetleri vermeyi kapsamaktadır476. YMM.’ler 3568 sayılı Kanun’a 

göre vergi yönetiminin bir uzantısı olarak, özel bir devlet denetçisi konumundadırlar. 

Dolayısıyla bağımsızlık, “devletin yanında olmak“ olarak anlaşılmaktadır. Bu nedenle 

YMM.’lerin bu kanun kapsamında tam olarak bağımsız olduğunu söylemek mümkün 

değildir477. Tasarı’da ise YMM.’ler farklı görev ve yetkilerle, tam bir bağımsızlık 

niteliğiyle donatılmıştır. 

 
Tasarı m. 400, f. 1, c. 1’e göre: “Denetçi. Ancak ortakları, yeminli malî müşavir veya 

serbest muhasebeci malî müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu 

olabilir.” Bu madde gerekçesine göre: “..Tasarı, denetçilik mesleğine önem verdiği ve 

denetlemede bu mesleğe mensup olmayı bir ana ilke olarak kabul ettiği için bağımsız 

denetleme kuruluşlarının da üyelerinin YMM. ve/veya SMMM. olmaları şartını 

getirmiştir. Buradaki üyeleri terimi, esasları tüzük ile belirlenecek olan bağımsız 

denetleme kuruluşlarının pay sahiplerini veya ortaklarını ifade eder.” Bu 

açıklamadan, bağımsız denetleme kuruluşlarının AŞ. türü haricinde de kurulabileceğini 

çıkartabiliriz478. Bugünkü durumda ise, AŞ.’nin dış denetimi, sadece AŞ. olarak 

kurulabilen, bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılmaktadır. 

 
Denetim esas olarak bağımsız denetim kuruluşu denilen bu konuda uzman şirketlerce 

yerine getirilecektir. Ancak orta ya da küçük ölçekli AŞ.’ler isterlerse, bağımsız denetim 

kuruluşları tarafından denetlenirler ya da onlar yerine bir veya birden fazla YMM.’yi 

                                                
475 AYDEMİR; s. 143. 
476 AYDEMİR; s. 143. 
477 Şaban UZAY; Türkiye’de Denetçi Bağımsızlığı, Türkiye’de Muhasebe Denetimi Alanında 
Yayınlanan Araştırmalar (1995-2005) ve Seçme Yazılar, İstanbul SMMM. Odası, Yayın No: 8, s. 355. 
478 Korkut ÖZKORKUT; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni 
Bir Dönem: Bağımsız Denetleme Kuruluşları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali 
Müşavirler, Batıder, Cilt 23, Sayı 2, 2005, s. 45. 
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veya SMMM.’yi denetçi olarak seçebilirler de (Tasarı m. 400, f. 1479). Fakat büyük 

AŞ.’lerin bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmeleri şarttır. Ancak bu 

durum doktrinde eleştirilmektedir. Çünkü küçük bir AŞ.’nin dışarıdan bir denetçi 

atanarak denetlenmesi o şirketin mali gücünü zedeleyebilir. Nitekim Tasarı’da örnek 

alınan Alman Ticaret Kanunu, küçük ölçekli sermaye şirketlerini denetim dışında 

tutmaktadır480.  

 
Tasarı’da ayrıca “işlem denetçileri” de düzenlenmiş ve işlem denetçileri; kuruluş, 

sermaye artırımı, sermayenin azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul 

kıymet ihracı gibi işlemleri denetleyen uzmanlar olarak nitelendirilmiştir481. Denetçi, 

kanunda sayılan şartlara uygun olarak kim olursa olsun aynı görev, yetki ve 

sorumluluklara sahip olacaktır. Zira Tasarı’ya göre hukuki açıdan aynı 

konumdadırlar482. 

 
Tasarı’da, denetçi seçilemeyecek kimseler, özellikleri ile birlikte oldukça ayrıntılı bir 

şekilde belirtilmiştir. Bunun nedeni; denetimin gerçekten bağımsız olmasını sağlamak 

ve denetçilerin, denetlenen AŞ.’lerde uzun süre görev almalarını ve dolayısıyla AŞ. ile 

aralarında tarafsızlığı önleyecek bir samimiyetin kurulmasını engelleyebilmektir483. 

 
Tasarı m. 400, f. 1, c. 3: “Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli malî müşavir, 

serbest muhasebeci malî müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından 

biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği 

birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki 

cümlede sayılanlardan biri; 

 
a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse; 

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak 

atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa; 

                                                
479 Tasarı m. 400, f. 1: “Denetçi. Ancak ortakları, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî 
müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim 
şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi 
olarak seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme 
elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.” 
480 ULAŞ; s. 195, 196. 
481 ÖZKORKUT; s. 33. 
482 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 558. 
483 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 563, 564. 
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c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin 

veya bir ticarî işletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu 

üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya 

sahipse; yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir 

yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dahil, üçüncü 

dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa; 

d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde 

yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı 

şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir 

şekilde hizmet veriyorsa; 

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 

düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa; 

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 

çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) 

bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun 

ortaklarından birinin kanunî temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu 

üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise; 

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir 

denetçinin nezdinde çalışıyorsa, 

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin 

tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde 

yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve 

danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi 

bekleniyorsa,  

 
denetçi olamaz. Ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî 

Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki 

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

 
Denetçi olabileceklerin, Tasarı’da olumsuz bir yolla, denetçi olamayacak olanların, çok 

ayrıntılı  bir şekilde sayılması suretiyle, dolaylı yoldan belirtilmesi, doktrinde gereksiz 

bir düzenleme biçimi olarak görülmektedir484. Ayrıca “seçim” maddesinde denetçilerin 

                                                
484 KOÇ; s. 839. 
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sayısı belirtilmemişken, “denetçi olabilecekler” maddesinde buna dair hükmün geçmesi, 

kanun sistematiği açısından yanlış bulunmaktadır485. 

 
Denetçilerin bağımsızlığını ön plana çıkaran başka bir hükme Tasarı m. 400, f. 3’te 

rastlıyoruz: “Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi 

dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz.” 

Bu hükümden, denetçinin denetim işlemi ile bağdaşabilen tek hizmetin vergi 

danışmanlığı ve vergi denetimi olduğunu anlıyoruz486. Ancak bu düzenleme doktrinde, 

Tasarı m. 400’de sayılan yasaklara paralel olarak, eleştirilmektedir. Çünkü bir kimsenin 

özellikle vergi danışmanlığı yaparken şirketin işleyişinde yer almadığını, görev 

üstlenmediğini söylemek mümkün değildir. Ayrıca bugünkü mevzuatımıza göre, 

şirketlere vergi denetimi ve vergi danışmanlığı yapabilecek sadece YMM.’ler 

bulunmaktadır. Bu durumda Tasarı ile birlikte YMM.’ler, şirketin denetçilik görevini de 

üstlenebileceğinden, onların kendi kendilerini denetlemeleri gibi bir durum ortaya 

çıkacaktır487. 

 
Tasarı m. 400, f. 3’te genel olarak, danışmanlık gibi bazı faaliyetlerin söz konusu AŞ. 

için denetim faaliyetleri ile eş zamanlı olarak yerine getirilmesi, denetçilerin 

tarafsızlığını zedeleyen bir davranış olarak kabul edilmekte ve tıpkı sermaye piyasası 

mevzuatında olduğu gibi denetlenen AŞ.’nin defterlerinin tutulması ve finansal 

tablolarının çıkartılmasına “denetleme dışında” katkıda bulunulması halinde bu şirkette 

denetçi olunamayacağı düzenlenmiştir (Tasarı m. 400, f. 1, (e), (f))488.  

 
Yukarıda sayılan hükümler Tasarı m. 554’te öngörülen işlem denetçilerine de uygulanır 

(Tasarı m. 400, f. 4). Tasarı’da genel olarak işlem denetçilerinin niteliksel özellikleri 

açıklanmamıştır. Ancak bunlar zaman zaman SMMM. ve YMM belgesine sahip kişiler 

olarak ifade edilmiştir489. 

 

 

                                                
485 KOÇ; s. 839. 
486 ÖZKORKUT; s. 39. 
487 ARSLAN; s. 837.; DEDEAĞAÇ; http://www.inisiyatif.net/document/69.asp. 
488 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 565. 
489 CÖMERT; 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makaleler/tttkicdenetimnuran
comertmakale.pdf. 
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4.1. Bağımsız Denetim Kuruluşları 

 
Bağımsız denetim kuruluşları, profosyenel denetim hizmeti veren kuruluşlardır ve 

kanunen, bu kuruluşların pay sahipleri veya ortaklarının, YMM. veya SMMM. sıfatını 

taşımaları gerekir. Bağımsız denetim kuruluşlarının en belirgin ve önemli özellikleri 

bağımsızlık ve uzmanlıktır. Bağımsızlık hem denetlenen AŞ.’den hem de AŞ.’nin mali 

tablo ve raporlarını hazırlayan, bunlarla ilgili olan diğer tüm kişi ve kuruluşlardan 

bağımsız olmayı, uzmanlık ise denetim hizmetini en iyi şekilde yerine getirmek için 

yeterli deneyime ve personele sahip olmayı ifade eder490. Bu konuda doktrindeki bir 

görüşe göre; uluslararası standartlarda denetim yapabilecek eleman sayısı Türkiye’de 

çok azdır. O nedenle mevcut olan büyük bağımsız denetçi şirketler arasında bir 

tekelleşme olması beklenmektedir. Ayrıca bağımsız denetim şirketlerinin neredeyse 

tamamının İstanbul’da yoğunlaşması, Anadolu’daki AŞ.’lerin denetim ihtiyacını nasıl 

karşılayacağı konusunda soru işaretleri uyandırmaktadır491. 

 
Daha önce TTK.’da iç denetimle görevli denetçilerin hiç bir uzmanlık ve eğitim, bilgi, 

deneyim şartı aranmadan göreve getirilmelerinin uygulamada yanlış sonuçlar 

doğurduğunu ve TTK.’daki iç denetime yönelik hükümlerin bu yönden doktrinde 

eleştirildiğini belirtmiştik. İşte Tasarı’da getirilen yeniliklerle, denetçilerin nitelikleri 

açık bir şekilde, tarafsız ve bağımsız olmalarını sağlamak amacıyla da, ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir492. 

 
Bağımsız denetim kuruluşlarının yaptığı bağımsız denetimin, denetlenen AŞ.’ye pek 

çok yararı vardır. Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz493: 

 
1- Bağımsız denetim, finansal tabloların güvenilirliğini arttırır. Zira bağımsız 

denetçi, finansal tablolardaki bilgilere yeni bir bilgi eklemez. Onun asıl katkısı, 

finansal tablolara kredibilite ve güven sağlamaktır494 

                                                
490 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 559. 
491 ARSLAN; s. 825. 
492 Bkz. Tasarı m. 400, f. 1. 
493 GÜREDİN; ERCAN; s. 22. 
494 Münevver YILANCI; Birol YILDIZ; Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Ve Tasdik- Mali Tablo 
Denetimi Çelişkisi: Mesleğin Gelişimine Etkileri, Türkiye’de Muhasebe Denetimi Alanında 
Yayınlanan Araştırmalar (1995-2005) ve Seçme Yazılar İstanbul SMMM. Odası, Yayın No: 8, s. 
287-291. 
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2- Şirket yönetimi ve şirkette çalışanların sahtekarlıklarının önüne geçilir, bu 

eğilimleri kısılır, 

3- Denetlenmiş finansal tablolar, resmi kurumlara sunulan finansal rapor ve vergi 

beyannamelerine temel oluşturduğundan, bu bildirimlerin güvenilirliği artmış 

olur, 

4- Denetlenmiş finansal tablolar, kredi olanaklarının genişletilmesini sağlar, 

5- Bağımsız denetim, denetlenen şirketin muhasebe kayıtlarındaki maddi hataları 

ortaya çıkarır ve bu sayede gelir ve giderlerin doğru olarak gösterilmesine 

yardımcı olur, 

6- Bağımsız denetim, holdinglerde şirket politika ve esaslarına uyulduğu 

konusunda bilgi ve güvence verir. 

 
Tasarı m. 400, f. 2’ye göre: “Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin 

denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi, yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme 

raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için değiştirilir.” Böylelikle bir AŞ.’nin finansal 

durumu, belli bir süre içinde en az iki bağımsız denetçi tarafından denetlenecektir495. Bu 

sınırlama sadece bağımsız denetim kuruluşları için söz konusudur. Zira lafzen küçük ve 

orta ölçekli AŞ.’lerin seçebileceği SMMM. ve YMM.’ler tarafından yapılan denetim 

için bu sınırlandırma öngörülmemiştir. Oysa kurumsal yönetim ilkelerinin, ölçeğine 

bakılmadan tüm AŞ.’ler için uygulanmasının sağlayacağı yararlar gözönüne 

alındığında, SMMM. ve YMM.’ler için de zorunlu değişim süresinin açıkça belirtilmesi 

faydalı olacaktır496. Ancak Türkiye’deki mevcut AŞ.’ler için denetim yapabilecek yeteri 

kadar SMMM. ve YMM.’nin bulunduğu şüphelidir. O nedenle zorunlu bir değişim için 

bu hususun da değerlendirilmesi gerekir497. 

 
Tasarı’ya göre her ne kadar yedi yıl arka arkaya denetim yapıldıktan sonra o denetçi 

değişecek olsa da o denetçinin bağlı olduğu bağımsız denetim kuruluşu aynı 

kalabilecektir ve bu durumda yapılan değişim, söz konusu AŞ.’nin önemli bilgilerinin 

elde bulunması ve tanınmışlığın getireceği esneklik, denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetinin bağımsızlığına gölge düşürebilecektir. Zaten yedi yıllık süre de bu açıdan 

                                                
495Hüseyin GÜRER; Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Getirecekleri, s. 13, www.deloitte.com.tr. 
496 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 565.; ÖZKORKUT; s. 39. 
497 ÖZKORKUT; s. 39. 
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kısa bir süre değildir498. Ayrıca bir denetçi, bir şirkette yedi yıl çalıştıktan sonra iki yıl 

uzaklaşsa da bu süre sonunda tekrar aynı şirketin denetçisi olabileceğinden, Tasarı’nın 

bu hükmü düzenlemekteki amacına aykırı bir durum meydana gelebilecektir. Zira söz 

konusu hüküm, bir şirketle sürekli çalışan denetçilerin belli bir samimiyet elde etmesi 

ve bunun bazı suistimallere yol açabilmesi ihtimalinden yola çıkılarak kaleme 

alınmıştır499. 

 
Bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetçilerin nitelikleri 

hakkında Tasarı’da herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konular daha sonra 

hazırlanacak bir Tüzükle belirlenecektir (Tasarı m. 400, f. 1). 

 
4.2. Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
 
Tasarı m. 400, f. 1’e göre: “Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla 

yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi olarak 

seçebilirler.”  Tasarı m. 1523’e gore: “Aşağıdaki şartlardan en az ikisini aşamayan 

AŞ.’ler küçük AŞ. olarak kabul edilir: 

 
a) Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bulunan bilânço toplamı altı milyon Türk 

Lirası. 

b) Hesap döneminin bilânço gününden önceki oniki ay içindeki satışlar toplamı oniki 

milyon Türk Lirası. 

c) Yıllık ortalama çalışan sayısı elli kişi. 

Birinci fıkrada öngörülen büyüklük ölçütlerinden en az ikisini aşan ve aşağıdaki üç 

ölçütün ikisini aşmayanlar orta büyüklükte sermaye şirketi olarak kabul edilir. 

a) Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bulunan bilânço toplamı yirmimilyon Türk 

Lirası. 

b) Hesap döneminin bilânço gününden önceki oniki ay içindeki satışlar tutarı ellimilyon 

Türk Lirası, 

c) Yıllık ortalama çalışan sayısı ikiyüzelli kişi. 

Bakanlar Kurulu büyüklükleri on katına kadar artırabilir ya da onda birine kadar 

azaltabilir.  

                                                
498 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 564. 
499 Mehmet BAHTİYAR; TBB., Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I – II –III, 4 Şubat 2008, 
s. 844. 
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İkinci fıkrada belirtilen ölçütlerden en az ikisini aşan sermaye şirketi büyük sermaye 

şirketi olarak kabul edilir. Menkul kıymetleri, Türkiye’de menkul kıymetler 

borsalarında veya Sermaye Piyasası Kurulunun her yıl ilân edeceği listede yer alan 

ülkelerin menkul kıymetler borsalarında işlem gören ya da işlem görmek üzere kote 

edilmiş yahut kotasyon için başvurusu yapılmış bulunan bir şirket, bu fıkradaki ölçütleri 

aşmamış olsa bile, büyük sermaye şirketi olarak kabul edilir.” 

 
Tasarı, denetçinin denetlediği AŞ. ile denetleme dışında, önceden ya da halihazırda 

herhangi bir doğrudan ya da dolaylı ilişkisinin bulunmasına, izin vermemektedir. 

Örneğin denetçi, denetlenecek AŞ.’de pay sahibi ise veya denetlenecek şirketin 

defterlerini daha önceden tutmuş ya da hala tutmakta ise500 ya da finasal tablolarını 

hazırlamış veya hazırlamakta ise denetçilik yapamaz501. 

 
Tasarı’daki YMM. ve SMMM. için, özünde dış pazarlarla rekabet edebilmek amacıyla 

düzenlenen denetçiliğe ilişkin kurallarla; aynı zamanda bir meslek tekeli yaratılmış 

olmaktadır502. Zira meslekten olmayanların, bağımsız denetleme kuruluşu 

kuramayacakları ifade edilmekte ve aslında bununla bir bakıma Tasarı’nın, muhasebe 

mesleğine ilişkin düzenlemelerdeki esasları kendi bünyesine kattığı söylenebilir503. 

 
Tasarı m. 397 f. 1 madde gerekçesine göre, küçük ya da orta ölçekli AŞ.’lerin YMM. ya 

da SMMM.’ler tarafından denetlenebilmesi, denetlemenin niteliğinde, kalitesinde ve 

denetçinin sorumluluğunda bir azalmaya sebep olamaz. 

 
SM., SMMM. ve YMM.’nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m. 30, 

b’de belirtildiği üzere; bağımsız denetim şirketinin ancak aynı unvana sahip muhasebe 

meslek mensupları arasında kurulabilecek olması yani SMMM.’lerin YMM.’ler ile 

birlikte şirket kuramayacak olması Tasarı açısından önem arz etmektedir. Zira Tasarı m. 

400’e ve madde gerekçesine göre, bir şirket olarak kurulan bağımsız denetleme 

kuruluşunun üyelerinin YMM. ve/veya SMMM. sıfatını taşımaları zorunludur ki 

buradan YMM. ve SMMM.’lerin beraber şirketi kurabilecekleri anlamı çıkmaktadır504. 

                                                
500 “Bu ihtimal, YMM.’lerden farklı olarak, kendi mevzuatlarınca defter tutma yetkisine sahip olan 
SMMM.’ler için önemli bir yasak teşkil etmektedir.” : ÖZKORKUT; s. 37. 
501 ÖZKORKUT; s. 37, 38. 
502 DEDEAĞAÇ; http://www.inisiyatif.net/document/69.asp. 
503 ÖZKORKUT; s. 46. 
504 ÖZKORKUT; s. 47. 
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Bu sebeple, söz konusu yönetmelikte bazı değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca doktrinde 3568 sayılı Kanun’a tabi meslek mensupları tarafından kurulan 

şirketlerin (bağımsız denetim kuruluşu olabilir) tüzelkişilik olarak başka şirketlere de 

ortak olup olamayacağı konusunda mevcut kanunların düzenlemeleri arasında bir 

uyumun ve netliğin olmadığı vurgulanmaktadır505. Bu bakımdan Tasarı m. 400, f. 1’de 

denetçi olamayacaklar arasında; denetim yapılan şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel 

kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticarî işletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, 

YK. üyesi, yöneticisi veya sahibi olanlar; ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya 

sahip olanlar; denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette 

yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışanlar sayılmaktadır. TTK.’da 

ise aynı mahiyetteki bir meslek şirketine ya da başka herhangi bir şirkete bağımsız 

denetim kuruluşlarının ortak olmalarını engelleyici bir düzenleme bulunmamaktadır. 

3568 sayılı Kanun’da ise böyle bir duruma cevaz verilmemekte ve doktrinde de farklı 

görüşler yer almaktadır. Bir görüşe göre; TÜRMOB.’dan bu konuda yazılı görüş 

alınması en uygun davranış olacaktır506. 

 
4.3. İşlem Denetçileri ve Özel Denetçiler 
 
4.3.1. İşlem Denetçileri 
 
Tasarı m. 554’te işlem denetçisinin, AŞ.’nin kuruluşunu, sermaye artırımını, 

azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya 

herhangi bir diğer şirket işlem ve kararını denetleyen bir denetçi olduğu belirtilmiştir. 

Kimlerin işlem denetçisi olabileceği hakkında sadece Tasarı m. 400’de hüküm 

bulunmaktadır ve buna göre işlem denetçisi büyük AŞ.’lerde ancak bir bağımsız 

denetleme kuruluşu, orta ve küçük ölçekli AŞ.’lerde ise bir veya birden fazla YMM. ya 

da SMMM. olabilecektir. Bu durumda Tasarı m. 397 vd. hükümlere göre şirketin 

denetimini yapan bir bağımsız denetleme kuruluşu ya da YMM. veya SMMM., aynı 

zamanda bu şirkette işlem denetçisi olarak görev alabilecek midir sorusu akla 

gelmektedir. Bu konuda Tasarı’da olumsuz bir hüküm bulunmamaktadır; aksine Tasarı 

m. 400, f. 1, (e) ve (f)’de “denetleme dışında” denilerek, denetçi olmaya engel haller 

                                                
505 Ahmet KAVAK; Serbest Muhasebecilik Şirketleri, Serbest Mali Müşavirlik Şirketleri ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Şirketleri Başka Bir Şirkete Ortak Olabilir mi?, Mali Çözüm, Sayı 71, Nisan-Mayıs-Haziran 
2005, s. 23. 
506 KAVAK; s. 23. 
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arasında denetlemeye yer verilmemiştir. Yani AŞ.’nin bir bağımsız denetçisinin ya da 

SMMM. veya YMM.’sinin, aynı şirkette belirli işlemlerde, eş zamanlı olarak, işlem 

denetçiliği görevini de yapmasına bir engel bulunmamaktadır ve dolayısıyla şirketin 

ayrıca bir işlem denetçisi seçmesine gerek de yoktur507. Bu yorum tarzına göre, 

Tasarı’da ayrıca bir “işlem denetçisi” kavramının düzenlenmesine ihtiyaç kalmamakta 

düzenlenmesi halinde ise, işlem denetçisini diğer bağımsız denetçilerden ayıracak açık 

hükümlerin konulması gerekmektedir508. 

 
4.3.2. Özel Denetçi 
 
AŞ.’lerin denetiminde ayrı bir yeri olan “özel denetim” konuları TTK.’dan oldukça 

farklı düzenlenmiştir. Tasarı m. 406’ya göre: “Denetçi, şirketin hakim şirketle veya 

topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı 

yazmışsa veya yönetim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukukî işlemler 

veya uygulanan önlemler dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla 

denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa; herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, 

şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından; şirketin, 

hakim şirketle veya hakim şirkete bağlı şirketlerden biriyle olan ilişkisini incelemek 

üzere özel denetçi atanabilir.” Tasarı m. 406 gerekçesine göre:  

 
- Hüküm bir taraftan Tasarı’nın 403. diğer taraftan da 199. maddesi ile ilgilidir. 

Denetçinin sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmasına şirketin hakim şirketle 

veya topluluk şirketlerinden biri ile ilişkileri sebep oluşturabilir.  

- Sözkonusu ilişkiler kanunlara aykırı bulunabilir; bu ilişkilerden şirket kayba uğradığı 

halde bu pay sahiplerinden saklanmış olabilir veya YK. kayba işaret edip denkleştirme 

tazminatının ödenmediğini ifade etmiş olabilir.  

- Durumun açıklığa kavuşturulması için her paysahibine özel denetçi atanması hakkını 

tanıyan bu hüküm yeni ve güçlü bir bireysel hakkı öngörmüştür ve GK.’nın talebi 

reddetmesi mümkün değildir.  

- Özel denetçiye ilişkin 438 ve devamındaki madde hükümlerinin kıyas yolu ile buraya 

da uygulanması uygundur.  

                                                
507 ÖZKORKUT; s. 43. 
508 ÖZKORKUT; s. 43, 44. 
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Özel denetim isteme hakkını düzenleyen Tasarı m. 438’e göre: “Her paysahibi509, pay 

sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya 

inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa 

kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul 

istemi onaylarsa, şirket veya her bir paysahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin 

bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını 

isteyebilir.” Şirket pay defterinde kayıtlı olmakla birlikte oy hakkından yoksun olan bir 

pay sahibi510 de GK.’dan özel denetim yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Ancak özel 

denetim sistemi pay sahiplerinin korunmasına hizmet etmesiyle birlikte, şirket 

alacaklılarının korunmasını hedeflemediği için özel denetim isteme hakkı, şirket 

alacaklılarına verilmemiştir. Ancak bu kişiler de özel denetimin yapılmasından ve 

neticelerinden faydalanabileceklerdir511. Madde gerekçesine göre yine intifa hakkı ve 

tahvil sahipleri de özel denetim isteme hakkına sahip değillerdir. Ancak esas sözleşme 

ile söz konusu hakkın, anılan kişilere verilip verilemeyeceği tartışmaya açık 

bırakılmıştır. 

 
Yukarıdaki hükümde geçen GK. toplantısı, olağan ya da olağanüstü olabilir. YK. isteme 

ilişkin dilekçeyi ön incelemeden geçirdikten sonra GK.’da oylamaya sunmak 

durumundadır. Ayrıca YK., Tasarı m. 437’ye göre verilen bilgilerin yeterli olduğu512 

gerekçesiyle oylamadan vazgeçme hakkına sahip değildir. Çünkü verilen bilgilerin 

tatminkar olup olmadığını takdir ve özel denetime yönelik bir istemde bulunup 

bulunmama yetkisi sadece pay sahibine aittir. Eğer YK., istemde bulunan pay 

sahiplerinin özel denetçi atanması konusunun oylamaya sunulması için gerekli işlemleri 

yerine getirmelerine rağmen, bu istemi GK.’nın oylamasına sunmaz ve bir karar çıkması 

için gereken süreci işletmezse, GK. toplantısının bu nedenle iptali istenemez. Ancak 

                                                
509 “Paysahibinin GK.’da özel denetim talebini yapabilmesi için gündemde bu konuda madde bulunması 
şart değildir.”: (Tasarı m. 438 gerekçesi). 
510 “Bilgi alma veya inceleme hakkını kullanmış paysahibi ile özel denetim isteyen paysahibinin aynı kişi 
olması zorunlu değildir. Ancak konu aynı olmalıdır.”: (Tasarı m. 438 gerekçesi). 
511 Şafak NARBAY; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetim Yapılması 
Şartları ve Özel Denetçinin Atanması Usulü, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, 1. Cilt, İstanbul 
2007, s. 295. 
512 “Talebin kötüye kullanılması ve şirkete zarar vermesi tehlikesinin azaltılması amacıyla, pay sahibinin 
bu öneriyi yapabilmesi bir ön şarta ve bazı maddî şartların varlığına bağlanmıştır. Maddî şartlar bir 
anlamda gereklilik şartlarıdır. Önşart, özel denetim istenen konuda, bilgi alma veya inceleme hakkının 
kullanılmış olmasıdır. Bu şartın gerçekleştiği GK. tutanağıyla ispatlanır (m. 422). Ön şart, özel denetimi 
bilgi alma hakkına bağlamakla, iki kurumun birlikte yorumunu gerekli duruma getirmektedir. Ön şart, 
bilgi vermenin baştan savarcasına yapılmasını da önlemek amacına yöneliktir.” : (Tasarı m. 437 
gerekçesi). 
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doktirindeki bir görüşe göre; YK.’nın böyle davranması, pay sahiplerinin özel denetim 

istemlerinin reddi olarak kabul edilmeli ve artık bu istemlerinin bir “azınlık hakkı” 

olarak Tasarı m. 439’a göre mahkemeye yöneltilmesi gerekir. Kanun koyucu Tasarı m. 

438 ve 439’u birbirinden bağımsız maddeler olarak düzenlemiştir. Yani azınlığın Tasarı 

m. 438, f. 1’e göre özel denetçi atanması istemi, onların pay sahipliği sıfatının bir 

sonucudur. Yoksa burada bir azınlık hakkı söz konusu değildir513. 

 
Tasarı m. 437’de düzenlenen bilgi alma hakkı bağlamında düşünülürse, denetçilere 

yöneltilen sorular sonuçsuz kalırsa, pay sahibi mahkeme aracıyla bilgiye ulaşabilecektir. 

Yani pay sahibi bu durumda doğrudan özel denetim isteme hakkını kullanamaz. Ancak 

Tasarı m. 437, f. 5 uyarınca mahkeme aracılığıyla kendisine sağlanan bilgi pay sahibini 

tatmin etmez veya yeterince aydınlatmaz ise artık özel denetim isteme hakkının ön şartı 

gerçekleşmiş olacaktır514. 

 
GK., özel denetçinin atanmasına karar vermişse giderler şirkete ait olur (Tasarı m. 444, 

f.2). GK.’nın özel denetim istemini reddetmesi hainde515 ise, sermayenin en az onda 

birini, oluşturan paysahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az birmilyon Türk 

Lirası olan paysahipleri, üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 

mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir. Dilekçe sahiplerinin; kurucuların 

veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay 

sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koymaları halinde özel 

denetçi atanır (Tasarı m. 439).  

 
Mahkemenin, azınlığın talebi üzerine özel denetçi atayabilmesi için, Tasarı m. 438’deki 

şartların somut olayda varolup olmadıklarını incelemeli ve ek şart olarak, kanunun veya 

esas sözleşmenin ihlal edilmesi suretiyle şirketin veya paysahiplerinin zarara uğratılmış 

olmasını da aramalıdır516.  

                                                
513 NARBAY; s. 293, 294, 297. 
514 NARBAY; s. 302. 
515 “Oylanması zorunlu olmakla birlikte GK. öneriyi reddedebilir. Ancak GK.’nın talebi reddetmesinin 
önemli bir sonucu vardır: Red üzerine azınlık, mahkemeden özel denetçi atanmasını talep edebilir. Yani 
GK.’nın reddi ortaya azınlık hakkını çıkarır.”: (Tasarı m. 438 gerekçesi). 
516 “Zarar ile borçlar hukuku anlamında malvarlığı eksilmesi kastedilmiştir.”: Tasarı m. 439, f. 2 
gerekçesi. 
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Mahkeme, istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek 

bir veya birden fazla bağımsız uzmanı (özel denetçi olarak) görevlendirir. Mahkemenin 

kararı kesindir (Tasarı m.440).  

 
Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın 

yapılmalıdır. YK., şirketin defterlerinin, yazışmaları dahil yazılarının, kasa, kıymetli 

evrak ve mallar başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verir.  

 
Kurucular, organlar, vekiller, çalışanlar, kayyımlar ve tasfiye memurları, önemli olgular 

konusunda özel denetçiye bilgi vermekle yükümlüdür. Uyuşmazınlık hâlinde kararı 

mahkeme verir ve mahkemenin kararı kesindir. Özel denetçi, özel denetimin 

sonuçlarına ilişkin şirketin görüşünü de alır (Tasarı m. 441). 

 
Tasarı’nın yukarıda belirtilen maddelerinde, ‘özel denetim isteme hakkı’oldukça 

ayrıntılı ve karışık bir prosedüre bağlanmış. Ayrıca mahkeme yine şirket iç işlerine 

müdahale eder hale getirilmiştir; halbuki daha basite indirgenmiş bir düzenleme 

sorunları çözmede daha yararlı olabilecektir517. 

 
5. DENETÇİLERİN NİTELİĞİ VE SEÇİMİ  
 
5.1. Denetçilerin Niteliği  
 
Tasarı düzenlemesine göre; denetim görevi ile ilgili tüm konularda denetçiler, bağımsız 

ve tarafsız olabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bağımsız olma; yönetim, ortaklar ve 

işletme ile ilgili diğer kişiler arasında çıkar birliğinin korunmasını ve mesleki 

dürüstlüğü gerekli kılar ki bu sayede ortaklar ve diğer finansal tablo kullanıcıları, 

denetçi görüşüne güven duyarak o AŞ. hakkında bir yargıya ulaşır518. Bağımsızlık, 

denetçi profesyonelliğinin bir niteliğidir ve doktrine göre ikiye ayrılır519: 

 
- Düşüncede bağımsızlık: Mevcut işinin önemini göz önünde tutması, 

- Görünüşte bağımsızlık: Denetçinin objektif ve tarafsız olarak faaliyet gösterdiğine 

dair; yönetimin, pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin inançları. 

                                                
517 ULAŞ; s. 197. 
518 Şerafettin SEVİM; Tansel ÇETİNOĞLU; Niyazi KURNAZ; Avrupa Birliği Müzakereleri Sürecinde 
AB 8. Yönergesi Kapsamında Türkiye’de Denetim Ve Denetçilik Mesleğinin Durumu: AB Müzakereleri 
Gelişim İçin Bir Fırsat Mıdır?, Mali Çözüm, Sayı 74, Ocak-Şubat-Mart 2006, s. 44-49. 
519 UZAY; Türkiye’de Denetçi Bağımsızlığı, s. 339-342. 
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Denetçilerin özellikle denetim sürecinde alması gereken kararlarda nesnel olması 

gerekmektedir. Çünkü inceleme ve kanıt toplama işlemi bittikten sonra denetçi, bir 

bakıma tüm sorumluluğunu ve oluşan yargısını denetim raporunda somutlaştıracaktır520. 

Tasarı’da denetçilerin sahip olması gereken nitelikler, TTK.’dakinden oldukça farklı 

düzenlenmiştir. Bu nitelikleri karşılaştırmalı olarak belirtirsek; 

 
1) TTK. m. 347, f. 3’te yer alan denetçinin T.C. vatandaşı olması koşulu, Tasarı’da 

aranmamaktadır. Yani bağımsız denetim kuruluşu yabancı bir şirket olabileceği 

gibi denetçi olan YMM. ile SMMM. de yabancı uyruklu kişiler olabilecektir. 

2) TTK.’ya göre denetçiler ortaklar arasından da seçilebilirken, Tasarı’da bağımsız 

denetçiler, pay sahipleri arasından ya da şirkette herhangi bir konumda çalışan 

kişiler arasından seçilemez. Bu konuda TTK. m. 347, f. 4 hükmü Tasarı’daki 

düzenleme ile paralellik göstermektedir. 

3) Tasarı’da, TTK.’nın aksine, ibra edilen YK. üyeleri denetçilik yapamayacaktır. 

4) Tasarı, TTK. m. 351’in aksine, denetçilerin görevlerini yapamayacak kadar hasta 

ve sakat olmasını, iflas etmiş veya kısıtlanmış olmasını, hapis cezası ile veya 

sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından mahkum 

olmasını, görevin sona erme sebebi saymadığından, bu özellikteki kimseler 

Tasarı’ya göre denetçi seçilebilecektir. Ancak burada, denetçilerin nitelikleri 

hakkında daha sonra hazırlanacak bir Tüzükte, denetim elemanları için aranan 

şartların belirleneceğini belirtmek gerekiyor(Tasarı m. 400, f. 1). 

 
Tasarı’da düzenlenen denetçilerin organ niteliğinde olup olmadığı ve şirketle 

aralarındaki ilişkinin türü tartışmalı bir konumda bırakılmıştır (bkz. Tasarı m. 399 

gerekçesi). Bu konularda doktrinde aşağıdaki görüşler ileri sürülmektedir: 

 
- Bir görüşe göre; Tasarı’da bağımsız denetleme kuruluşu olarak adlandırılmasına 

rağmen denetçiler, şirketin organı olan GK. tarafından seçilmektedirler. Ancak 

seçim, dışarıdan ve profesyonel kimseler arasından yapıldığına göre denetçilerin 

bağımsızlığı ve dış denetim sisteminin varlığı kabul edilmelidir521. Tasarı’daki 

denetçilerin, AŞ. tüzelkişiliğinin bir parçası olmadıklarından organ olmaları da 

mümkün değildir; en fazla borçlar hukuku açısından “vekalet ilişkisi” nin 
                                                
520 İlkay Ejder ERTURAN; Melih ERDOĞAN; Denetçinin Kültürel Kimliğinin Denetim Sürecine 
Etkileri, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, Haziran 2008, s. 14. 
521 ARSLAN; s. 823. 
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bulunduğundan söz edilebilir522. Ancak bu ilişki temel vekalet ilişkisi değildir. 

Yani BK. m. 386, f. 2’deki “Diğer akitler hakkındaki kanuni hükümlere tabi 

olmayan işlerde dahi, vekalet hükümleri cari olur.” hükmü burada uygulama alanı 

bulabilir523. 

- Başka bir görüşe göre, Tasarı genel gerekçe numara 29’a göre de “.. denetçiler 

anonim şirketin organı olmaktan çıkarılmıştır..”. Ancak Tasarı m. 530, f. 1 

gerekçesinde kanunen gerekli olan organlar teriminin, denetçinin organ olup 

olmadığının belirlenmesiyle anlam kazanacağı ifade edilmiştir524. Burada açık bir 

belirsizliğin ve çelişkinin olduğu aşikardır.  

Vekalet ilişkisinde genellikle vekilin, işverenin talimatları doğrultusunda hareket 

etmesi ön plandadır; ki burada denetçinin bağımsızlığı bu duruma engeldir. Hatta 

tam tersine Tasarı’da denetçi, yöneticileri kontrol eden bir yapıya sahiptir. 

Dolayısıyla denetçi ile şirket arasındaki ilişkinin vekalet ilişkisi olduğu 

tartışmalıdır525. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse; Tasarı m. 399, f. 8’de, 

denetçinin denetim sözleşmesini sadece haklı bir sebebin varlığında ya da 

görevden alınma davası açılması halinde feshedebileceği belirtilmektedir. Ancak 

vekalet ilişkisine göre vekilin uygun olmayan bir zamanda aniden işi bırakması 

doğru değildir526. 

- Diğer bir görüşe göre; TTK.’da denetçi bir organ olarak GK.’yı gerektiğinde 

toplantıya çağırabilmekte iken Tasarı’daki denetçinin bu yetkiden yoksun olup; 

adeta bir bilirkişi gibi görevlendirildiği görülmektedir. Ayrıca Tasarı’da denetçi 

bakımından bir yandan “organ olmaktan çıkarılmıştır” denilip, diğer yandan bunun 

bir sorun olduğunun ifade edilmesi yadırganacak bir durumdur527. 

 
Bize göre bağımsız denetim kuruluşları, adından da anlaşıldığı gibi, Tasarı ile kendisine 

verilen görev ve yetkiler bir arada değerlendirilecek olursa, denetimini yaptığı şirketten 

tamamen ayrı bir yapıya dahildir. Ancak bağımsız denetçinin TTK.’da olduğu gibi 

şirket GK.’nca seçilmesi yani tarafsız bir kurum eliyle örneğin STB. tarafından 

atanmaması, bu bağımsızlığa bir nebze olsun gölge düşürmektedir. Tasarı’da denetçinin 

                                                
522 BAŞGÜL; s. 829. 
523 KOÇ; s. 832, 833. 
524 BAHTİYAR; s. 830. 
525 ARSLAN; s. 831. 
526 KOÇ; s. 841. 
527 KOÇ; s. 832. 
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organ olmaktan çıkarıldığı açıkça belirtilmiş iken, başka bir maddede bu durumun 

yoruma açık bırakılması yanlış bir durumdur. Çünkü Tasarı’nın bağımsız denetimi ve 

denetçileri, gereksinimlere uygun olarak yeniden düzenlemesinin amacına aykırıdır. 

Ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarına verilmiş olan yetki; ekonomik olması ve kamu 

düzenini ilgilendirmesi nedeniyle, burada tam olarak bir özel hukuk ilişkisinden değil, 

kamu hukuku özelliklerini de içeren karma bir hukuki ilişkiden bahsedilebilir. Aşağıda 

denetçilerin seçimi ve ardından denetçi ile şirket arasında kurulan bağımsız denetim 

sözleşmesinin hukuki niteliği üzerinde durulacaktır. 

 
5.2. Denetçilerin Seçimi ve Bağımsız Denetim Sözleşmesi 
 
5.2.1. Denetçilerin Seçimi 
 
Denetim bir anlamda yönetimin denetlenmesi olduğu için denetçinin seçimi GK.’ya 

aittir528 ve GK.’nın bu yetkisi devredilemez niteliktedir (Tasarı m. 399, m. 408, f. 2, b. 

c). Ancak YK. veya GK.’nın denetçi ile yapılan sözleşmeyi kendiliğinden feshedip, 

başka bir denetçiyi atayamayacağı Tasarı m. 399, f. 2 madde gerekçesinde açıkça 

belirtilmiştir529. 

 
Secimden sonra, YK., gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini 

Ticaret Sicili’ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan 

eder. Denetçiler, her faaliyet yılı için ayrı ayrı seçilir. Yani birden fazla faaliyet yılı için 

tek bir seçim yapılması mümkün değildir (Tasarı m. 399, f. 1)530. Bir faaliyet yılının 

sona ermesinden sonra Tasarı m. 400’deki denetçi olmak için gerekli şartlar 

gerçekleşmemişse, denetçinin tekrar seçilebilmesi mümkündür531. 

 
Seçimin her faaliyet yılı için yenilenmesi ve gelecek yılın denetçisinin, içinde bulunulan 

faaliyet yılı bitmeden belirlenmiş olması şarttır. Seçimin zamanına ilişkin hüküm 

emredicidir; aykırılık halinde Tasarı m. 399, f. 6 hükümleri uygulanır: “Faaliyet 

döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi yönetim kurulunun, her 

yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü 

                                                
528 “Kanunda veya esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, işlem denetçisi de GK. tarafından atanır ve 
görevden alınır” : Tasarı m. 400, f. 4 
529 ÖZKORKUT; s. 40. 
530 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi, s. 567. 
531 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi, s. 567. 
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fıkrada gösterilen mahkemece atanır. Aynı hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya 

sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin 

kanunî sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya 

görevini yapmaktan engellenmesi532 hâllerinde de uygulanır. Mahkemenin kararı 

kesindir.”  

 
YK.’nın sermaye piyasası mevzuatının aksine, denetçilerin seçimi aşamasında kural 

olarak herhangi bir katkısı yoktur. YK. sadece denetçi ile bağımsız denetim 

sözleşmesini yapar ve durumu tescil ve ilan ettirir533. Ancak Tasarı m. 399, f. 9’a göre: 

“Denetçi altıncı fıkra hükmüne göre fesih ihbarında bulunduğu takdirde, yönetim kurulu 

hemen, geçici bir denetçi seçer ve fesih ihbarını genel kurulun bilgisine, seçtiği 

denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar.” Burada YK.’nın, her ne kadar GK.’nın 

icazetine bağlı olsa da, istisnai bir durumda istisnai bir seçim yetkisine sahip olduğunu 

görüyoruz. 

 
Tasarı m. 399, f. 4’e göre ise daha önce GK. tarafından seçilmiş denetçinin şirket ile 

yapmış olduğu denetim sözleşmesi, mahkeme kararı ile feshedilmiş olmaktadır. Zira 

mahkeme bu fıkraya göre haklı sebeplerin ve bazı şartların bulunması halinde, 

mahkemeye yeni bir denetçi seçme ve eskisinin işine son verme yetkisi tanımaktadır. 

 
5.2.2. Bağımsız Denetim Sözleşmesi 
 
Tasarı’da bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili bir düzenleme yapılmamış, bu husus 

doktrin ve mahkeme kararlarına bırakılmıştır534. Bu konuda sermaye piyasası mevzuatı 

örnek alınacak olursa; denetim sözleşmesini, bağımsız denetleme kuruluşu (orta ve 

küçük AŞ.’ler için YMM. ya da SMMM.’ler) ile denetlenecek olan AŞ. arasında 

imzalanan ve sözleşmede; taraflar, amaç, kapsam, hizmet, ücret, karşılıklı hak ve 

yükümlülükler gibi genel hükümlerin yanı sıra, o bağımsız denetleme kuruluşunda 

çalışan (orta ve küçük AŞ.’ler için YMM. ya da SMMM.’lerden seçilenler) ve söz 

                                                
532 Denetçinin görevini yapmaktan nasıl engellendiği hususunda doktrin, denetçinin şirkete girişinin 
yasaklanmasını örnek vermektedir: KOÇ; s. 845. 
533 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 567. 
534 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi, s. 568. 
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konusu şirketi denetlemede görev alacak olan sorumlu denetçi/lerin adlarının yazılı 

olduğu bir belge olarak değerlendirebiliriz535.  

 
Bağımsız denetim sözleşmesiyle BK.’da düzenlenen sözleşme tiplerini karşılaştıracak 

olursak, şu sonuçlara ulaşabiliriz536: 

 
- Hizmet sözleşmesi ile Tasarı’daki hükümlere göre oluşacak olan bağımsız 

denetim sözleşmesinin ortak noktaları şunlardır: 

a) Her iki sözleşme de iş görme edimini içerdiğinden, borçluya bir yapma borcu 

yüklenmektedir. Nitekim bağımsız denetim sözleşmesi bağımsız denetçiye, 

denetim işini yapma borcunu yükler. 

b) Her iki sözleşme de iş görme ediminin ücret karşılığında yapılacak olmasını 

öngörür. Bağımsız denetçilerin ücret mukabilinde görev alacakları konusunda 

Tasarı’da bir hüküm bulunmamakla beraber, bağımsız denetim ilişkisinin bunu 

gerektireceği açıktır.  

 
 - Hizmet sözleşmesi ile Tasarı’daki hükümlere göre oluşacak olan bağımsız 

denetim sözleşmesinin farkları şunlardır: 

a) Hizmet sözleşmesinin esas unsurlarından biri işçinin işverene bağımlılık ilişkisi 

içerisinde hizmet etmesidir. Tasarı’ya göre ise bağımsız denetçiler ile denetlenen 

şirket arasında bağımlılık ilişkisi şüphesi dahi bulunmamalıdır (Tasarı m. 400). 

b) Hizmet sözleşmesinde edimin ifası dolayısıyla bir sonucun meydana gelip 

gelmemesi önemli değildir. Buna rağmen bağımsız denetim sözleşmesinde 

bağımsız denetçi, yaptığı denetim sonucu denetim raporlarını ve görüş yazısını 

hazırlayıp, teslim etmekle yükümlüdür. 

 
-  Vekalet sözleşmesi ile Tasarı’daki hükümlere göre oluşacak olan bağımsız 

denetim sözleşmesinin ortak noktaları şunlardır: 

                                                
535 Reha TANÖR; Türk Sermaye Piyasası Taraflar, 1. Cilt, İstanbul 1999, s. 377. SPK.’nın Seri: X, No: 
22 sayılı Tebliği Başlangıç Hükümleri m. 4, f.1-b’ye göre: “Bağımsız denetim, işletmelerin kamuya 
açıklanacak ve Kurulca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama 
standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız 
denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm 
bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve 
değerlendirilecek rapora bağlanmasıdır.” 
536 Aytaç KÖKSAL; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sermaye Piyasası Mevzuatı Bankacılık Mevzuatı 
Açısından ve Karşılaştırmalı Olarak Bağımsız Denetim Sözleşmesi, Beta, İstanbul 2009, s. 74-91. 



 127 

a) Vekalet sözleşmesi ile bağımsız denetim sözleşmesinde taraflar açısından güven 

unsuru önem taşımaktadır. Vekilin sır saklama borcunun bulunması, buna aykırı 

davranması sonucunda zararları karşılamakla yükümlü tutulması, ancak vekilin 

bu zararları tam olarak karşılayamaması karşısında, vekalet verenin vekili 

seçerken onun kişiliğine ve mesleki bilgisine güvenmesi önem kazanmaktadır. 

Bağımsız denetçi de denetlediği şirketin sırlarını saklamakla yükümlü kılınmış 

ve hem şirketin hem de üçüncü kişilerin zararının tazmini öngörülmüştür (Tasarı 

m. 404 gerekçesi). Dolayısıyla şirket ile bağımsız denetçi arasındaki güven 

ilişkisi önemlidir. 

 
- Vekalet sözleşmesi ile Tasarı’daki hükümlere göre oluşacak olan bağımsız 

denetim sözleşmesinin farkları şunlardır: 

a) Vekil, vekalet verenin çıkarlarına uygun olarak edimini yerine getirmek 

durumundadır. Bağımsız denetim sözleşmesine tabi bağımsız denetçi ise dürüst 

ve tarafsız olarak ve denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapmak 

zorundadır. Bağımsız denetçi, denetim sonucu ulaştığı sonucu, görüşleriyle 

birlikte kimsenin çıkarlarını gözetmeden raporlarında açıklamalıdır. Şirketin 

çıkarlarına göre yapılan denetim, hiç yapılmamış sayılacağı gibi bu nedenle 

ortaya çıkacak zararlar nedeniyle denetçiler sorumlu olacaktır (Tasarı m. 554, f. 

1). 

b) Vekilin sadakat borcu, bağımsız denetçi için sözkonusu değildir. Zira denetçiler 

Tasarı düzenlemesine göre bağımsızdırlar. Vekil, vekalet verenin talimatlarıyla 

bağlıdır. Ancak edimin ifası ile ilgili olarak zaman, yer ve iş görme koşullarını 

serbestçe belirleyebildiği için vekilin nıspi bir bağımsızlığı bulunmaktadır. 

Bağımsız denetim sözleşmesinde denetçilerin bağımsızlığı ise mutlaktır. Bu 

nedenle denetlenen şirket denetçiden talimatları doğrultusunda çalışmasını 

isteyemez. Denetçinin bağımsızlığı sınırlandırılamaz. 

c) Vekil edimini özenle yerine getirmiş ancak yine de vekalet verenin istediği 

başarılı sonuç elde edilememişse, bundan vekil değil vekalet veren sorumlu olur. 

Bağımsız denetim sözleşmesinde ise edim sonucu olarak denetçi, denetim 

standartlarına ve kanuna uygun olarak denetimini yapmak ve sonuçta finansal 

tabloların gerçekliğine ilişkin görüşünü dürüst bir şekilde raporunda belirtmek 

durumundadır. Raporda yer alan bağımsız denetçi görüşünün olumlu ya da 
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olumsuz olması, bağımsız denetim sözleşmesinden doğan edimin sonucunun 

başarıya ulaşmasını etkilemez. 

d) Vekil, borçlandığı edimini belli bir zamana bağlı olmaksızın yerine getirebilir. 

Bağımsız denetim sözleşmesinde ise denetim ediminin yerine getirilmesi, belli 

bir zamana bağlıdır (Tasarı m. 437, f. 1). 

e) Vekalet sözleşmesi, vekalet veren veya vekil tarafından her zaman tek taraflı 

olarak sona erdirilebilir. Bağımsız denetim sözleşmesinin sona erdirilmesi ise 

Tasarı’da belli sınırlara tabi tutulmuştur (Tasarı m. 399; f. 2, 4, 8). 

 
İstisna sözleşmesi ile Tasarı’daki hükümlere göre oluşacak olan bağımsız denetim 

sözleşmesinin ortak noktaları şunlardır: 

a) İstisna sözleşmesinde müteahhit bir eser meydana getirmeyi taahhüt eder. Yani 

çalışmadan çok sonuçta elde edilecek olan eser önemlidir. Bağımsız denetim 

sözleşmesiyle bağımsız denetçi de denetlediği denetim faaliyeti sonucu 

raporlarını ve görüş yazısını hazırlayıp şirkete sunmayı taahüt eder. Bu raporlar 

tıpkı istisna sözleşmesinin konusu olabilen eserler gibi fikri bir çalışmanın 

yansıması olan maddi bir varlığa ve hukuken bir bütünlüğe sahip olup ayrıca 

bağımsız ve devamlılık arz eden bir çalışmanın ürünüdür. Raporlar, eser gibi 

ekonomik bir değere de sahiptir. Sonuçta denetim raporları eser özelliklerini 

göstermektedir. 

b) İstisna sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükler. Müteahhidin eseri karşılığında iş 

sahibinin ücret ödeme yükümlülüğü vardır. Bağımsız denetim sözleşmesi de tam 

iki tarafa borç yüklemekte ve rapor karşılığında denetlenen şirketin bağımsız 

denetçiye ücret ödemesi gerekmektedir. 

c) Eserin belli bir günde teslimi konusunda müteahhit ile iş sahibi anlaşmışlarsa, 

müteahhidin teslim tarihine kadar eseri tamamlaması ve teslim etmesi gerekir. 

Bağımsız denetim sözleşmesiyle görevli bağımsız denetçi de finansal tablolar, 

konsolide finansal tablolar, YK.’nın yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 

YK.’nın kâr dağıtım önerisini, GK.’nın toplantısından en az onbeş gün önce, 

şirketin merkez ve şubelerinde, paysahiplerinin incelemesine hazır bulundurmak 

zorundadır (Tasarı m. 437, f. 1). 

d) Bize göre bağımsız denetim sözleşmesinin Tasarı’da düzenlenmeyip, doktrin ve 

mahkeme kararlarına göre şekilleneceğinin belirtilmesi nedeniyle, istisna 
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sözleşmesinde olduğu gibi, sözleşmenin içeriği serbestçe belirlenebilir. Fakat 

Tasarı ayrıntılı olarak denetçinin hak ve borçlarını, niteliklerini, 

sorumluluklarını düzenlediği için hangi konuların emredici hangilerinin 

düzenleyici olduğu konusunda oluşacak yargıya göre bağımsız denetim 

sözleşmesi için de sözleşme serbestisi kabul edilebilecektir. 

e) İstisna sözleşmesinde müteahhidin özen borcu, işi kabul etmesinden başlayıp, 

eserin teslimine kadar devam eder. Bağımsız denetçiler de denetim çalışmasının 

her aşamasında mesleki özeni göstermek ve denetim standartlarına uygun 

çalışmak zorundadırlar. Aksi halde kusurlu olmaları halinde bağımsız denetçiler, 

hem şirkete hem pay sahiplerine hem de alacaklılara karşı verdikleri zarar 

nispetinde sorumlu olurlar.  

 
İstisna sözleşmesi ile Tasarı’daki hükümlere göre oluşacak olan bağımsız denetim 

sözleşmesinin farkları şunlardır: 

a) Müteahhit, işi bizzat yapmak zorunda olsa da işin niteliği kendi ustalığını 

gerektirmiyorsa, işi bir başkasına da yaptırabilir (BK. m. 365, f. 2). Buna 

karşılık bağımsız denetim işi, bir başkasına yaptırılamaz. Çünkü Tasarı ile 

bağımsız denetim kuruluşlarının sadece YMM. veya SMMM.’lerden meydana 

gelebileceği yani bağımsız denetçilerin belli bir uzmanlığa sahip olması 

gerektiği belirtilmiştir. Sonuçta şirket de bu uzmanlığı nedeniyle o bağımsız 

denetçiye güvenecektir. Zira güven unsurunun bağımsız denetim sözleşmesinin 

temelini oluşturduğunu belirtmiştik. 

b) Müteahhit ile iş sahibi arasında bir tabiyet ilişkisi bulunmamaktadır. İş sahibi 

sadece elde edilecek eser bakımından talimat verebilir. Yoksa eserin oluşması 

aşamasında müteahhidi denetim ve gözetim yetkisi bulunmamaktadır. Bağımsız 

denetim sözleşmesinde ise denetlenen şirketin, denetim faaliyeti sırasında ya da 

sonuçta oluşan rapor hakkında bir talimat verme yetkisi bulunmamaktadır.  

c) İstisna sözleşmesinde iş sahibi istediği müteahhitle sözleşme yapma serbestisine 

sahiptir. Bağımsız denetim sözleşmesinde de kural bu olmakla beraber, sözleşme 

serbestisi bazı hallerde kaldırılmıştır537. 

                                                
537 Tasarı m. 399, f. 6: “Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi yönetim 
kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir paysahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrada 
gösterilen mahkemece atanır. Aynı hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, 
görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanunî sebeplerle veya diğer herhangi 
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d) İstisna sözleşmesi sadece sözleşmenin taraflarına karşılıklı edimlerini talep 

hakkı veren bir özel hukuk sözleşmesidir. Bağımsız denetim sözleşmesi de 

taraflarının özel hukuk kişisi olması ve aralarında eşitlik olması nedeniyle bir 

özel hukuk sözleşmesidir. Ancak bağımsız denetim sözleşmesinde bağımsız 

denetçiler, kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri 

takdirde sözleşme tarafı olan şirket dışında pay sahiplerine ve alacaklılara karşı 

da sorumlu olurlar (Tasarı m. 554). 

e) İstisna sözleşmesi her zaman tarafların anlaşması ile sona erebileceği gibi 

kanundaki haklı nedenlerden birinin bulunması hâlinde tek taraflı olarak da sona 

erdirilebilir(BK. m. 358,367-371, 106-108). Buna karşılık bağımsız denetim 

sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla sona erdirelemeyeceği gibi tek 

taraflı olarak sona erdirilmeleri de bazı koşullara bağlanmıştır (Tasarı m. 399, f. 

2, 4, 8). 

 
Tüm bu açıklamalardan çıkardığımız sonuç, Tasarı’ya göre yapılacak olan bağımsız 

denetim sözleşmesi, iş görme sözleşmeleri arasında en çok istisna sözleşmesi ile 

benzerlik göstermektedir. Ancak istisna sözleşmesi ile ilgili olarak yukarıda sayılan 

önemli farklılıklar karşısında, bağımsız denetim sözleşmesinin kendine özgü, özel 

hukuk ve kamu hukuku sözleşmeleri özelliklerini karma olarak içinde barındıran bir 

hukuki ilişkiye dayandığı kabul edilebilir. Tasarı, denetim sözleşmesini isim vererek 

düzenlememiş olsa da sözleşmenin tarafları (Tasarı m. 397, f. 1; 400, f. 1), kurulması 

(m. 399, f. 1), denetçinin borçları (m. 398, f. 1; 402-404), denetlenen şirketin borçları 

(m. 399, f. 7; 401), denetimin amacı ve kapsamı (m. 397, 398), sözleşmenin sona 

erdirilmesi (m. 399, f. 2,4,8) ve sonuçları (m. 403, f. 5) hakkında hükümlere yer 

vermiştir. Bunun yanında Tasarı, bağımsız denetimin Uluslararası Denetim 

Standartları’na uygun olarak yapılmasını ve denetim sözleşmesi ile ilgili bir uyuşmazlık 

çıktığında öncelikle Uluslararası Denetim Standartları’nın dikkate alınacağını kabul 

etmektedir (Tasarı m. 397, f. 1). Sonuçta bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili bir 

uyuşmazlık çıktığında bağımsız denetim sözleşmesinde, Tasarı hükümlerinde, 

Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartları’nda 

herhangi bir hüküm bulunmazsa o zaman MK. m. 1’e göre hakim, bağımsız denetimin 

amaçları ve kamu yararını gözeterek kendisi bir kural yaratacaktır. 
                                                                                                                                          
bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerinde de uygulanır. 
Mahkemenin kararı kesindir.” 
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6. DENETÇİLERİN GÖREVDEN ALINMASI VE YENİ DENETÇİ ATANMASI 
 
Tasarı’daki şartları taşımak kaydıyla AŞ.’ler, denetçileri özgür iradeleriyle seçebilirler. 

Ancak bu durum, onların istemedikleri denetçileri kolay bir şekilde görevden almalarını 

sağlamaz538. Zira Tasarı’ya göre, denetlenen AŞ. Ancak denetçinin görevden alınması 

talebiyle mahkemeye başvurabilir. Yani ‘işlem denetçisi haricindeki’539 tüm denetçiler 

sadece mahkeme tarafından görevden alınabilir ve eski denetçi, madde hükmüne göre, 

mahkeme tarafından gerçekleştirilen görevden alma işleminden sonra yeni bir denetçi 

atanana kadar görevine devam edebilir (Tasarı m. 399, f. 2)540. Doktrinde bu durum 

eleştirilmekte ve bir özel hukuk tüzel kişisi olan AŞ.’de GK.’nın denetçiyi azil hakkı 

yok iken, devletin AŞ.’ye bu denli müdahalesinin doğru olup olmadığının tartışılması 

gerektiği vurgulanmaktadır541. Zira madde hükmünde, denetçinin seçimi şirket GK.’na 

bırakıldığı halde, seçime itiraz niteliğindeki “görevden alma ve yeni denetçi atama” 

davası ile mahkemelere, şirket iç işlerine gereksiz bir müdahale etme imkanı 

tanınmıştır542. 

 
Tasarı m. 399, f. 4 gerekçesinde, bu görevden alma ve yeni denetçiyi atama arasında 

geçecek zamanın getireceği uyumsuzluğu önlemek için, denetçiyi görevden alma ve 

yeni denetçiyi atama kararlarının eş zamanlı olması gerektiği düzenlenmiştir543. Daha 

önce de belirtmiş olduğumuz gibi denetçinin seçilmesi görevi GK.’ya aittir ve GK.’nın 

bu yetkisi devredilemez niteliktedir. Ancak bazı hallerde, tıpkı Alman Ticaret 

Kanunu’ndaki gibi544, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi 

tarafından, yeni bir denetçi atanabilmektedir: 

 
Seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin varlığı; özellikle de onun taraflı 

davrandığı yönünde bir kuşkunun bulunması hâlinde, (Tasarı m. 399, f. 4) 

 
1- YK.’nın istemi üzerine veya 

2-  Denetçinin seçimine GK.’da karşı oy vermiş, karşı oyunu tutanağa geçirtmiş ve 

seçimin yapıldığı GK. toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan 

                                                
538 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi, s. 569. 
539 ÖZKORKUT; s. 40. 
540 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi, s. 569. 
541 DEDEAĞAÇ; http://www.inisiyatif.net/document/69.asp. 
542 ULAŞ; s. 195. 
543 Madde gerekçesi. 
544 ÖZKORKUT; s. 41. 
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beri, şirketin paysahibi sıfatını taşıyan sermayenin onda birini veya halka açık 

anonim şirketlerde ise esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde beşini oluşturan 

oluşturan azınlık545 tarafından istemde bulunulması durumunda, 

 
sözkonusu “görevden alma ve yeni denetçi atama davası”, (görevden alınmak istenen) 

denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânından itibaren üç hafta 

içinde açılır (Tasarı m. 399, f. 5). Bunun dışında, 

 
3- Bir faaliyet dönemi için seçilebilen denetçi, eğer o faaliyet döneminin dördüncü 

ayına kadar GK. tarafından seçilememişse veya 

4- Seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi halinde ya da 

5- Görevlendirme kararının iptal edilmesi, butlanı halinde veya 

6- Denetçinin kanuni veya başka bir sebeple görevini yerine getirememesi ya da 

görevini yapmaktan engellenmesi hallerinde, 

a) YK.’nın ya da herhangi bir YK. üyesinin veya 

b) Herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine 

 mahkemece denetçi atanabilecektir (Tasarı m. 399, f. 6). 

 
AŞ. GK.’nınca seçilmiş denetçi hakkında “görevden alma ve yeni denetçi atama davası” 

açılabildiğine göre; mahkemenin vereceği olumlu karar, daha önce seçilmiş olan 

denetçinin görevini sona erdirir. Yani bu denetçinin şirket ile yapmış olduğu denetim 

sözleşmesi, mahkeme kararı ile feshedilmiş olur546. 

 
Tasarı’nın düzenlemesine göre asıl olan, denetçinin görevden alınamamasıdır. Yegane 

görevden alma sebebi olan seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin bir haklı sebep olarak, 

denetçinin tarafsızlığı hakkında bir şüphenin oluşması hali örnekleme yoluyla 

belirtilmiştir. Madde gerekçesinde bu haklı sebepler; mesleki yetersizlik, itibar kaybı, 

gerekli zamanı ayırmamak, bilgi sızdırmak gibi durumlar olarak gösterilmiştir547. Ancak 

gerekçeye göre, sadece denetçi ile AŞ. arasındaki görüş ayrılıkları tek başına, denetçinin 

mahkemece görevden alınabilmesine sebep teşkil etmez. Yani görüş ayrılıkları ancak 

somut olaydaki ek özelliklerine göre haklı sebep olarak kabul edilebilecektir. 

                                                
545 Tasarı m. 411’de düzenlenen azınlık:  “Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide 
birini oluşturan paysahipleri” olarak tanımlanmaktadır. “ 
546 ÖZKORKUT; s. 41. 
547 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi, s. 569, 570. 
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Denetçinin görevden alınması istisnai bir durum oluşturduğu için açılacak dava oldukça 

kısa bir süreye bağlanmıştır. Çıkarılmak istenen denetçinin seçiminin ilanından itibaren  

üç hafta içinde dava açılmazsa; artık görevden alma davası bir daha açılamayacak ve 

belki de AŞ., tarafsızlığı şaibeli olan denetçi ile çalışmaya mahkum edilecektir. 

Tasarı’nın bu konudaki boşluğu gereği gibi doldurması ve haklı sebep halinde her 

zaman mahkemeye başvurma hakkının bulunduğunu düzenlemesi gerekmektedir548. 

Zira sözkonusu kuşku ya da haklı sebep üç hafta içinde ortaya çıkmayabilir. Ayrıca bir 

kuşkunun varlığını, böylesi önemli sonuçlar doğuran bir dava için yeterli saymak doğru 

değildir, hiç olmazsa bir emare ya da belirtinin ortaya çıkması aranmalıdır549 

 
Tasarı m. 399, f. 6 ile kanun koyucu, atamanın kısa sürede kesinleşmesi ve denetçinin 

kısa sürede göreve başlayabilmesi için mahkeme kararının kesin olduğunu hükme 

bağlamıştır. Ancak bağımsız denetçinin faaliyetinin, bir serbest meslek faaliyeti olması 

ve yeni denetçinin mahkemece bu göreve zorlanamayacağı düşünüldüğünde bu hükmün 

uygulanabilirliği tartışmalıdır. Nitekim TÜRMOB.. Raporu s. 23’te : “…Denetçiler, 

potansiyel müşterileri için risk, etik kurallar ve şeffaflık gibi krıterler açısından 

değerlendirme yapıp, birlikte çalışıp çalışamayacaklarına karar verirler. Diğer yandan 

denetçi kendi ücretini kendisi tayin eder. Bu şartlar kabul edilmezse, hiçbir şekilde 

kabul etmediği koşullarda çalışmak zorunda bırakılamaz..” ifadeleri yer almakta ve 

mahkemece denetçi atanması mekanizmasının Tasarı’dan çıkartılması gerektiği 

vurgulanmaktadır550. 

 
7. DENETÇİLERİN DENETİM SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ 
 
Tasarı m. 399, f. 8’de: “Denetçi, denetleme sözleşmesini sadece haklı bir sebebin 

varlığında veya görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Taraflar arasındaki, 

görüş yazısına ilişkin fikir ayrılıkları, görüş yazısına ilişkin sınırlama veya kaçınma, 

haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleşmeyi feshinin yazılı ve gerekçeli olması 

gerekir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla 

yükümlü olup, bu sonuçlar 402. maddeye uygun bir rapor hâlinde genel kurula verilir.” 

hükmü yer almaktadır. Doktrinde, denetçi için sayılan bu hakkın, denetçinin üzerinde 

                                                
548 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi, s. 570, 571. 
549 BAHTİYAR; s. 843. 
550 ÖZKORKUT; s. 42 ve dipn. 27. 
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oluşan haklı bir sebebin varlığı hâlinde, karşı bir hak olarak AŞ.’ye de tanınması 

gerektiği belirtilmektedir551. 

 
Denetçinin yukarıdaki hükme göre fesih ihbarında bulunması halinde YK., vakit 

kaybetmeden geçici bir denetçi seçmek ve seçtiği denetçiyi GK.’nın onayına sunmak 

durumundadır (Tasarı m. 399, f. 9). 

 
Denetçinin, denetim sözleşmesini feshetmesi anına kadar yapmış olduğu çalışmaları ve 

bu çalışmalar neticesinde elde etmiş olduğu sonuçları, kanuna uygun bir şekilde 

hazırlayacağı raporla GK.’ya sunmak zorundadır. 

 
Denetçinin görevden alınmasını düzenleyen hükümlerin aksine Tasarı, bu konuda bir 

mahkeme kontrolü mekanizması öngörmemiştir ve denetçinin haklı sebebe dayanan 

fesih beyanını şirkete karşı ileri sürmesi ile fesih, sonuçlarını doğuracaktır. Ancak 

sebebin haklı olduğuna kimin neye göre karar vereceği net değildir. Bu nedenle 

doktrinde; haklı sebebin varlığına daha sağlıklı hükmedebilmek için mahkemeye 

başvurma zorunluluğunun getirilmesi ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat 

edilmesinin düzenlenmesi önerilmektedir552. 

 
8. DENETİM FAALİYETİ VE DENETİM RAPORU 
 
Tasarı, AŞ.’nin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının ve yıllık raporunun 

denetçi tarafından denetlenmesini öngörmektedir. bu denetimden geçmeyen finansal 

tablolar ve yıllık rapor düzenlenmemiş hükmünde olacaktır (Tasarı m 397/2). Söz 

konusu tablo ve raporlarda, denetim sonrasında yapılan değişikliklerin de denetçinin 

onayına sunulması gerekecektir553. Değişiklik, yıllık kârın kullanılışından, büyük bir 

müşterinin veya iştirakin iflâsından veya ödeme güçlüğüne düşmesi vs.'den doğabilir. 

Değişiklikler, kâr nakilleri, yedek hesabına tahsisler, karşılıklar gibi rakamsal 

değişiklikleri gerekli kılabilir. Yeniden denetleme, "tablolar ile yıllık faaliyet 

raporları"nın hepsini kapsamakla birlikte, bu denetlemenin değişikliğin etkisini 
                                                
551 DEDEAĞAÇ; http://www.inisiyatif.net/document/69.asp. 
552 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 572. 
553 Denetimnet Bültenleri, BültenNo: 2008/4, http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=942, age. 
Tasarı m. 397, f. 3: “Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile YK.’nın yıllık faaliyet raporu, denetim 
raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporlarını etkileyebilecek 
nitelikteyse, finansal tablolar ile YK.’nın yıllık faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve 
bunun sonucu, raporda özel olarak açıklanır. Denetçi görüşünde de, yeniden denetlemeyi yansıtan uygun 
eklere yer verilir.” 
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gösterdiği belgelere özgülenmesi mümkündür. Ancak bu sınırlamada çok dikkatli olmak 

gerekir. Çünkü hüküm, tüm finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporuna yöneliktir554. 

Denetim sırasında, denetlenen AŞ.’nin iç kontrol sisteminin555 etkin biçimde işleyip 

işlemediği araştırılır556. Denetçiler, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları ile 

uyumlu Türkiye Denetim Standartları’na uygun olarak denetimlerini yapacaklardır557. 

Tasarı geçici madde 2’de düzenlenen bu konu, Maliye Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu 

ve halen de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan; “Türkiye Denetim 

Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu Tasarısı” ile yeni bir boyut 

kazanmıştır558. 

 
Tasarı m. 514’e göre; YK., geçmiş hesap dönemine ait Türkiye Muhasebe 

Standartları’nda öngörülmüş olan finansal tabloları, bunların eklerini ve YK.’nın yıllık 

faaliyet raporunu, bilânço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve 

GK.’ya sunar. Denetçi ile şirket arasındaki hukuki ilişki, seçimden sonra bağımsız 

denetim sözleşmesinin imzalanmasıyla kurulur ve denetim, muhasebe denetimi şeklinde 

yapıldığı için denetleme zamanı, YK.’nın finansal tablo ve yıllık faaliyet raporlarını 

GK.’ya sunma tarihidir559. Ancak Tasarı m. 397, f. 1 gerekçesinde; “Denetim, noktasal 

değil bütünseldir; zaman zaman değil süreklidir.” hükmü yer almaktadır. Aynı 

maddenin farklı fıkra gerekçelerinde yer alan bu çelişkili anlam giderilmelidir.  

 
8.1. Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi 
 
Tasarı’nın gerekçesinde de belirtildiği gibi denetçiye ait görevler yeni bir bakış açısıyla 

değerlendirilmiş. Bu nedenle şirket veznesinin teftişi, tasfiye memurlarına nezaret, 

GK.’yı toplantıya çağırmak, YK. ve GK. toplantılarında hazır bulunmak, ortakların 

şikayetlerini incelemek, değerlendirmek gibi TTK.’da denetçilere verilen görevler 

Tasarı’da yer almamaktadır560. 

                                                
554 Tasarı m. 397, f. 3 gerekçesi. 
555“ İç kontrol sistemi; denetlenen AŞ.’nin faaliyetinin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütülmesi, 
varlıkların korunması, mevzuata aykırılıkların önlenmesi, kayıtların doğruluğu gibi kalemlerin bir 
organizasyon planına bağlanmasını ifade eder.” : TANÖR; s. 378. 
556 TANÖR; s. 378. 
557 ÖZKORKUT; Yenilik ve Değişiklikler-I,  
558 ÖZKORKUT; Yenilik ve Değişiklikler-I,  
559 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 572.; Bkz. Tasarı m. 397 gerekçesi 
560 DEDEAĞAÇ; http://www.inisiyatif.net/document/69.asp. 
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Tasarı’ya göre denetlemeye ilişkin hükümlerin temelinde yatan düşünce, yılsonu 

finansal tablolarının "sonuç belirleme" işlevine uygun olup olmadığının denetçi 

tarafından açıklanmasıdır561. AŞ.’nin finansal tablolarının ve YK. yıllık faaliyet 

raporunun denetimi, Türkiye Muhasebe Standartları ile kanuna ve esas sözleşme 

hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini  içerir. Denetleme, denetçilik 

mesleğinin gerekleri ile meslek etiğine ve Türkiye Denetim Standartları’na uygun 

olarak ve özenle yapılır. Denetleme, şirketin durumunun “dürüst resim ilkesine” uygun 

olarak yansıtılıp yansıtılmadığını; yansıtılmamışsa bunun sebeplerini; aykırılıkları ve 

yanlışları açıkça ortaya koyacak şekilde yapılır ve gerçeği dürüstçe belirtir (Tasarı m. 

398, f. 1). 

 
Denetim faaliyetinin ilk basamağını, denetçilerin çıkaracağı denetim planı oluşturur ve 

bu denetim planında, denetlenecek olan AŞ.’nin tespit edilen özellikleri ve hakkındaki 

bilgiler ile bu bilgiler ışığında denetimin nasıl yapılacağı konusunda açıklamalar yer 

alır562. Daha sonra denetçilerin denetim çalışmaları, denetim ilke ve kurallarına bağlı 

olarak başlar, deliller toplanır563. 

 
Tasarı’ya gore; denetçilerin, denetime başlayabilmeleri için bu ön hazırlıklardan sonra, 

şirketin finansal tablo ve yıllık faaliyet raporunun kendilerine teslimi gerekir. YK., 

şirketin defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, 

kıymetli evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli tüm 

imkânları sağlar.  

 
Denetçi ve “denetleme konusu çerçevesinde işlem denetçisi”, YK.’dan, kanuna uygun 

ve özenli bir denetim için gerekli olan bütün bilgileri kendisine vermesini ve dayanak 

oluşturabilecek belgeleri sunmasını ister (Tasarı m. 401). Burada, denetçilerin özenli bir 

şekilde denetimi gerçekleştirebilmesi için bilgi alma hakkı, oldukça geniş bir yetki 

çerçevesine oturtulmuş ve YK., denetçinin denetim için ihtiyaç duyduğu her belgeyi, 

denetçiye sunmakla yükümlü kılınmıştır. Denetçilerin bu yetkilere finansal tabloların 

hazır edildiği andan itibaren sahip olduğu belirtilse de yıl sonu denetiminin hazırlıkları 

için gerektiği takdirde, denetçi bu yetkilerini tablolar daha hazırlanma aşamasındayken 

de kullanabilmektedir ( Tasarı m. 401, f. 2) . Ayrıca denetçi bu yetkilerini, özenli bir 
                                                
561 Tasarı m. 403 gerekçesi. 
562 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 573. 
563 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 573. 
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denetim için gerekiyorsa, yavru ve ana şirketler için de kullanabilmektedir (Tasarı m. 

401, f. 2). Denetçi bu belgelere ve denetim kurallarına göre çalışmalarını sürdürür ve 

denetim raporunu hazırlamaya başlar. 

 
8.2. Denetçi ile Anonim Şirket Arasındaki Görüş Ayrılıkları 
 
AŞ. ile denetçi arasında şirketin veya topluluğun yılsonu hesaplarına, finansal 

tablolarına ve YK.’nın faaliyet raporuna ilişkin olarak; kanun, idarî tasarruf veya esas 

sözleşme hükümlerinin yorumu veya uygulanması hususunda görüş ayrılıkları 

oluşabilir. Bu görüş çatışması, denetçinin yorumu doğru değilse, onun sınırlı olumlu 

görüş veya kaçınma yazısı yazmasına sebep olabilir ki; her iki yazının da sonuçlarının 

şirket açısından ağır olduğu Tasarı m. 403’te belirtilmektedir. İşte bu ağır sonuçların 

haksız bir şekilde oluşmaması için YK.’nın veya denetçinin istemi üzerine, şirketin 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir ve 

kararı kesindir (Tasarı m. 405, f. 1, ayrıca bkz. madde gerekçesi). 

 
Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıklarının çözümünde mahkemelerin neye göre 

karar vereceği ve bu kararın nasıl icra edileceği, doktrine göre tartışmalıdır. Ayrıca 

burada yine mahkemelerin şirket iç işlerine fazlaca müdahale ettiği ve bu şekilde 

mahkemelerin zaten fazla olan iş yükünün gereksiz olarak artırıldığı ileri 

sürülmektedir564. Bir görüşe göre; bu gibi hallerde uyuşmazınlıkların, Tasarı m. 406’da 

öngörülen özel denetçi atanması yolu ile yani mahkeme dışında giderilmesi daha yararlı 

olacaktır565. 

 
Başka bir görüşe göre de maddenin başlığı “şirket ile denetçi arasındaki görüş 

ayrılıkları” değil; “YK. ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları” şeklinde 

değiştirilmelidir. Çünkü YK. da denetçi de şirketin organlarıdır. Yani bu organlar 

şirkete karşı iş ilişkisine girmezler566. Ayrıca mahkemeye gidilmesine gerek yoktur. 

Çünkü YK. itirazlarını GK.’da anlatmaya yetkilidir ve hatta gerekliyse GK.’da yeni bir 

denetçi seçilmesini sağlamaya çalışması ve gerekiyorsa istifa etmesi gündeme gelebilir. 

Yine denetçilerin de YK.’dan bağımsız ve onun faaliyetlerini denetleyen bir konumda 

                                                
564 ULAŞ; s. 196. 
565 ULAŞ; s. 196. 
566 MOROĞLU; TBB., s. 202. Denetçilerin organ niteliği Tasarı’da tartışmalıdır, doktrinde bazı yazarlar 
organ olduğunu bazıları da olmadığını ve hatta olmaması gerektiğini savunmaktadırlar. Bkz. s. 63 vd. 
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olduğu düşünülürse, hazırladıkları denetim vd. raporları, görüş yazılarıyla birlikte 

imzalayıp, GK.’ya sunulmak üzere YK.’ya vermeleri yeterli olacaktır567. 

 
Tasarı m. 405, f. 2’ye göre dava giderlerinin borçlusu şirkettir. Yani mahkemede şirket 

haklı çıksa bile dava masraflarını şirket karşılayacaktır ki bu hüküm doktrindeki bir 

görüşe göre yanlış bir şekilde ve belki de mesleki taasupla konulmuştur568. 

 
8.3. Denetim Raporunun Hazırlanması ve Görüş Yazısı 
 
Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında, gereken 

açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak 

hazırlanmış, finansal tabloları konu alan bir rapor düzenler (Tasarı m. 402, f. 1).  

 
İşlem denetçisi de “kuruluşun denetlenmesine ilişkin” kendi raporunda569: 

a) payların tamamının taahhüt edildiğini, 

b) pay bedellerinin, kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan en az 

tutarlarının, kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını ve buna ilişkin banka 

mektubunun mevcut olduğunu; bu yükümlülüğün dolanıldığına ilişkin açık bir 

belirti bulunmadığını, 

c) aynî sermaye ve devralınan ayınlar için mahkemece atanan bilirkişilerce 

değerleme yapıldığını, 

d) mahkemece resmîyet verilen raporun dosyaya sunulduğunu, 

e) kurucu menfaatlerinin kanuna uygun olduğunu, 

f)  kurucular beyanı ile ilgili açık bir uygunsuzluğun, aşırı bir değerin ve işlemlerde 

görünür bir yolsuzluğun bulunmadığını ve diğer kuruluş belgelerinin mevcut 

olduğunu, gerekli noter onaylarının ve izinlerin alındığını açıklar. 

 
Denetçi, denetim raporunu hazırladıktan sonra, denetim raporunda yapılan 

açıklamalarından çıkan sonucu içeren bir de “görüş yazısı” hazırlar (Tasarı m. 403, f.1). 

Olumlu görüş yazısı,  sınırlı olumlu görüş yazısı ve olumsuz görüş yazısı dışında yazı 
                                                
567 BAHTİYAR; s. 846.; MOROĞLU; TBB.,s. 202, 203. 
568 ARSLAN; s. 835, 836. 
569 “Bu raporu, orta ve küçük ölçekli ile halka açık olmayan anonim şirketlerde bir YMM. veya SMMM. 
de düzenlemeye yetkilidir.” (Tasarı m. 351). Tasarı m. 458: “Yönetim kurulunca atanmış bir işlem 
denetçisi tarafından verilen sermaye artırımı raporunda, artırım işlemlerine ve yönetim kurulu beyanına 
ilişkin inceleme ve denetlemelerin sonuçları açıkça gösterilir; Kanuna ve Türkiye Muhasebe 
Standartlarına uygunluk veya aykırılık hususlarında görüş açıklanır. Raporun içeriğine 351 inci madde 
hükmü kıyas yoluyla uygulanır.” 
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verilmesi veya herhangi bir yazı verilmemesi mümkün değildir (Tasarı m. 403, 

gerekçesi). Denetçi, raporunu ve görüş yazısını imzalar ve YK.’ya sunar (Tasarı m. 402, 

f. 7). Uluslararası Denetim Standartları kapsamında yer alan denetim raporu aslında 

Tasarı’da “görüş yazısı” olarak tanımlanan döküman ile sınırlıdır. Bu nedenle Tasarı’da 

düzenlenen denetim raporunun Uluslararası Denetim Raporuyla Uyumlu olduğu 

söylenemez570. 

 
TTK.’daki organ denetçilerin, YK.’nın faaliyetlerinin denetimini de içeren denetim 

raporunu, GK.’ya sunmalarına rağmen571, Tasarı’da organ niteliği olmayan (ya da 

tartışmalı olan) bağımsız denetçilerin, YK.’nın hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve 

finansal tablolara ilişkin değerlendirmesi ve denetim sonucunu içeren yazısını ve 

raporlarını, yine denetlenen organ olan YK.’ya sunması doktrinde eleştirilmekte ve 

sunumun TTK.’daki gibi adına denetim yapılan organa yani GK.’ya sunulması gerektiği 

ifade edilmektedir572. 

 
Tasarı m. 524’e göre; AŞ.’nin finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü YK., bilanço 

gününden itibaren altı ay içinde;  

 
1- finansal tabloları,  

2- YK.’nın yıllık faaliyet raporunu,  

3- denetçinin Tasarı m. 403 uyarınca verdiği görüşü ve 

4- GK.’nın buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân ettirir ve  

şirketin internet sitesine koyar. Bu belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na 

verilmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

 
8.3.1. Denetim Raporunun Hazırlanması 
 
AŞ.’nin denetimi çok başarılı bir biçimde tamamlansa da yapılan çalışmalar sonucu, 

elde edilen verilerin değerlendirmesinin yapıldığı denetim raporunun, kurallara uygun 

şekilde düzenlenmemesi, denetim faaliyetinin işlerliğini engeller573. Ancak Tasarı m. 

366, f. 2 hükmü ise denetim sonucu rapor konusunda, bir nevi boşlukta kalmaktadır. 
                                                
570 Fatih DURAL; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında Taslak’Ta Yer Alan Şirketlerin Denetimi Ve 
Muhasebe Standartlarına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, Mali Çözüm, Sayı 70, Ocak-Şubat-Mart 
2005, s.33 
571 Bkz. TTK. m. 354. 
572 DEDEAĞAÇ; http://www.inisiyatif.net/document/69.asp. 
573 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 575. 
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Zira bu hükme göre: “Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak 

konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde 

yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.” 

Burada, YK.’nın “iç denetim” amacıyla kuracağı komite ve komisyonların, denetim 

sonucu rapor hazırlayacakları belirtilmemiştir. Her ne kadar YK. üyeleri bu komitede 

yer alabilse ve kendi yaptıkları denetim sonucu bir rapora ihtiyaç duymayabilecekleri 

savunulabilse de madde metninden, başka kimseler tarafından da bu komitenin 

oluşabileceği anlaşılmakta ve dolayısıyla yapılan iç denetimin sonucu bir rapor 

hazırlanması zorunluluğu doğmaktadır. Ayrıca bu komite ve komisyonların iç denetimi 

ile bağımsız denetçilerin (dış) denetimi sonucu, birbiriyle çelişmekte ise hangisine göre 

şirketin konum alacağı belirtilmemiştir. Tasarı’da ya da gerekçede bu konularda 

herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. 

 
Denetçi tarafından sunulacak olan denetim raporuna ilişkin kurallar, ana hatlarıyla şu 

şekilde sıralanabilir (Tasarı m.402) 574: 

 
a)Denetim raporunun açık ve anlaşılır575 bir şekilde düzenlenmesi, konusunun finansal 

tablolar olması, kapsamının net bir şekilde ortaya konulması ve geçmiş yıl ile 

karşılaştırmalı olarak hazırlanması gerekecektir. 

 
b)Denetçi, YK.’nın değerlendirmelerini, ayrı bir raporda, finansal tablolarla 

karşılaştıracak ve gerçeklerle uyumunu irdeleyecek. Ayrıca bu konudaki kendi 

görüşlerini de bildirecektir. 

 
c) Raporda, YK.’nın yasalara uygun hareket edip etmediği, şirketin varlığını tehdit eden 

olguların bulunup bulunmadığı, ticari defterlerin hukuka uygun tutulup tutulmadığı, 

finansal tabloların ve yıllık raporun dürüst ve şeffaf resim ilkesine uygun düşüp 

düşmediği ve nihayet denetimin niteliği belirtilmelidir. 

 

                                                
574 Denetimnet Bültenleri, BültenNo: 2008/4, http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=942, age. 
575 “Denetim raporundaki verilerin anlaşılması çoğu zaman belirli bir uzmanlığı gerektirir. Ancak 
YK.’dan ya da diğer ilgililerden böyle bir uzmanlığa sahip olmaları beklenemez. Dolayısıyla denetim 
raporunun uzman olmayanlar tarafından da anlaşılabilecek düzeyde hazırlanması gerekir” : ÇELİK; 
Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 576. 
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Denetim raporunun, Tasarı m. 402’de belirlenen hususları birebir içermesi 

gerekmektedir. Zira herhangi bir eksiklik halinde sadece raporun değil, denetimin de 

eksik, yetersiz ve kanuna aykırı olduğu kabul edilmektedir576. 

 
Tasarı’da üç farklı denetim raporu düzenlenmiştir bunlar; YK.’nın hazırladığı yıllık 

faaliyet raporuna ilişkin, riskin erken tespitine ilişkin ve en önemlisi finansal tablolara 

ilişkin denetim raporudur. İşlem denetçisinin kuruluştaki denetimine ilişkin ayrı bir 

denetim raporu düzenleyeceğini daha önce belirtmiştik. Özel denetim kapasamında özel 

denetçinin düzenleyeceği rapor ise Tasarı’da ayrı hükümlere bağlanmıştır.  

 
Tasarı’ya göre özel denetçi; 

- Yaptığı incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, mahkemeye 

ayrıntılı bir rapor verir (Tasarı m. 442, f. 1). 

- Mahkeme, raporu şirkete tebliğ eder ve şirketin, raporun açıklanmasının şirket 

sırlarını veya şirketin korunmaya değer diğer menfaatlerini zarara uğratıp 

uğratmayacağına ve bu sebeple istem sahiplerine sunulmamasına ilişkin bir istemi 

varsa bu konu hakkında da karar verir (Tasarı m. 442, f. 2). 

- Mahkeme, şirket ve istem sahiplerine, açıklanan rapor hakkında, değerlendirmeleri 

bildirmek ve ek soru sorma imkanını tanır (Tasarı m. 442, f. 3). 

- YK., özel denetim raporunu ve buna ilişkin değerlendirmeleri, ilk önce GK.’ya 

sunar (Tasarı m. 443, f. 1). 

 
Her paysahibi, GK. toplantısını izleyen bir yıllık süre içinde, şirketten, raporun ve 

YK.’nın görüşünün bir suretinin verilmesini isteyebilir (Tasarı m. 443, f. 2). 

 
Özel denetçi dışındaki denetçiler, Tasarı m. 402’ye uygun bir rapor hazırladıktan sonra 

görüş yazısıyla birlikte bu raporu imzalar ve YK.’ya sunar. 

 
8.3.1.1. Finansal Tablolara İlişkin Denetim Raporu 
 
Tasarı m. 402, f. 3: “Denetçi, değerlendirme yaparken şirketin, denetliyorsa ana şirketin 

ve topluluğun, finansal tablolarını577 esas alır. Şirketin ve topluluğun varlığını 

sürdürebilmesinin şartları ile gelişmesi hakkında yönetim kurulunun yaptığı 

                                                
576 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 579. 
577 Tasarı’ya göre finansal tabloları YK. hazırlar. 
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irdelemeleri Türkiye Denetim Standartları’nda öngörülmüş bulunan ilgili çalışma ve 

raporlama standartlarının gösterdiği çerçevede değerlendirir; meğerki, denetlenen 

belgeler buna imkân tanımasın. Raporda ayrıca denetim sırasında; 

 
a) Türkiye Muhasebe Standartları’nın uygulanmasına ilişkin yanlışların bulunup 

bulunmadığı, 

b) Şirketin, Türkiye Denetim Standartları arasında yer alan işletmenin devamlılığı ile 

ilgili standartta öngörülmüş bulunan gereklilikler çerçevesinde saptanan belirsizlikler ve 

işletmenin sürekliliğini tehlikeye atan olgular açıklanır.” 

 
Denetim raporunda yukarıdaki genel açıklamalar sonrasında esas bölümüne geçilir.  

Esas bölümünde;  

 
a) Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının,   

kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun 

olup olmadığı, 

b) YK.’nın, denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp 

yapmadığı ve belgeleri verip vermediği, açıkça ifade edilir (Tasarı m. 402, f. 4). 

Zira denetçi, denetim çalışmaları sırasında, yıllık faaliyet raporu ve finansal 

tablolarda açıklanması gereken konuları tespit ederse, bu konulara ilişkin 

açıklamaların söz konusu rapor ve tablolarda yer almasını YK.’dan isteyebilir. 

Ayrıca YK.’nın bu talebe ne cevap verdiğini de raporunda belirtir. Yine 

YK.’nın Tasarı m. 401’de belirtilen belgeleri denetçiye ibraz etme 

yükümlülüğüne binaen bu görevini yerine getirip getirmediği de denetim 

raporunun esas bölümünde değerlendirilir578. 

 
Burada yapılan öncelikli olarak şekli bir değerlendirmedir ve bundan sonra, finansal 

tablo ve defterlerin, şirketin gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığı hakkında esasa 

ilişkin değerlendirmeler yer alır579. Buna göre; finansal tablolar ile bunların dayanağı 

olan defterlerin 

 
a) Öngörülen hesap plânına uygun tutulup tutulmadığı, 

                                                
578 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 577. 
579 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 577. 
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b) Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde, şirketin malvarlığı, finansal ve 

kârlılık durumunun resmini, gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp 

yansıtmadığı belirtilir (Tasarı m.402, f. 5). 

 

8.3.1.2. Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Denetim Raporu 

 
YK.’nın yıllık faaliyet raporu, şirketin, ilgili yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle 

finansal durumunu, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak 

durumundadır. Yıllık faaliyet raporunda finansal durum, finansal tablolara göre 

değerlendirilir. Bu raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel 

risklere de açıkca yer verilir ve bu konulara ilişkin YK.’nın değerlendirmesi de yıllık 

faaliyet raporunda yer alır. Ayrıca, faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette 

meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları 

ve YK. ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret, prim, ikramiye gibi faydalar; 

ödenekler; yolculuk, konaklama ve temsil giderleri; ayni ve nakdi imkanlar; sigortalar 

ve benzeri teminatlar yıllık faaliyet raporunda açıklanır580. 

 
YK.’nın yıllık faaliyet raporunun denetlenmesi, bazı sınırlar çerçevesinde yapılabilir 

(Tasarı m. 397, f. 1 gerekçesi). Tasarı m. 402, f. 2’ye göre, denetçi, YK.’nın şirketin 

veya topluluğun durumu hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, 

finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından ayrı bir rapor hâlinde, 

değerlendirir. Ayrı bir rapor gerekliliğinin sebebi; denetçinin, kural olarak, yıllık 

faaliyet raporunu denetlememesi, denetleyebilecek olanaklara sahip bulunmamasıdır. 

Çünkü yıllık faaliyet raporunda sadece finansal tablolar hakkında bilgiye yer 

verilmemekte bu rapor aynı zamanda, plân ve projeksiyonları, istihdam durumunu, 

pazar payını, pazarlamayı vb. de içermektedir. Dış denetim sistemiyle görev alan ve 

şirketin bir organı dahi olmayan bağımsız denetçilerin, denetledikleri AŞ.’nin her türlü 

bilgisine hakim olması, onların AŞ.’yi istedikleri gibi yönlendirmelerine sebep 

olabilecek; hatta tarafsızlıklarını bir yana bırakarak şirketi tehdit edebilir duruma 

getirebilecektir. Finansal tablolara ilişkin kısımların veya bütünüyle raporun, denetçi 

tarafından denetlenmesine bu sebeple olanak yoktur. Ayrıca raporun bütünüyle 

denetlenip değerlendirilmesine uygun herhangi bir mekanizma, Tasarı’da AŞ.’nin yapısı 

                                                
580 Bkz. Tasarı m. 516. 
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içerisinde bulunmamaktadır ki bunun bir eksiklik olduğu madde gerekçesinde kabul 

edilmektedir. Halka açık AŞ.’lerde iç denetim komitesi bu boşluğu doldurabilir; kapalı 

veya aile şirketi niteliğini taşıyan AŞ.’lerde ise böyle bir mekanizmaya gereksinim 

duyulmadığı örtülü olarak kabul edilmektedir581.  

 
Ayrıca AŞ.’nin ve topluluğun YK.’nın yıllık raporlarının denetimi, Türkiye Muhasebe 

Standartları ile kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının 

incelenmesini de içerir (Tasarı m. 398) ve düzenlenen bu ayrı rapor YK.’ya denetçi 

tarafından sunulur582. 

 

8.3.1.3. Riskin Erken Tespitine İlişkin Denetim Raporu 
 
Tasarı m. 402, kural olarak sadece finansal tablo ve yıllık faaliyet raporuna ilişkin 

değerlendirmelerin yazıldığı denetim raporunu açıklar. Ancak Tasarı m. 402, f. 6583‘nın 

göndermesiyle Tasarı m. 398, f. 4584 gereğince; finansal tablolar şirketin gerçek 

durumunu doğru bir şekilde göstermiyorsa, YK.’nın şirketi tehdit eden riskleri erken 

teşhis edebilmek ve bu riskleri yönetebilmek için kurmakla yükümlü olduğu uzman 

komitenin yapısını ve faaliyetlerini açıklayan, (denetim raporundan) ayrı bir raporu, 

denetçi, denetim raporuyla birlikte, YK.’ya sunmak durumundadır585. 

 
Aslında bağımsız denetim kurumu, şirketin, denetim yapılan belli bir zamandaki 

durumuyla ilgilenir. Yani denetlenen şirketin gelecekte karşılaşabileceği muhtemel 

olumsuzluklar bağımsız denetim kurumunun konusuna girmez. Ancak Tasarı, bağımsız 

denetçilere, riskin erken saptanmasını sağlayacak uzman bir komitenin, kurulup 
                                                
581 Tasarı m. 402, f. 2 gerekçesi. 
582 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 578. 
583 Tasarı m. 402, f. 6: “Denetim çerçevesinde, 398 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca bir 
değerlendirme yapılmışsa, bunun sonucu ayrı bir raporda gösterilir. “ 
584 Tasarı m. 398, f. 4 : “Denetçi, yönetim kurulu tarafından, 378 inci madde gereğince şirketi, finansal 
tabloların, gerçek resmi, dürüstçe göstermemesi dolayısıyla tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri 
zamanında belirlemeye uygun bir sistem kurulup kurulmadığını, kurulmuşsa bu sistemin yapısını ve 
uygulamalarını açıklayan ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna 
sunar.” 
585 Tasarı m. 378: “Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, 
gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile 
çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve 
geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna 
yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda 
verir. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa 
tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır. “ 
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kurulmadığını, kurulmuşsa işletilip işletilmediğini ve faaliyetlerinin neler olduğunu 

açıklama görevi yüklemiştir586. Tasarı ve madde gerekçesi metninin lafzından, 

denetçilerin, uzman komitenin çalışmalarını belirleme ve açıklama yetkilerine sahip 

olduğu anlaşılmakta587. Yoksa onların bu komiteye emir ya da talimat verme, kural 

koyma gibi bir görev ve yetkileri bulunmamaktadır.  

 
Esasen bu hüküm, “hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde kurumsal yönetim 

ilkelerinin bir uygulamasıdır.” (Tasarı m. 378 gerekçesi). Ancak halka açık olmayan 

normal AŞ.’lerde denetçinin bir diğer önemli görevi; gereklilik ortaya çıktığı takdirde, 

komitenin kurulmasını, hisse senetleri borsada işlem görmeyen bu şirketten istemesidir 

(Tasarı m. 378 gerekçesi). 

 
Sözkonusu uzman komite, tüm AŞ. tipleri için öngörülmüş bulunan finans denetimi ve 

denetim komitesi (Tasarı m. 366, f. 2) yanında, bir diğer iç kontrol mekanizmasıdır. Bu 

komitenin denetim komitesinden farkı; denetim komitesinin, yönetimi gözetim altında 

tutmasına karşılık, bu komitenin, sadece risklere odaklanmasıdır. Ayrıca denetim 

geçmişe yönelik bir inceleme olduğu halde, riskin erken teşhisi, gelecek ve geleceğin 

yorumuyla ilgilidir. Uzman komitenin düzenlenmesindeki amaç, YK.’nu ve GK.’yı 

devamlı teyakkuz halinde tutmak ve gerektiğinde organlarca derhal etkili önlemlerin 

alınmasını sağlamaktır. Tasarı, erken uyarı sistemine istisnai bir önem verdiğinden, bu 

konuda denetçileri de özel olarak görevlendirmiştir ve tehlikelerin erken teşhisi 

komitesine, aynı zamanda bir “iç denetim komitesinin” görevlerini de yüklemektedir588. 

Ancak tehlikelerin erken teşhisi komitesine iç denetim komitesinin yegane görevi olan 

geçmişe yönelik denetim ve yönetimi gözetim altında tutma yükümlülüklerinin de 

yüklenmesi, iç denetim komitesinin neden bir tekrar tarzında düzenlendiği sorusunu 

akla getirmektedir. Bir görüşe göre; tehlikelerin erken teşhisi komitesi, gerçekte 

“denetim komitesi” veya “iç denetim komitesi”nden farklı olmakla birlikte, her iki 

komite aynı komitede birleştirilebilecektir589. 

 
Aslında HAAO.’larda riskin erken teşhisine ilişkin bir komite kurulmasını zorunlu kılan 

düzenleme yerine, belli büyüklükteki tüm şirketler için bir denetim komitesi kurulması 
                                                
586 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 578, 579 ve dipn. 87. 
587 Tasarı m. 398, f. 4 gerekçesi: “Madde, 378. maddeye göre teşhis sisteminin kurulup kurulmadığının, 
bunun işletilip işletilmediğinin belirlenmesi ve belirtilmesi zorunluğuna işaret etmektedir.” 
588 Tasarı m. 378 gerekçesi. 
589 ÖZKORKUT; Yenilik ve Değişiklikler-I, s. 239-245. 
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ve bu komitenin görev tanımları arasında etkili iç kontroller, iç denetim ve riskin erken 

teşhisiyle ilgili fonksiyonel sorumluluklar tanımlanması çok daha yararlı ve etkili 

düzenlemeler olacak ve denetim mesleğine daha başka bir boyut katacaktır590. 

 
8.3.2. Görüş Yazısı 
 
Denetçinin açıklamalarının bulunduğu denetim raporundan ayrı olarak, yaptığı inceleme 

ve araştırmalar sonucu oluşan ve kendi değerlendirmelerini içeren yazıya görüş yazısı 

denir591. Bu yazı; denetimin konusu, türü, niteliği ve kapsamını içermelidir ve herkesin 

anlayabileceği bir dille yazılmalıdır (Tasarı m. 403, f. 1, 2). Görüş yazısında, ayrıca 

YK.’nın sorumluluğunu gerektirecek bir durumun mevcut olmadığına, eğer varsa bu 

sorunlara da işaret edilir (Tasarı m. 403, f. 2).  

 
Tasarı’da özellikle “yazı” ifadesi tercih edilmiştir. Zira "rapor" denilseydi, denetçi 

raporuyla karışabilir, hatta onun bir sonucu olarak görülebilirdi. Oysa Tasarı’nın amacı, 

denetçinin ayrı bir yazı vererek sonuç açıklamasıdır592. Ancak doktrinde, denetçinin 

direkt olarak, bir bakıma yıllık rapor hakkında görüş bildirmesi, Uluslararası Denetim 

Standartları’nın sınırlarını aşan bir durum olarak değerlendirilmektedir593. 

 
Finansal tablo ve yıllık faaliyet raporlarının akıbeti görüş yazısına tabidir. Zira GK.’nın 

bunlar hakkında bir karar verebilmesi için görüş yazısının olumlu görüşü içermesi 

zorunludur. Aksi halde YK.’nın bu tablo ve raporları GK.’ya sunması mümkün 

değildir594. Denetçinin,  incelenen finansal tablolar hakkında bir görüşe varabilmesi için 

ise; soruşturmalar, gözlemler, teftiş ve doğrulamalar yoluyla, yeterli sayıda ve uygun 

kanıt elde etmesi gerekir595. 

 
Sınırlı olumlu ve olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan 

durumlarda, GK., söz konusu finansal tabloları esas alarak, açıklanan kâr veya zarar ile 

doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan herhangi bir karar alamaz. Bu hâllerde YK., 
                                                
590 CÖMERT; 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makaleler/tttkicdenetimnuran
comertmakale.pdf. 
591 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 579. 
592 Tasarı m. 403 gerekçesi. 
593 DURAL; s. 30, 31. 
594 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 579. 
595 Lerzan KAVUT; Genel kabul Görmüş Denetim Standartları ve Türkiye’deki Durumu, Türkiye’de 
Muhasebe Denetimi Alanında Yayınlanan Araştırmalar (1995-2005) ve Seçme Yazılar İstanbul 
SMMM. Odası, Yayın No: 8, s. 249-257. 
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görüş tarihinden itibaren iki iş günü içinde, GK.’yı toplantıya çağırır ve toplantı 

tarihinde geçerlilik kazanacak şekilde istifa eder. GK. yeni bir YK. seçer. Bu kurul altı 

ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve 

denetleme raporu ile birlikte GK.’ya sunar (Tasarı m. 403, f. 5). 

 
Denetçi, gerekçeli olmak kaydıyla596; sadece olumlu, sınırlı olumlu veya olumsuz görüş 

yazısını imzaladıktan sonra YK.’ya sunar597. 

 
8.3.2.1. Olumlu Görüş Yazısı 
 
Denetçi, olumlu görüş verdiği takdirde yazısında, Tasarı m. 398 uyarınca yapılan 

denetimde, herhangi bir aykırılık belirlemediğini; denetim sırasında oluşan bilgilerine 

ve Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca yaptığı değerlendirmeye göre, şirketin veya 

topluluğun finansal tablolarının doğru olduğunu, şirketin ve topluluğun malvarlığıyla 

finansal durumuna ve kârlılığına ilişkin resmin, gerçeğe uygun bulunduğunu ve gerçeği 

dürüst bir şekilde yansıttığını açıklar (Tasarı m. 403, f. 1). 

 
Olumlu görüş yazısı, finansal tabloların sonuçları hakkında GK.’nın karar alabileceği 

anlamına gelir ve bu sebeple yöneticilerin ibrası için hem esas olur, hem de dayanak 

oluşturur598. Bu durumda YK. istifa etmek zorunda kalmaz. 

 
Denetleme süreci içinde veya öncesinde, finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporu 

üzerinde, düzenleyici organ tarafından, denetleme raporunu etkileyebilecek nitelikte 

değişiklikler yapıldığı takdirde, denetleme yeniden yapılır ve sonuç raporda özel olarak 

açıklanır ve bu durumda olumlu görüş yazısı, sonraki denetlemeyi yansıtır599.  

 
Gerekli olduğu halde yapılmayan yeniden denetim, denetimi ve olumlu görüş yazısını 

geçersiz hâle getirir; gerekli olduğu halde, yapılmayan değişiklik ise, denetleme ile ilgili 

olmayıp, finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporlarının geçerliliği ve ilgili organın 

sorumluluğu ile alakalıdır. Değişiklikler dolayısıyla denetleme raporunda ve olumlu 

görüş yazısında yapılacak değişikliklerin kapsamını, somut olayın özellikleri belirler600. 

 
                                                
596 Tasarı m. 403 gerekçesi. 
597 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 580. 
598 Tasarı m. 403 gerekçesi. 
599 Tasarı m. 397, f. 3 gerekçesi. 
600 Tasarı m. 397, f. 3 gerekçesi. 
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8.3.2.2. Sınırlı Olumlu Görüş Yazısı 
 
Denetçi, çekinceleri varsa, olumlu görüş yazısını sınırlandırabilir. Sınırlandırılmış 

görüş, finansal tabloların yetkili kurullarca düzeltilebileceği durumlarda ve finansal 

tablolarda açıklanmış bulunan sonuçta etkisi sınırlı olan aykırılıkların varlığında verilir. 

Sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabileceği yazıda açıkça 

gösterilmelidir (Tasarı m. 403, f. 3). Burada Tasarı m. 403, f. 5 hükmü geçerlidir. 

 
Kavramdan da anlaşılacağı üzere "sınırlı olumlu görüş yazısı", olumlu bir yazıdır. Bu 

yazı denetçinin vardığı sonucun esas itibarıyla, hatta büyük çapta olumlu olduğunu 

ifade eder. Bu "olumlu" kanı nesneldir601: 

 
- Türkiye Muhasebe Standartları gereği gibi uygulanmış olup da, sadece bazı sonucu 

değiştirmeyen veya etkilemeyen aykırılıklar varsa;  

- Temel hatalar, aldatmalar, hileler, aykırılıklar, peçelemeler, gizlemeler, başka türlü 

göstermeler mevcut değilse;  

- Belgesiz kayıt yapılmamışsa, dayanak belgeler sahte değilse, envanterle 

oynanmamışsa;  

- Aykırılıklar önemli tutarlara varmayan, ihmâl edilebilen tahsil/tahakkuk ilkesi 

benzeri uygulamalardan, iskontolardan, değer düzeltmelerinden hatta 

aktifleştirmelerden doğuyorsa, sınırlı olumlu görüş verilebilir.  

 
Öğreti ve mahkeme kararları sınırlı olumlu görüş ile olumsuz görüş arasındaki sınırı 

çizecektir. Sınırlı görüş yazısı, somut olaya göre bir değerlendirmeyi gerektirir ve bu 

yazı ne (Tasarı sisteminde bulunmayan) çekinceli görüş yazısı ne de olumsuz görüş 

yazısı olarak işleme tâbi tutulabilir.  

 
Denetçi, GK.’ya, yıl sonu finansal tablolarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını, 

gösterilen kâr ve zarara güvenilip güvenilmeyeceğini bildirmelidir. Sınırlı olumlu görüş 

yazısında yer alan "sınır", denetçinin kendisini sorumluluktan korumak için koyduğu 

çekinceleri ifade etmez, sonuçlara ne kadar ve ne ölçüde dayanılabileceğini gösterir.   

 

 

 
                                                
601 Tasarı m. 403 gerekçesi. 
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8.3.2.3. Olumsuz Görüş Yazısı 
 
Denetçi, çekinceleri varsa, olumlu görüş yazısını sınırlandırabilir veya olumsuz görüş 

yazısı verebilir (Tasarı m. 403, f. 3). 

 
Olumsuz görüş yazısı, şirketin yıl sonu finansal tabloları ile yıllık raporunun; 

- Türkiye Muhasebe Standartları ile Tasarı’ya ve/veya 

-  Esas sözleşmenin finansal raporlama hükümlerine  

uygun olmadığını ifade eder. Bu yazı, yöneticilerin sorumluluğuna dayanak oluşturan 

bir belge olarak kabul edilebilir. Denetçinin olumsuz görüş yazısı vermesi halinde, söz 

konusu finansal tabloların sonuçlarına dayanılarak hiçbir karar alınamaz. Çünkü 

denetlenen yılsonu finansal tablolarının, faaliyet döneminin sonuçlarını belirlemediği ya 

da belirlemeye uygun olmadığı anlaşılmıştır ve açıklanan sonuçlar. Yani kâr veya zarar 

gerçek değildir; gerçek sonucu yansıtmamaktadır602. 

 
Denetçi, denetlemenin 

-  Tasarı hükümlerine uygun olarak yapılmasına ve sonuçlara varılmasına imkân 

vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması veya 

- Şirket tarafından, denetlemede önemli kısıtlamaların yapılmış olması halinde 

bu durumları ispata mecbur olmaksızın. Fakat gerekçelerini açıklamak şartıyla, görüş 

vermekten kaçınabilir. Kaçınma, olumsuz görüşün sonuçlarını doğurur603. Ancak 

denetçi, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, Tasarı m. 405, f. 1 hükmünden 

yararlanmayı seçerek, kaçınma ya da olumsuz görüş yazısı yazmayabilir, sorunu 

mahkemeye taşıyabilir. Aynı şekilde YK. da bu sorunu mahkemeye götürerek, 

denetçinin olumsuz ya da kaçınma görüş yazısı vermesini engelleyebilir. Bir diğer yol 

da denetçinin denetim sözleşmesini feshetmesidir. Zira haklı sebepler çalışma şartlarının 

müsait olmamasından, denetçinin görevi yerine getirmesinin engellenmesinden 

doğabilir (Tasarı m. 399, f. 8 gerekçesi.). 

 

                                                
602 Tasarı m. 403 gerekçesi. 
603 Tasarı m. 403, f. 4. “Sınırlı olumlu görüş yazısı veya görüş bildirmekten kaçınma yazısı, AŞ.’nin hakim 
ortaklıkla veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili ise ve şirketin YK., topluluk tarafından uygulanan 
yöntemler nedeniyle şirketin zarara uğratıldığını ve bu zararın denkleştirilmediğini ileri sürüyorsa, 
ticaret mahkemesi, söz konusu meseleye özgü olarak bir özel denetçi atanmasına karar verebilecektir.” : 
Denetimnet Bültenleri, BültenNo: 2008/4, http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=942, age. 
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Olumsuz görüş yazısının, aynı zamanda finansal tabloların ve yıllık raporun butlanının 

saptanması anlamını ifade etmesi uygun görülmemiştir. Ancak öğretinin ve mahkeme 

kararlarının bu sonuca varmalarının yolu açık bırakılmıştır604. Yani olumsuz görüş 

yazısı rapor ve tabloların butlanı için bir gerekçe teşkil edebilecektir605. Nitekim Alman 

Paylı Ortaklıklar Kanunu, denetçinin olumsuz görüş yazısı vermesi hâlinde, tablo ve 

raporların batıl olacağı hükmünü içermektedir. Ancak Tasarı, denetçilerin görüş 

yazısına böyle bir etkinlik verilmesinin, görüş yazısının mahkeme kararı gücü 

kazanabileceği endişesiyle böyle bir düzenlemeye yer vermemiştir606. 

 
Açıklamalar olumsuz görüş yazısının sonuçlarının, yöneticiler ve şirket açısından ne 

kadar ağır olduğunu göstermektedir. Bu sebeple denetçi ancak, büyük ve geniş kapsamlı 

aykırılıkların bulunması, durumun açık ve kanıtlanmış olması halinde olumsuz görüş 

yazısı vermelidir. Zira yoruma ve subjektif değerlendirmelere dayalı olumsuz görüş, 

Tasarı’nın sistemiyle bağdaşmaz. Olumsuz görüş yazısı verilmesi, tamamen denetçinin 

takdirine kalmış bir seçenek değildir. Olumsuz görüş yazısı verilmesini somut durum 

gerektiriyorsa, bu aynı zamanda kanunî bir yükümdür607. 

 
Tasarı m. 403, f. 5 hükmündeki yaptırım burada da geçerlidir. 

 
9. DENETÇİLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
 
Denetleme, denetçilik mesleğinin gerekleri ile meslek etiğine ve Türkiye Denetim 

Standartları’na uygun olarak ve özenle yapılır (Tasarı m.398). Sorumluluk halleri; 

dürüstlüğün, tarafsızlığın ve sır saklama yükümünün ihlâlidir (Tasarı m. 404 gerekçesi). 

Nitekim IFAC.’a608 bağlı olarak çalışan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları 

Kurulu tarafından hazırlanarak 2002 sonu yayınlanmış ve AB. Komisyonunca da 

benimsenmiş olan denetim standartlarında, denetimin genel ilkeleri sıralanırken, 

denetçinin etik kurallara uymakla yükümlü olduğu belirtilmekte ve bunlar; bağımsızlık, 

                                                
604 Tasarı m. 403 gerekçesi. 
605 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 582. 
606 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 582. 
607 Tasarı m. 403 gerekçesi. 
608 “IFAC., muhasebe mesleğinde 163 üyesi bulunan uluslararası bir örgütlenmedir. IFAC., kar amacı 
gütmeyen, herhangi bir devlete bağlı olmayan ve politik bir kimliği bulunmayan bir örgüttür. IFAC.’ın 
misyonu, kamu yararına hizmet için evrensel muhasebe mesleğini güçlendirmeye devam etmek, yüksek 
kalitede mesleki standartları kurarak ve geliştirerek güçlü uluslararası ekonomilerin gelişmesine katkıda 
bulunmaktır.” KÖKSAL; s. 42, dipn. 110. 
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dürüstlük, tarafsızlık, mesleki özen ve dikkat, sır saklama, mesleki davranış ve teknik 

standartlar şeklinde sayılmaktadır609. 

 
Denetçilerin hukuki sorumluluğu Tasarı m. 554’te genel olarak, denetçilerin sır 

saklamadan doğan sorumluluğu Tasarı m. 404’te, pay sahiplerinin bilgi alma hakkından 

doğan sorumlulukları ise Tasarı m. 437’de düzenlenmiştir.  

 
Birden çok denetçinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları hâlinde, bunlardan her 

biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği 

ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur (Tasarı m. 557). 

Davacı, birden çok sorumlu kişiyi, zararın tamamı için birlikte dava edebilir ve hakimin 

aynı davada her bir davalı denetçinin tazminat borcunu belirlemesini isteyebilir. Birden 

çok sorumlu denetçi arasındaki başvuru, durumun bütün gerekleri dikkate alınarak 

hâkim tarafından belirlenir (Tasarı m. 557). 

 
Cezai sorumluluk olarak; işlem denetçilerinin (kurum denetçisi olarak geçmektedir), 

denetime ilişkin raporlarını Tasarı m. 351’e aykırı olarak vermeleri hâlinde, üçyüz 

günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılacakları belirtilmiştir ve bu 

suç resen takip olunacaktır (Tasarı m. 562, 563.). 

 
9.1. Denetçilerin Genel Sorumluluğu 
 
Tasarı m. 554’e göre;  

1) “Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, 

raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi; 

2) Şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, 

tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket işlem ve 

kararını denetleyen işlem denetçisi ve özel denetçiler; 

kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde,  

a) hem şirkete610, 

b) hem pay sahiplerine 

c) hem de şirket alacaklılarına 

                                                
609 UZAY; Türkiye’de Denetçi Bağımsızlığı, s. 352. 
610 Tasarı m. 555’e göre;  şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir; pay 
sahipleri tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler. 
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 karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar.” 

 
Tasarı m. 560’a göre; sorumlu olan denetçilere karşı şirketin tazminat istemek hakkı, 

şirketin, zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her halde zararı doğuran 

fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Ancak bu 

fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanunu’na göre daha uzun dava zamanaşımına tâbi 

bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uygulanır. 

 
Tasarı m. 554’te anılan denetçilerin, sır saklama yükümünü ihlâl etmeleri hâlinde tâbi 

oldukları sorumluluk özel olarak Tasarı m. 404’te düzenlendiği için, genel hüküm 

niteliğindeki Tasarı m. 554, kural olarak Tasarı m. 404 kapsamına giren ihlâllerde 

uygulanmaz611. Sorumluluk, kusur ilkesine bağlanmıştır. Ancak denetçilerin kusursuz 

oldukları asıldır. Zira kusuru iddia eden ispatlayacaktır612. Bu durum, TTK’daki 

denetçilerin sorumluluk hükümlerinden farklıdır. Zira TTK. m. 359’a göre, denetçilerin 

sorumluluktan kurtulabilmeleri için kusursuz olduklarını, kendilerinin ispat etmeleri 

gerekmektedir. Yani Tasarı’dakinin aksine TTK.’da denetçi, sorumluluklarına aykırı 

davrandığı zaman, baştan kusurlu kabul edilmektedir. TTK.’daki sistem, denetçiyi 

baştan kusurlu kabul etmek açısından eleştirilebilirse de Tasarı’daki düzenlemeye göre, 

şirket işleyişinin dışında bulunan şirket alacaklılarının, zarar dolayısıyla, denetçiyi 

sorumlu tutabilmek için onun kusurunu ispat etmek zorunda bırakılması uygulamada 

haksızlıklara sebebiyet verebilecektir. Oysa pek çok ülkedeki düzenlemede olduğu gibi 

denetçinin kendi kusursuzluğunu ispat etmesi, kendisinin bizzat olayın içinde olması ve 

gerekli donelere haiz olması sebebiyle daha kolay olacaktır613. 

 
Söz konusu hükümde, alacaklılar dışında üçüncü kişilere karşı denetçilerin sorumlu 

olacağı düzenlenmemiştir. Ancak pay sahiplerine karşı sorumluluğun düzenlenmiş 

olması pek çok ülkede bu düzenlemeye henüz gidilmemiş olması dolayısıyla takdir 

edilmektedir614. 

 

                                                
611 Tasarı m. 554 gerekçesi. 
612 Şirkete karşı sorumlulukta şartları varsa, teselsüle ilişkin Tasarı m. 557 uygulanır (Tasarı m. 554 
gerekçesi). 
613 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 585. 
614 “Fransa ve Hollanda’da denetçilerin pay sahiplerine karşı sorumluluğu açıkça kabul edilmişken, 
Almanya’da sınırlı şekilde kabul edilmiş; İsveç, İtalya ve İspanya’da ise denetçilerin pay sahiplerine 
karşı sorumluluğu düzenlenmemiştir.”: ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 586, 587 ve dipn. 109. 
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9.2. Denetçilerin Sır Saklama Yükümlülüğü 
 
Denetçiler, Tasarı’daki düzenlemeye göre denetledikleri AŞ.’nin çok önemli bilgi ve 

belgelerine ulaşabilecek konumda olup, bir kısım bilgi ve belgeleri de YK.’dan talep 

edebileceklerdir. Zira YK. da bunları derhal hazır etmekle yükümlüdür. Denetçilerin söz 

konusu bilgi ve belgeleri denetim faaliyeti dışında kullanmaları, hem şirkete hem de 

şirketle ilgili diğer kişilere zarar verebilir. Bu nedenleTasarı’da denetçilerin sır saklama 

yükümlülüğü düzenlenmiştir. 

 
Denetim sırasında toplanan bilgiler, esasen gizli nitelikte kabul edilir ve denetçi 

tarafından açıklanamaz. Ancak finansal tablolara verilmesi gereken açıklayıcı bir notun 

verilmemiş olduğu durumlarda denetçinin bu notu açıklaması sır saklama kapsamında 

sayılmamalıdır. Zira denetim kurallarına bağlı olarak yapılması gereken zorunlu 

açıklamalar ile kamuyu aydınlatma amacı ile mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular 

sır sayılmaz615. 

 
Tasarı m. 404, f. 1’e göre: “Denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçi616, bunların 

yardımcıları ve bağımsız denetleme kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan 

temsilcileri, denetimi dürüst617 ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla 

yükümlüdürler. Faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme 

sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlâl edenler 

şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar veren kişi 

birden fazla ise sorumluluk müteselsildir.”  

 
Denetçinin bir bağımsız denetleme kuruluşu olması hâlinde, sır saklama yükümü, bu 

kurumun YK.’nu, üyelerini ve çalışanlarını da kapsar (Tasarı m. 404, f. 3)618.  

Denetçiler, yukarıdaki hükümlere göre; hem denetleme sırasında öğrendikleri şirketin 

sırlarını saklamak hem de bu sırları kullanmamak619 yükümü altındadır620. Zira 

                                                
615 Ersin GÜREDİN; Denetçinin Meslek Ahlakı Standartlar ve Uygulamadan Örnekler, Türkiye’de 
Muhasebe Denetimi Alanında Yayınlanan Araştırmalar (1995-2005) ve Seçme Yazılar İstanbul 
SMMM. Odası, Yayın No: 82, s. 220. 
616 “Özel denetçi sır saklamakla yükümlüdür.”: Tasarı m. 441, f. 5. 
617“Dürüstçe, ahlâk kurallarına, meslekî etiğe göre ve tarafsız bir şekilde yapılması gereken 
"denetim"dir; sır saklama da denetim ile bağlantılıdır.” : Tasarı m. 404 gerekçesi. 
618 “Hükümdeki denetleme kuruluşunun "denetime yardımcı temsilcisi" terimi ile denetlemeyi bizzat yapan 
denetçi/denetçilerin eşgüdümünü sağlayan, gözetim işlevini yerine getiren kişileri de kapsar. Bu hükümle, 
davranış yükümlerini sadece "arazide çalışanlar"a özgüleyebilecek yorumlara engel olunmak 
istenmiştir.”: Tasarı m. 404 gerekçesi. 
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sorumluluğun şartı, “sırrın kullanılmasıdır”621. Ancak sorumluluk için kullanma 

sonucunda bir yarar/menfaat elde edilmiş olması şart değildir622. Sırrın izinle 

kullanılması sorumluluğu ortadan kaldırır. Ancak iznin, denetlenen AŞ.’nin kanuni 

temsilcisi olan YK. tarafından verilmesi gerekir (Tasarı m. 404 gerekçesi). Herkes 

tarafından bilinen hususların açıklanması ise denetçilerin sorumluluğunu doğurmaz623. 

Eski kanun sisteminde doktrin tarafından kabul edildiği gibi Tasarı m. 404, f. 6’ya göre 

de adli ve idari soruşturma hallerinde, suça ilişkin durumlar söz konusu olduğunda, sır 

sayılan bilgi ve belgelerin denetçilerce yetkililere verilmesi, sır saklama 

yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmez624. 

 
Tasarı’da denetçilerin sır saklama yükümüyle sorumlu oldukları kimseler sınırlı olarak; 

şirket ve bağlı şirket olarak belirtilmiştir625. Ancak denetçiler, sır saklama ve 

kullanmama sorumluluğunu yerine getirmedikleri takdirde, sadece onlara karşı değil; 

özellikle pay sahiplerine ve alacaklılara karşı da onların menfaatlerini zedeleyici bir 

konuma gelmektedir626. Madde gerekçesine göre hüküm; hem şirketin hem de üçüncü 

kişinin zararının tazminini öngörmüştür ve zararın bu muhatapları, aynı zamanda aktif 

dava ehliyetini de haizdirler. Fakat şirketin/bağlı şirketlerin pay sahipleri denetçilerin sır 

saklama yükümüne aykırı davranışları sonucu zarar görmelerine rağmen, onlara karşı 

tazminat davası açamayacaklardır (Tasarı m. 404 gerekçesi.). 

 
Tasarı’daki söz konusu sorumluluk da tıpkı TTK.’daki gibi bir kusur sorumluluğudur627. 

Ancak Tasarı’daki sorumluluk, hem TTK.’dakinin hem de Tasarı m. 554’teki genel 

hükümün aksine, miktar itibariyle sınırlandırılmıştır628. Tasarı m. 404, f. 2’ye göre: 

“..öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmâli bulunan kişiler hakkında, verdikleri 

                                                                                                                                          
619 “Kullanmanın anlamını öğreti ve mahkeme kararları belirleyecektir.”, “..İş ve işletme sırlarının, 
denetim faaliyeti sırasında öğrenilmiş ve kullanılmış olması gerekir. Kullanılma ile, inter alia, üçüncü 
kişiye aktarma anlaşılır.”: Tasarı m. 404 gerekçesi. 
620 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 587. 
621 “TTK. m. 358’e göre sırların açıklanması ile sır saklama yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır. Yani bu 
sırların kullanılmış olması aranmaz.”: ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 589 ve dipn. 118. 
622 Tasarı m. 404 gerekçesi. 
623 AYTAÇ; Sır Saklama Yükümlülüğü,s. 183, 184. 
624 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 589. 
625 “Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlâl edenler, şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere 
karşı sorumludurlar.” hükmünün lafzından, sanki sadece bağlı şirketlere karşı sorumlulukta zarar verme 
şartı aranmakta gibi bir anlam çıkmaktadır. Böyle bir sonuca gidilemeyeceğinden, hükmün yazımı 
değiştirilmelidir. 
626 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 588. 
627 (Bkz. s. 32). 
628 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 588. 
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zarar sebebiyle, her bir denetim629 için yüzbin Türk Lirası’na, pay senetleri borsada 

işlem gören anonim şirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirası’na kadar tazminata 

hükmedilebilir..” Bu sınırlandırma ancak ihmalleri ile bir zarara sebebiyet vermiş olan 

denetçi vd. lerine uygulanabildiği gibi ayrıca denetime katılanlardan bazılarının kasıtlı 

hareket etmeleri hâlinde de uygulanır. Yani birden fazla kişi denetimde birlikte görev 

aldığı zaman, bu kimselerden bir çoğunun ihmali bulunması ve bazılarının da kastının 

olması hâlinde sorumluluk sınırlıdır. Ancak genel duruma göre, kasıtlı olarak 

yükümlülüğünü ihlal eden denetçiler açısından bu sınırlandırma yapılmaz630. 

Doktrindeki bir görüşe göre, burada ceza açısından maddi bir tavan belirlenmesi yerine 

Uluslararası uygulamalarda da öngörülen, denetim ücretinin belirli bir katına göre (2 ila 

4 katı arasında gibi) sınırlama yönteminin uygulanması daha doğru olacaktır631. 

 
Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluklarına aykırı davranmaları sonucu oluşan 

zararı, tazmin etmeleri gerekir; ki bu tazmin yükümü, kanun dışında, sözleşme ile 

daraltılamaz ve kaldırılamaz (Tasarı m. 404, f. 4). Denetçinin sorumluluğuna ilişkin 

tazminat istemleri, denetim raporu tarihinden başlayarak beş yılda zamanaşımına uğrar. 

Ancak fiil suç oluşturup da Türk Ceza Kanunu’na göre süresi daha uzun dava 

zamanaşımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da o zamanaşımı uygulanır (Tasarı 

m. 404, f. 5). Buradaki zamanaşımı süresinin başlangıcından kastın, raporun hazırlanıp 

imzalandığı tarih mi. Yoksa YK.’ya sunma tarihi mi olduğu belirli değildir. Bize göre 

bu tarih raporun denetçilerce hazırlanmış ve bitirilmiş olduğunu gösteren imzalanma 

tarihidir. Ancak doktrinde denetim raporunun aleniyet kazandığı “yayımlanma 

tarihinde” zamanaşımının başladığı savunulmaktadır632. Aslında denetçilerin 

öğrendikleri şirket sırlarını ilk kullandıkları tarihten itibaren zamanaşımı işlemesi 

gerekir. Zira denetçiler, denetim faaliyeti sırasında şirketin sırlarına vakıf olabilmekte 

ve bu sırları uygulamada denetim raporunu hazırlamadan önce de kullanıp, menfaat elde 

edebileceklerdir. Ancak Tasarı düzenlemesinde, sorumlu denetçilerin bu yükümlerine 

aykırı hareket ettiklerinin şirket ve bağlı şirket tarafından en geç denetim raporu 

tarihinde öğrenileceği varsayılmıştır. 

                                                
629 “her bir denetim için..” ifadesi, yanlış tercümedir; doğrusu “her bir denetçi için” olmalıdır.: 
MOROĞLU; TBB., s. 202. 
630 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 589. 
631 DURAL; s. 35. 
632 ÇELİK; Anonim Şirketlerin Denetimi,  s. 590 ve dipn. 121. 
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9.3. Denetçilerin Pay Sahiplerine Karşı Sorumluluğu 
 
Denetçinin bağımsızlığı, yani şirketin dışında bulunması ve şirketin organı olmaması 

(tartışmalı), onun bilgi verme yükümlülüğünün bulunmadığı anlamına gelmez. Zira 

denetçinin bilgi verme yükümü, yüklendiği görevden doğar633. Bu sebeple, denetçinin 

ve gerekiyorsa, kendilerini ilgilendiren konular dolayısıyla işlem denetçilerinin GK.’da 

hazır bulunmaları Tasarı m. 407, f. 2634‘de açıkça öngörülmüştür635. 

 
Tasarı m. 437’ye göre, bağımsız denetçilerin denetledikleri; finansal tablolar, konsolide 

finansal tablolar, YK.’nın yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları GK.’nın 

toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin 

incelemesine hazır bulundurulur ve bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar, bir 

yıl süre ile merkezde ve şubelerde paysahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Pay 

sahibi GK.’da denetçilerden, denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi 

isteyebilir. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve 

gerçeğe uygun olmalıdır. Paysahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla 

denetçiler tarafından,GK. dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin 

istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da aynı kapsam ve 

ayrıntıda denetçilerce tekrar verilir (Tasarı m. 437, f. 2). Madde metninde geçen 

“denetimin yapılma şekline ilişkin bilgi alma hakkı” ndan kasıt; uygulanan yöntem, 

denetime hangi sıklıkta yer verildiği ve kaç uzmanın çalıştırıldığı da dahil denetime 

ilişkin her türlü sorunun sorulabilmesidir. Denetçilerin, sonuçlar hakkında bilgi 

vermesinin anlamı ise; rakamların ve rapordaki ifadelerin yorumunu pay sahiplerine 

yapmalarıdır636. 

 
 “Hesap verme" ibaresi, hükme bilinçli konulmuştur. Amaç sadece aydınlatma, üyelerin 

fikirleri olsun diye bilgi verme değil; denetlemeye olanak sağlayacak rakamların, 

olguların ve sonuçların açıklanmasıdır637. 

 

                                                
633 Tasarı m. 437, f. 2 gerekçesi. 
634 Tasarı m. 407, f. 2: “Denetçi ve kendilerini ilgilendiren konularda işlem denetçisi, genel kurulda hazır 
bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler.” 
635 Tasarı m. 437, f. 2 gerekçesi. 
636 Tasarı m. 437, f. 2 gerekçesi. 
637 Tasarı m. 437, f. 2 gerekçesi göndermesiyle Tasarı m. 199, f. 4 gerekçesi. 
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Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı 

veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile 

reddedilebilir (Tasarı m. 437, f. 3). GK.’ya sadece sağduyulu ve dürüstlükli pay 

sahipleri katılmamakta, bu kurul toplantıları rakiplerce de izlenebilmektedir. İncelemeyi 

yapan pay sahiplerinin gerçek amacı çok çeşitli olabilir ve bu amaçların bir kısmı bilgi 

alma hakkının amacı ile bağdaşmayabilir, hatta ona ters düşebilir. Eşit işlem ilkesi 

uyarınca her paysahibine bu hak tanındığı için söz konusu hakka sınır konulması 

menfaatler dengesi gereğidir638.  

 
Tasarı m. 437, f. 3 gerekçesine göre; şirket sırrında, rakip bir şirketin bilmediği, 

öğrenmemesi gereken, şirketin zararına kullanabileceği, elde etmek için çalıştığı, 

peşinde olabileceği "bilgi" ölçüsü kabul edilebilir. Rakiplerin ulaşabileceği, çeşitli 

kaynaklar aracılığı ile elde edebileceği, verileri ve bilgileri kullanarak 

yorumlama/değerleme ile çıkarabileceği bilgiler sır olamaz. Şirket menfaatlerinin zarara 

uğraması, şirket işletmesinin, bağlı şirketlerinin, müşteriler çevresinin, dağıtım 

kanallarının ve ilişkilerinin vs.'nin kayba uğraması veya bu nitelikte pek de uzak 

olmayan bir tehlikenin varlığı demektir. Zarar ile sadece malvarlığı zararı 

kastedilmemiştir.  

 
Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan639, haksız olarak reddedilen, 

ertelenen ve bu anlamda bilgi alamayan pay sahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer 

hallerde de makul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 

mahkemesine başvurabilir. Mahkeme kararı, bilginin GK. dışında verilmesi talimatını 

ve bunun şeklini de içerebilir ve mahkeme kararı kesindir (Tasarı m. 437, f. 5).  

 
TTK. m. 362’de yer alan finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yıllık raporun 

ve kar dağıtım önerilerinin, pay sahiplerinin incelemelerine hazır tutulmaları anlamına 

gelen, pasif ve geriye dönük bilgi alma hakkı, Tasarı’da aynen korunmuştur640.  

 
Bilgi alma hakkı, gereğinde şirketin ticari defterleri ile yazışmalarının incelenmesini de 

gerektirebilir. Tasarı m. 437, f. 4’e göre; şirketin ticari defterleriyle yazışmalarının, pay 

                                                
638 Tasarı m. 437, f. 3 gerekçesi. 
639 Talebin cevapsız bırakılması, yetersiz hesap verme ilkesine uymayan cevapları da kapsar (Tasarı m. 
437, f. 5 gerekçesi). 
640 Tasarı m. 437 gerekçesi. 
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sahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının incelenebilmesi için, GK.’nın açık izni veya 

YK.’nın bu hususta kararı gerekir. İzin alındığı takdirde inceleme bir uzman aracılığıyla 

da yapılabilir.  

 
Pay sahiplerinin Tasarı’da düzenlenen ‘bilgi alma ve inceleme hakkı’, esas sözleşmeyle 

ve şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz (Tasarı m. 

437, f. 6). GK.’nın, pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen 

izin verilen ölçü dışında, sınırlandıran kararları batıldır (Tasarı m. 447, f. 1, b. (b)).  

 
Tasarı m. 554’te düzenlenen denetçinin genel sorumluluğuna göre, “kanuni görevlerinin 

yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde” denetçiler; şirkete, pay 

sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı, verdikleri zarar nispetinde sorumlu olur. 

Dolayısıyla denetçilerin, pay sahiplerinin bilgi alma hakkına uygun hareket etmedikleri 

yani onlara, kanuna uygun olarak talep ettikleri bilgileri dürüst bir şekilde iletmedikleri 

takdirde, onların yanlış, eksik ya da hiç öğrenemedikleri bilgiler nedeniyle zarara 

uğramaları hâlinde oluşan zararı denetçiler, onlara tazminat olarak vermek 

durumundadır yorumunu yapabiliriz. 

 
9.4. Denetçilerin İbrası 
 
Tasarı m. 424’e göre: “Bilânçonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda 

aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve 

denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilânçoda bazı hususlar hiç veya 

gereği gibi belirtilmemişse veya bilânço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel 

olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra 

etkisini doğurmaz.” 

 
Tasarı m. 424 gerekçesine göre: “Peçeleme, bilinçsiz bir şekilde de yapılmış olabilir 

veya bilânçoya konulan bir kalem mesela karşılık amacını aşan bir şekilde gerçek 

durumun görülmesine engel olabilir. Bu gibi hâller ibraya engel olmamalıdır.” 

 
Ancak madde hükmü, şirketin gerçek durumunun görülmesine bilanço düzenlemesi 

engel ise artık burada ayrıca bilinçli hareket edilmiş olması şartını getirmek gereksizdir, 
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bu unsur olmadan da böyle bir bilançoya dayalı ibra kararının geçerli olmayacağı 

düzenlemesi yeterli olacaktır, görüşüyle eleştirilmektedir641. 

 
Tasarı’da ibranın etkisi; GK. kararıyla kaldırılamayacak şekilde düzenlenmiştir (Tasarı 

m. 558, f. 1). GK.’nın, denetçilerin sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın 

kapsadığı açıklanan maddî olaylara ilişkin olarak, şirketin, ibraya olumlu oy veren ve 

ibra kararını bilerek payı iktisap etmiş olan pay sahiplerinin dava hakkını kaldırır; diğer 

pay sahiplerinin dava hakları ise ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle düşer (Tasarı 

m. 558, f. 2). Altı aylık süre hak düşürücüdür642. Ancak ibra bir GK. kararı olduğu için 

bu karara karşı iptal davası açılabilir643. 

 
Tasarı m. 559’a göre; denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan 

sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra 

yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak GK.’nın 

onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini temsil eden 

pay sahipleri, sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra GK. tarafından 

onaylanamaz644. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
641 ULAŞ; s. 197. 
642 Tasarı m. 558, f. 2 gerekçesi. 
643 Tasarı m. 558, f. 1 gerekçesi. 
644 Bu hüküm TTK. m. 310’un tekrarıdır. 
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SONUÇ 

 
İç denetim; bir şirketin kendisinin görevlendirdiği iç denetçileri tarafından, şirketteki 

mali ve mali olmayan tüm faaliyetlerin incelenip değerlendirilerek, şirket yönetimine 

rapor edilmesidir. Bağımsız denetim ise AŞ.’lerin finansal tablolarının genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu ölçmek ve yıllık denetim raporları ile şirketin 

gerçek durumunun tutarlılığını karşılaştırmak amacıyla bağımsız denetçiler eliyle 

yapılan denetim çalışmasıdır. 

 
TTK.’ya göre AŞ.’lerde, beşten fazla olmamak üzere bir veya daha çok denetçi bulunur. 

Birden çok olan denetçiler bir kurul teşkil ederler. Denetçiler, pay sahibi olan ve 

olmayanlar arasından ilk defa bir yıl için Kuruluş GK.’yı ve sonradan en çok üç yıl için 

GK. tarafından seçilirler. Denetçi bir kişi ise, onun, birden çok ise, yarısından bir 

fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazımdır. Görev süreleri dolan 

denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Denetçiler aynı zamanda YK. üyeliklerine 

seçilemeyecekleri gibi şirketin memuru dahi olamazlar. Görevleri biten YK. üyelikleri, 

GK.’ca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler. 

 
Tasarı hükümlerine göre ise denetçi ancak ortakları, YMM. veya SMMM. unvanını 

taşıyan bir bağımsız denetim kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, 

bir veya birden fazla YMM.’yi veya SMMM.’yi denetçi olarak seçebilirler. Bağımsız 

denetim kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının 

nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bakanlar Kurulunca 

yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir (Tasarı m. 400). Tasarı’ya göre 

denetçiler, bağımsızlıkları gereği denetledikleri AŞ.’de pay sahibi, ibra edilse dahi YK. 

üyesi, memur ya da görevli olamazlar. Bağımsız denetçi seçimi her faaliyet yılı için GK. 

tarafından yapılır (Tasarı m. 399). Hem TTK.’daki hem de Tasarı’daki denetim sistemi 

zorunludur. Ancak TTK.’daki iç denetim şirket bünyesinde zorunlu denetim organı 

tarafından yerine getirilmektedir. Tasarı’da ise bağımsız denetim, şirket dışından organ 

niteliği tartışmalı bırakılmış olan bağımsız denetçiler tarafından yürütülmektedir. 

Bağımsız denetçinin denetim raporunda ve görüş yazısında açıkladığı görüşü ile GK. 

kararını etkileyebilmesi, denetçinin sorumluluğuna ilişkin düzenlemenin bulunması 

organ niteliği ile uyuşmaktadır. Ancak Tasarı’da denetçi seçme yetkisinin bazı sınırlara 

tabi tutulması ve şirkete denetçiyi görevden alma yetkisinin kural olarak tanınmaması, 
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denetçi seçiminin belli bir sürede yapılmasının kanuni bir yüküm olarak kabul edilmesi, 

denetçiye sadece mali nitelikte denetleme yetkilerinin verilmiş olması, denetim 

yetkisinin başka hiçbir şirket organına devredilememesi, denetçinin şirket dışında 

çalışıyor olması ve bağımsız olması bağımsız denetçilerin organ niteliğini kaybetmiş 

olduğunu göstermektedir. 

 
İç denetimde zorunlu organ olan denetim kurulunun ya da denetçinin bulunmaması, AŞ. 

için bir fesih sebebidir. Bağımsız denetimde ise faaliyet döneminin dördüncü ayına 

kadar bağımsız denetçi seçilememişse, denetçi YK.’nın, her YK. üyesinin veya herhangi 

bir paysahibinin istemi üzerine, mahkemece atanır. Ayrıca denetçinin denetiminden 

geçmemiş olan yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar düzenlenmemiş hükmündedir. 

Tasarı’ya göre bir bağımsız denetim kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için 

görevlendirdiği denetçi, yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o 

denetçi en az iki yıl için değiştirilir (Tasarı m. 400, f. 2). Aslında bu hükmün 

denetçilerin bağımsızlık ve tarafsızlığının korunması amacına uygun olduğu 

söylenemez. Çünkü madde metninde açıkça “bağımsız denetim kuruluşunun, bir 

şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi” nin değiştirilmesi hükmü yer 

almaktadır. Yani o şirketi denetleyen denetçi yedi yıl sonra değiştirilmekte ancak o 

denetçinin bağlı olduğu bağımsız denetim kuruluşu istenildiği takdirde yıllar boyu 

aynen görevine devam edebilmektedir. Bu durumda şirketin pek çok sırrına yedi yıl 

boyunca vakıf olan bağımsız denetim kuruluşu, hem şirket için bir risk oluşturabilecek 

hem de şirketle olan uzun süreli yakınlığı sebebiyle bağımsızlık ve tarafsızlık 

özelliklerini yitirebilecektir. Yedi yıl gibi bir sürenin denetçilerin tarafsızlığını korumak 

açısından yeteri kadar kısa olduğunu söylemek de mümkün değildir. Burada yapılması 

gereken, büyük şirketler açısından zorunlu olan bağımsız denetim kuruluşunun ve orta 

ile küçük ölçekli şirketler için görev alan YMM. veya SMMM.’lerin veya bağımsız 

denetim kuruluşunun bir şirketin denetiminde en fazla iki yıl süreyle görev yapmasının 

düzenlenmesidir.  

 
Tasarı’daki denetim hükümlerinin sağlıklı işleyebilmesi için her şeyden önce; AŞ.’lerin 

mevcut durumu ile denetlemeyi yapacak olan YMM. ve SMMM.’ler ile bağımsız 

denetleme kuruluşlarının sayısal olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu bakımdan meslek 

mensubu içinde büyük çoğunluğu oluşturan SMMM.’lerin 3568 sayılı Kanun m. 2’ye 

göre, defter tutma yetkilerinin bulunması ileride sorun oluşturabilecektir. Çünkü Tasarı 
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m. 400’e göre denetimin bağımsızlığını sağlamak için SMMM.’ler AŞ.’lerin 

denetiminde görev alacaklarsa, bir tercih yapmak zorunda kalacaklardır. Yani AŞ.’nin 

ya defterlerini tutacak, ya da yıl sonu hesaplarının bağımsız denetimini yapacaklardır. 

Zira Tasarı’daki düzenlemeye göre bağımsız denetçilerin iki işi aynı şirkette veya 

şirketler topluluğunda bir arada yapmaları mümkün değildir. Bu tercih yapma 

zorunluluğu da AŞ.’leri denetleyecek SMMM.’lerin sayısını daha da düşürebilir. Ancak 

SMMM.’ler bu iki faaliyeti ayrı olarak, Tasarı m. 400, f. 1 anlamında aralarında 

herhangi bir bağ olmayan farklı şirketlerde, eş zamanlı bir şekilde yürütebilirler. Bu 

meslek mensuplarından oluşacak olan bağımsız denetim kuruluşları açısından ise; 

Tasarı’da öngörülen asgari sermaye tutarları gözönüne alınırsa, serbest meslek faaliyeti 

yürüten SMMM. ve YMM.’lerin kolayca sermaye bulup bağımsız denetim kuruluşu 

kuramayacakları açıktır. 

 
Tasarı m. 400’e göre; üyelerinin SMMM. ya da YMM. olması zorunlu bağımsız 

denetim kuruluşunun esasları hakkında çıkarılacak olan tüzükte, bağımsız denetim 

kuruluşlarına gerekli şartları sağladıklarına dair hangi kurum ya da kuruluşun yetki 

vereceği belirlenmelidir. Bu konuda çeşitli alternatifler vardır; bunlar arasında meslek 

mensuplarının sürekli eğitimlerini veren, ruhsat için sınav yapan ve ruhsatları veren 

TÜRMOB. ya da bağımsız denetim şirketlerine halihazırda yetki veren SPK. ya da 

diğer ilgili kurumlar sayılabilir. 3568 sayılı Kanun’a göre ruhsat aldıkları andan itibaren 

YMM. ve SMMM.’ler, denetim yetkisine sahiptirler ve bu görevlerini şirketleşerek de 

yerine getirebilirler. O halde kısa yoldan sonuca ulaşmak için bu şekilde kurulmuş ya da 

kurulacak olan şirketlere Tasarı’da bahsedilen tüzük hükümleri gereğince, TÜRMOB. 

tarafından AŞ.’leri bağımsız denetleme yetkisi verilebilir645.  

 
Tasarı’daki denetime ilişkin hükümlerle, denetçilere TTK.’da olduğu gibi çok önemli 

yetkiler verilmiştir. Ancak Tasarı’da denetçilerin iç denetim görevleri tamamen ortadan 

kaldırılmış ve TTK.’daki denetçilerin yönetime katılma niteliği gösteren ve şirketin 

gidişatını denetleyen görev ve yetkilerine yer verilmemiştir. Aslında iç denetim 

muhafaza edilerek iç denetçilerin nitelikleri daha sağlıklı belirlenmiş olsaydı, GK., YK. 

ve denetçiler arasındaki sorumlulukların ve bağlantıların daha düzenli olması 

sağlanabilirdi. Ayrıca TTK. düzenlemesinde dış denetimi engelleyen bir hüküm 

                                                
645 ÖZKORKUT; s. 67, 68. 



 163 

bulunmamasına rağmen Tasarı’daki düzenlemeye göre ancak şirket dışından birileri 

denetçi olarak seçilebilmektedir. TTK.’da küçük şirketlerin dış denetim yoluyla 

denetimi isteğe bağlı tutulmuşken, Tasarı’da küçük ölçekli şirketlerin bağımsız denetimi 

zorunlu kılınmıştır. Bağımsız denetim kuruluşlarının yapacağı denetimin küçük ölçekli 

şirketlere faydasından çok ekonomik açıdan bir külfete yol açacağı düşünülmemiştir. 

Fakat burada bir istisna getirilerek, küçük ve orta ölçekli şirketlerce tercih edilirse, 

bağımsız denetimin bir veya birden fazla YMM. veya SMMM. tarafından yapılabileceği 

hükmü getirilmiştir.  

 
TTK’da özel denetçi seçimi belirli hususların incelenmesine özgü olarak, son iki yıl 

içinde AŞ.’nin kurulmasına veya yönetimine ilişkin bir suistimalin varlığı halinde ya da 

kanun veya esas sözleşme hükümlerine önemli surette aykırı hareketlerin varlığında 

veya bilançonun gerçeği yansıtmaması durumunda YK., denetçiler veya azınlığın talebi 

üzerine GK.’ca özel denetçi tayin edilebilir. Azınlığın talebi reddedilirse ve azınlık 

mahkemeye belli şartlarla başvurursa, mahkeme özel denetçiyi atayabilir. Tasarı’ya 

göre her paysahibi, paysahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde 

ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir 

denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile GK.’dan isteyebilir. 

GK. istemi onaylarsa, şirket veya her bir paysahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin 

bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. 

Bunun dışında denetçi, şirketin hakim şirketle veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle 

ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya YK., şirketin 

topluluk tarafından, bazı belirli hukukî işlemler veya uygulanan önlemler dolayısıyla 

kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa; 

herhangi bir paysahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 

ticaret mahkemesi tarafından şirketin, hakim şirketle veya hakim şirkete bağlı 

şirketlerden biriyle olan ilişkisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir. TTK. 

sisteminde iç denetimle görevli denetçiler ile özel denetimle görevli özel denetçiler 

bulunmakta iken, Tasarı’da bağımsız denetim kuruluşları, YMM. ve SMMM.’ler ile 

işlem denetçileri ve özel denetçiler düzenlenmiştir. İşlem denetçileri belli bazı 

dönemlerde görev alsalar da onlar hakkında genellikle bağımsız denetçilere ilişkin 

hükümler uygulanmaktadır. Bu nedenle şirkette bir denetçi hem bağımsız hem de işlem 

denetçisi olabilecektir. 
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Denetim konusunda Tasarı ile TTK. arasındaki en önemli fark; Tasarı’da denetçilerde 

aranacak nitelikler arasında mesleki uzmanlığın yer alması olmuştur. Ayrıca Tasarı’da 

TTK.’dan farklı olarak sadece denetçilerin görev ve yetkileri sayılmamış, denetçilerin 

bunları nasıl ve ne şekilde kullanacakları, ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Tasarı’daki 

pek çok hükmün oldukça ayrıntılı hatta kazuistik bir biçimde düzenlenmesi, bunların 

birer tepki hükmü olduğunu göstermektedir. Zira TTK.’nın uygulamasında AŞ.’lerin 

denetimi kağıt üstünde formalite icabı yapılmaktadır.  

 
Denetimin konusu TTK.’ ya göre genel olarak şirketin iş ve muameleleri iken, Tasarı’ 

da ise şirketin finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu, konsolide tablolar ile şirketi 

tehdit eden risklerin erken tespitine ilişkin komite raporu ve envanterler de denetimin 

konusunu oluşturmaktadır. 

 
Denetim faaliyeti TTK.’ ya göre iç denetimle görevli denetçiler tarafından şu şekillerde 

gerçekleştirilir: 

 
- Lüzumlu görülen konuları YK.’nın veya olağanüstü GK. toplantısının 

gündemine koydurarak, 

- YK. ve GK. toplantılarına iştirak ederek, 

- İdare işlerine ait eksiklik ve yolsuzlukları ihbar ederek, 

- YK.’nın ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak GK.’yı toplantıya davet ederek, 

- En az altı ayda bir defa şirket defterlerini inceleyerek, 

- Sık sık ve ansızın şirket kasasını denetleyerek. 

 
Tasarı’ya göre ise bağımsız denetçiler öncelikle bir denetim planı çıkarırlar. Daha sonra 

dürüst resim ilkesi çerçevesinde, denetçiler şu faaliyetlerde bulunurlar: 

 
- Finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun birbiriyle ve eldeki bilgi ve 

bulgularla  tutarlı olup olmadıklarını incelerler, 

- Finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Uluslararası Denetim Standartları 

ile uyumlu TMSK.’ya ve kanun ile esas sözleşmeye uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını incelerler, 

- Şirketi tehdit eden riskleri zamanında belirlemeye elverişli bir yapının kurulup 

kurulmadığını araştırırlar. 
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TTK.’ya göre yapılan iç denetimin sonucunda, denetçiler, her yıl bilanço kar ve zarar 

hesabı, kar dağıtımı önerisi ve YK. raporu hakkındaki görüşlerini ve sonuç olarak 

vardıkları şirketin hal ve durumu hakkındaki düşüncelerini bildiren bir raporu, GK.’ya 

sunmalıdırlar. Bunun yanında denetçiler tespit ettikleri önemli konuları YK.’nın veya 

olağanüstü GK. toplantısının gündemine koydurabilirler. Önemli sebepler bulunması 

halinde GK.’nın olağanüstü toplantıya çağrılması da mümkündür. Tasarı’da ise üç farklı 

denetim raporu ile birlikte olumlu, sınırlı olumlu ya da olumsuz görüş yazısı da 

bağımsız denetçiler tarafından hazırlanıp GK.’ya değil YK.’ya sunulur. Bağımsız 

denetçilerin YK.’nın hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolara ilişkin 

değerlendirmesini ve denetim sonucunu içeren yazısını ve raporlarını, yine denetlenen 

organ olan YK.’ya sunması çelişkili bir durumdur. TTK.’daki gibi adına denetim 

yapılan organa yani GK.’ya sunulması daha doğru olacaktır. YK.’nın finansal tablo ve 

yıllık raporları GK.’ya sunabilmesi için denetçilerin mutlaka olumlu görüş yazısına 

ihtiyaç vardır. Ancak uluslararası standartlarda olmayan görüş yazısının kanunla 

düzenlenmesinde bir fayda yoktur; aksine bu farklılık uygulamada ve uyum konusunda 

karışıklığa sebep olabilecektir.  

 
TTK.’ya göre denetçilerin hakları, inceleme ve bilgi alma hakkı, ücret ve pay sahibi 

olmayan denetçiler açısından azil halinde tazminat hakkıdır. Tasarı’da bağımsız 

denetçilere şirketin YK.’sı, finansal tabloları ve YK.’nın yıllık faaliyet raporunu 

düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, vermelidir. YK., şirketin defterlerinin, 

yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, 

envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkanları sağlar. 

Denetçi ve denetleme konusu çerçevesinde işlem denetçisi, YK.’dan kanuna uygun ve 

özenli bir denetim için gerekli olan bütün bilgileri kendisine vermesini ve dayanak 

oluşturabilecek belgeleri sunmasını ister. Tüm bunlar denetçilerin bilgi alma hakkını 

oluşturur. Bağımsız denetçilerin ücret hakkı da bulunmaktadır.  

 
İç denetimle görevli denetçiler, GK. tarafından her zaman ve sebep gösterilmeden 

azledilebilir. Bağımsız denetçiler ise kural olarak azledilemez. Ancak denetçinin 

kişiliğine ilişkin haklı bir sebebin örneğin tarafsızlığına ilişkin kuşkuların bulunması 

halinde, YK.’nın veya azınlığın talebi üzerine mahkeme tarafından o denetçi görevden 

alınabilir. Azil kararı ile birlikte mahkeme yeni denetçiyi de atayacaktır. Denetçinin azli 

davasının seçim kararının TSG.’de ilanından itibaren üç hafta içinde açılması gerekir. 
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Bu süre içinde dava açılmazsa; artık görevden alma davası bir daha açılamayacak ve 

AŞ., tarafsızlığı ya da yetkinliği belli olmayan denetçi ile çalışmaya mahkum 

edilecektir. Tasarı’nın bu konudaki boşluğu gereği gibi doldurması ve haklı sebep 

halinde her zaman mahkemeye başvurma hakkının bulunduğunu düzenlemesi 

gerekmektedir. Zira sözkonusu kuşku ya da haklı sebep üç hafta içinde ortaya 

çıkmayabilir.  

 
TTK. hükümlerine göre denetçi, her zaman görevinden istifa edebilir. Tasarı’ya göre ise 

denetçinin bağımsız denetim sözleşmesini feshetmesi ancak haklı bir sebep varsa 

mümkündür. Fesih beyanı yazılı ve gerekçeli olmalıdır. 

 
Tasarı, özel düzenlemelerle uyum konusunda da büyük eksiklikler içermektedir. Bu 

nedenle Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu gibi 

kanunlarla uyum sorunları ortaya çıkabilir646. Ülkemizde denetim ve denetçiye ilişkin 

düzenlemeler AB. çalışmalarıyla büyük ölçüde paralellik göstermektedir. Ancak 

ülkemizdeki muhasebe ve raporlamaya ilişkin düzenlemeler konusunda her kurumun 

kendi içinde düzenlemeler yapma yoluna girdiği görülmektedir. Bunun yerine yetkili bir 

kurum tarafından finansal raporlama ve denetim konusunda tek bir düzenlemenin 

yayınlanması, uyum konusunda fayda sağlayacaktır647. 

 
AŞ.’lerin tasfiye döneminde hazırlanacak olan mali tabloların, denetçilerin 

düzenleyeceği bağımsız denetim raporuna tabi olup olmadığı ve tutulacak defterlerin 

3568 sayılı Kanun’a göre ruhsat almış meslek mensuplarınca tutulup tutulmayacağı 

konularında Tasarı’da bir açıklık bulunmamaktadır ve bu konuların tamamen tasfiye 

memurunun sorumluluğuna bırakılmasının sonuçları da doğru olmayacaktır648. 

SPK. tarafından çıkarılan bağımsız dış denetime ilişkin Tebliğ’in 32. maddesinde yer 

alan “hata ve hilelerin649 ortaya çıkarılması konusunda denetçilerin yükümlülükleri” ne 

benzer bir düzenleme Tasarı’da yer almamıştır. Oysa Denetim Standartları Kurulu’nun 
                                                
646 TBMM 22. ve 23. Dönem Adalet Komisyonu Raporu, Karşı Oy, Esas No: 1/324, Karar No: 10, 
11.01.2008, s. 73. 
647 Figen ZAİF; Avrupa Birliği Denetim ve Denetçiye İlişkin Esasların Uyumlaştırılması Çalışmaları, 
Türkiye’de Muhasebe Denetimi Alanında Yayınlanan Araştırmalar (1995-2005) ve Seçme Yazılar 
İstanbul SMMM. Odası, Yayın No: 8, s. 225-246 
648 Yahya ARIKAN; Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Denetimle İlgili Maddelere Ait Görüş ve 
Değerlendirmeler, Mali Çözüm, Sayı 71, Nisan-Mayıs-Haziran 2005, s. 9. 
649 “Mali tablolarda hile; bilereke ve isteyerek veya dikkatsizlik sonucunda oluşan hareket veya 
hatalarda, şirket mali tablolarının yanlış ve eksik düzenlemesine ve değerlendirilmesine yol açılmasıdır.”: 
İbrahim KOCABEY; İşletmelerde İç Denetim, Vergi Dünyası, Sayı 198, Şubat 1998, s. 28. 
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yayımladığı SAS No: 82’ye göre; denetçinin hatalarla birlikte, finansal tablo denetimi 

sırasında bu tablolarda yanıltıcı beyanlara neden olabilecek hile risk faktörlerini tüm 

denetim boyunca dikkate alması, denetimini ona göre planlayıp yürütmesi, çalışmanın 

her aşamasını belgelendirmesi ve sonuçları yönetime iletmesi gerekmektedir650. 

Tasarı’da da hile risk faktörlerinin ve denetçilerce bunlara karşı uygulanması gereken 

yöntemlerin belirlenmesi, denetim faaliyetini belli bir standartta tutabilmeye yararlı 

olacaktır. 

 
Tasarı’daki en önemli eksikliklerden biri, Tasarı’daki emredici hükümler bir yana, 

bağımsız denetim faaliyetinde yetki ve sorumlulukları belirlemek açısından önem arz 

eden bağımsız denetim sözleşmesine ilişkin düzenleyici bir hükmün bulunmamasıdır. 

Ancak Tasarı’da bağımsız denetim, bağımsız denetçinin nitelikleri, hak ve 

sorumlulukları ve yükümlülükleri ve şirket ile denetçi arasındaki ilişkiler konusunda 

ayrıntılı düzenlemeler bulunması, bağımsız denetim sözleşmesinin saç ayaklarının 

oluşturulduğunu göstermektedir. Tasarı’daki bağımsız denetimle ilgili hükümler 

incelendiğinde, bağımsız denetim sözleşmesinin iş görme sözleşmelerinden en çok 

istisna sözleşmesine benzediği ancak aralarında önemli farklılıkların da bulunduğu 

görülmektedir. Bu nedenle bağımsız denetim sözleşmesi hakkında çıkan ihtilaflarda 

hakim, öncelikle sözleşme hükümlerine daha sonra Tasarı’daki bağımsız denetim 

hükümlerine ve Tasarı’nın işaret ettiği Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu 

Türkiye Denetim Standartları’na göre karar verecektir. Bunlarda bir hüküm bulunmazsa 

o zaman MK. m. 1’e göre hakim, bağımsız denetimin amaçları ve kamu yararını 

gözeterek kendisi bir kural yaratacaktır. Zira Tasarı’nın bağımsız denetim sözleşmesini 

açıkça düzenlememesinin nedeni bu ilişkinin doktrin ve mahkeme kararları ile 

şekillenmesini istemesidir. 

 
Tasarı düzenlemesinde denetçilerin sorumluluğu TTK.’da olduğu gibi kusura dayalıdır. 

Ancak TTK.’daki gibi kusursuzluğunu denetçi ispatlamayacak, iddia eden denetçinin 

kusurunu ispatlayacaktır. Denetçiler, görevlerini kusurlu olarak, gereği gibi ifa 

etmemeleri halinde; şirkete, pay sahiplerine, alacaklılara ve sır saklamadan doğan 

sorumlulukta bahsi geçtiği gibi üçüncü kişilere karşı sorumlu olabilmektedir. TTK.’daki 

sistem, denetçiyi hem genel sorumluluğunda hem de sır saklama yükümlülüğünde 

                                                
650 Nurten ERDOĞAN; Hileler Karşısında Denetçinin Sorumluluğu Ve Sas No: 82, Muhasebe Ve 
Denetime Bakış, Sayı 6, Şubat 2002, s. 30. 
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baştan kusurlu kabul etmektedir. Bu durum ilk bakışta görevini tam olarak yerine 

getirmiş ancak buna rağmen çeşitli zararların meydana gelmesine engel olamamamış 

olan iç denetçiler için haksız bir ispat yükümlülüğü öngörmektedir. Ancak Tasarı’daki 

düzenlemeye göre, bağımsız denetçilerin genel sorumluluğu açısından şirket işleyişinin 

dışında bulunan şirket alacaklılarının, zarar dolayısıyla, denetçiyi sorumlu tutabilmek 

için onun kusurunu ispat etmek zorunda bırakılması uygulamada haksızlıklara sebebiyet 

verebilecektir. Bu açıdan Tasarı’da da kusur sorumluluğunun kabul edilmesi daha 

yararlı olacaktır. Tasarı’da sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranış sonucu denetçi 

TTK.’daki gibi kusur sorumluluğuna tabi tutulmuştur. Fakat sır saklamadan doğan 

sorumluluk hem TTK.’dakinin hem de Tasarı m. 554’teki genel hükmün aksine, miktar 

itibariyle sınırlandırılmıştır. Öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmali bulunan 

kişiler hakkında, verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim için yüzbin Türk Lirası’na, 

pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirası’na kadar 

tazminata hükmedilebilir (Tasarı m. 404, f. 2). Burada her bir “denetim” değil her bir 

“denetçi” için sorumluluk miktarı belirlenmelidir. Zira denetim faaliyeti bir bütün 

olarak bağımsız denetçiler tarafından yerine getirilir ve sadece sorumlu olan denetçiler 

tazminat ödeyecektir. 

 
Bağımsız denetçilerin hazırladıkları denetim raporunda, şirketin finansal tablo ve yıllık 

faaliyet raporlarına ilişkin değerlendirmelerine göre alacaklılar ve pay sahipleri, şirkete 

güvenip güvenemeyecekleri konusunda karar vermektedir. Denetçi kusuruyla yanlış 

kanı oluşturacak olursa, bu kişiler zarar edeceklerdir ve bu kişilerin zararlarını tazmin 

etmek için denetçilere başvuracaklardır. Ancak bu durumda denetçilerin ödeme 

gücünün bu zararları karşılayıp karşılamayacağı belirli değildir. Bu nedenle SerPK.’da 

benimsendiği üzere, Tasarı’da da bağımsız denetim kuruluşlarının ve diğer bağımsız 

denetçilerin, sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunlu tutulmalıdır. 
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