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TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE 

DENETÇİ

ACCORDING TO TURKISH TRADECODE AUDITORIN 

JOINT-STOCK COMPANIES
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Öz
 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde resmi gaze-

tede yayımlanmıştır. Söz konusu kanun denetçiler içinönemli değişiklik-

ler getirmiştir.Bu çalışmanın amacı, anonim şirketlerde denetçilerle ilgili 

hükümleri incelemektir. Bunun için denetçilerle ilgili hükümler taranarak 

değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şir-

ket, Denetçi

Abstract
Turkish Trade Code No: 6102 has been published in the Official News-

paper on 14thFebruary 2011. That law introduces a couple of important 

changes for the auditor. The purpose of this study is to examine the legal 

provisions related to auditorsin joint-stock companies. To this end related 

provisions have been scanned and then evaluated. 

Keywords: Turkish Trade Law No:6102, Joint-Stock Companies, Auditor

1.Giriş
Genel olarak denetçi müşterisinin finansal tablolarda sunmuş olduğu 

bilgileri genel kabul gören standartlara uygun olup olmadığına ilişkin gö-

rüşünü denetim raporunda açıklayan kişi veya kurumdur.Denetçi başka bir 

deyişle, denetlenecek bilgi ile önceden saptanmış ölçütler arasındaki uy-

gunluk derecesini belirlemede kanıt toplar, değerlendirir ve sonuçları ilgi-

lilere aktarır (Bozkurt, 2006, 24). Ayrıca yönetim hilelerini önlemek içinde 

hem işletme içi denetimi oluşturmak hem de işletme dışı denetim firmaları 
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ile etkili çalışmalar yapılmalıdır (Bozkurt, 2000, 21).Türk Ticaret Kanunu 

denetlemeye ilişkin olarak denetçiliği bir meslek olarak yapılması gerek-

tiğini düzenlemiştir. Denetçinin görüşü ilgili taraflar arasında geçerli ve 

doğru bilgiler olarak kabul edilir. Bu bilgilere güvenen yatırımcılar sağlıklı 

karar vermiş sayılırlar.Bu bakımdan denetçiler, işletmelerde yönetimin id-

diaları ile genel standartları karşılaştırırken çok dikkatli olmak zorundadır. 

İlkelerden sapmalar varsa bunlar raporlarda belirtilmelidir.

Meslek örgütleri tarafından kabul edilen uluslararası denetim standart-

ları tüm meslek üyelerin uymak zorunda olduğu kurallardır. Bu standartlar 

ilk kez 1947 yılında Amerika Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Kurumu 

(AICPA) tarafından kabul edilmiştir(Kepekçi, 2000, 14).

 Uluslararası Muhasebeciler Birliği (IFAC ) tüm dünyada ve Türkiye’de 

muhasebe ve denetim uygulamalarına yön veren bir kuruluştur. Bu kurum 

hem muhasebe standartları, hem  meslek mensuplarının etik kuralları, hem de 

uluslararası denetim standartlarını belirlenmektedir. Burada yapılan düzenle-

meler tüm dünyada önemli ölçüde kabul görmektedir (Kaval, 2005, 28).

Denetçi denetim faaliyetini yürüten mesleki olarak bilgi beceri ve tec-

rübeye sahip uzman kişilerdir.(Güredin, 2007, 19) Denetçiler, denetim işi-

ni mesleğin gerekleri ile etiğe ve uluslararası standartlara göreyürütme-

lidirler. 1956 yılında yürürlüğe girmiş 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  Yeni kanun bu haliyle denetimde 

köklü yenilikler yapmıştır.  Yeni TTk ile getirilen denetim sistemi bağımsız 

denetimdir.(Köksal, 2009, 48) Yeniliklerin en önemlisi, şirket denetimleri 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere bırakılma-

sı ve denetimin uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Dene-

tim standartlarına göre yapılmasıdır.

Kanunun gerekçesinde belirtildiği üzere kurumsal yönetim ve dürüst 

resim ilkeleri uyarınca, tam bir denetim sonuçlarının açık, anlaşılır ve ka-

muyu aydınlatma gereği denetçilerin hazırladığı rapor ortaklar ve diğer il-

gililere sunulması amaçlanmıştır. Yeni sistemde TTK 400. maddeye göre, 

denetim işlevi önceki sistemden farklı olarak şirket denetim organlarından 

alınıp tamamen denetçilere verilmiştir. Artık denetçiler şirket organı ol-

maktan çıkarılmıştır.( Özkorkut, 2005, 31, Ulusoy, 2007, 73; Deryal ve 
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Durgut, 2009, 43).Denetçinin organ olmamasının nedenlerinden birisi ola-

rak, denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine sahip olması gerektiği 

ve bunların organ niteliği ile bağdaşmaması gösterilebilir.(Köksal, 2010, 

1405) Diğeri ise işletmelerde gerçekleşen bilgilerin daha rasyonel ve ger-

çekçi şekilde topluma ve çıkar gruplarına  sunulacağı düşünülmekte olup 

yatırımcıların ve karar vericilerin yanlış bilgilerle yanıltılması engellen-

mektedir.(Deryal ve Durgut, 2009, 61)

Genel olarak TTK madde 397’de Şirketin finansal tabloları denetim-

den geçmesi bir zorunluluk olarak belirtilmektedir. Denetimden geçmeyen 

yönetimin raporları ve finansal tabloları geçerli olmayacaktır. Her sermaye 

şirketi internet sitesi açmak durumundadır. Bu sitede özellikle denetçi, özel 
denetçi ve işlem denetçisi raporları yayınlanmalıdır (TTK 1524).

Bu çalışmada Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirketlerde 

denetçi konusu incelenmek istenmiştir. Bu amaçla 6102 sayılı yeni Türk 

Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirketlerle ilgili maddeler taranarak 

değerlendirmeler yapılmıştır.

2.Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerde Denetçi
TTK 399 maddesi  denetçinin seçim, görevden alma ve sözleşmenin 

feshini düzenlemektedir. Denetçi genel olarak TTK 399’a göre  genel ku-

rul tarafından seçilir.  Topluluk denetçisi ise, ana şirketin genel kurulunca 

seçilir. Anonim şirketlerde genel kurulun görev ve yetkileri arasında denet-

çileri seçmek ve görevden almak yetkisi verilmiştir. TTK 408’e göre şirket 

genel kurul denetçiyi ve işlem denetçilerini seçer ve görevden alır. TTK 

399’a göre denetçi faaliyet dönemi bitmeden başlaması gerekir. Denetçi 

seçimi yapıldıktan sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil et-

tirir ve Türkiye Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. 

Konsolidasyona dahil olan ana şirketin finansal tablolarını denetlemek 

için seçilen denetçi, başka bir denetçi  seçilmediği takdirde, topluluk finan-

sal tablolarının da denetçisi kabul edilir.

Şirketin herhangi bir nedenle denetçisiz kalmaması için TTK’da ön-

lem mahiyetinde iki alternatif düzenleme vardır. Buna göre:

a) Yönetim kurulunun,

b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış 
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sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin istemi üzerine, ilgilile-

ri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı 

bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir 

kuşkunun varlığı halinde, şirket merkezinin bulunduğu asliye ticaret mah-

kemesi başka bir denetçi atayabilir.

Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçi seçiminin Türki-

ye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlı-

ğın bu davayı açabilmesi için, denetçinin seçimine genel kurulda karşı oy 

vermiş, karşı oyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel kurul 

toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan beri, şirketin pay 

sahibi sıfatını taşıyor olması şarttır.

 Denetçi denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya 

kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Denetçinin 

sözleşmeyi feshi yazılı ve gerekçeli olmalıdır. Denetçi fesih tarihine kadar 

elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlüdür; bu sonuçlar 402. 

maddeye uygun bir rapor haline getirilerek genel kurula verilir.

Denetçi fesih ihbarında bulunduğu takdirde, yönetim kurulu hemen, 

geçici bir denetçi seçer ve fesih ihbarını genel kurulun bilgisine, seçtiği 

denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar.

2.1.Denetçi Olabilme Şartları
Anonim şirketlerdekimlerin denetçi olabileceği TTK’nın 400. mad-

desinde düzenlemektedir. Denetçiler kural olarak;Ortakları yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bağımsız 

denetleme kuruluşlarıtarafından yapılabilir.Büyük anonim şirketler ba-

ğımsız denetleme kuruluşlarını seçme hakkına sahiptirler. Ancak ülkedeki 

ekonomik koşullar dikkate alınarak orta ve küçük ölçekli anonim şirketler 

ise bir veya birden fazla yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler.

Bağımsız denetleme kuruluşlarının

• Kuruluş ve çalışma esasları,

• Denetleme elemanlarının nitelikleri 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca 

yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
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TTK’nın gerekçesinde,anonim şirketin finansal tablolarının yani he-

sapların denetlenmesi sistemi tamamen değiştiği belirtilmektedir. 6762 

sayılı kanunda şirketin üç kanuni organından biri olan ve uzman bilgisine 

sahip olması zorunlu olmayan murakıplar eliyle yapılan denetleme yerini, 

6102 sayılı yeni kanunla bir bağımsız denetleme kuruluşuya da yeminli 

mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirlere bırakılmıştır.

TTK 397’ ye göre, 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 tab-

lolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim 

kapsamı içindedir.

Ayrıca denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yöne-

tim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. Yapılan 

bu denetim, TTK 398’e göre denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uy-

gun bir şekilde ve özenle gerçekleştirilmelidir.

TTK 398’e göre denetçi, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya 

edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yöne-

timini gerçekleştirebilmek için 378. maddede öngörülen sistemi ve yet-

kili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile 

komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim 

raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunar.

2.2.Denetçi olamayacaklar
TTK 400’e göre, bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalış-

ma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri, Sanayi ve Ticaret Ba-

kanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak 

bir yönetmelikle düzenlenmesi gerekir. Avrupa ve dünyadaki gelişmelere 

paralel olarak denetçinin bağımsızlığı konusu dikkate alınarak denetçi ile 

şirket arasında her türlü ilişki, meslek etiğine aykırı bulunmaktadır.(Öz-
korkut, 2005, 33)

Aşağıdaki hallerden birinin varlığında, yeminli mali müşavir, serbest 

muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortakla-

rından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan 
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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 ola-

rak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret 

şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yöne-

tim 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 halinde bulunan veya böyle bir şir-

kette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya 

denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişi-

nin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,

e)Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tab-

lolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bu-

lunmuşsa,

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablo-

larının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulundu-

ğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya 

onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim 

kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,

g) (a) ile (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan 

bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin mesleki faaliyetinden kaynak-

lanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete 

veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere veri-

len denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda 

da elde etmesi bekleniyorsa, denetçi olamaz

Ayrıca TTK 400. maddesinde 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 değişti-

rilir.
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Denetçi, denetleme yaptığı şirkete vergi danışmanlığı ve vergi deneti-

mi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi ara-

cılığıyla yapamaz.

Yukarıda belirtilen hükümler, 554. maddede öngörülen işlem denetçi-

lerine de uygulanır. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, 

işlem denetçisi genel kurul tarafından atanır ve görevden alınır.

2.3.Denetçi seçimi
Denetçiler TTK’nın 399. maddesi birinci fıkrasında seçimi, seçim za-

manı ve tescil ve ilanı yer almaktadır. Buna göre,

• Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel 

kurulunca seçilir.

• Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getirece-

ği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

• Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini 

hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret 

• Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

TTK madde 399’a göre, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 

ticaret mahkemesi;  

a) Yönetim kurulunun,

b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış 

sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin istemi üzerine,

 İlgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına 

ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı 

yönünde bir kuşkunun varlığı halinde, başka bir denetçi atayabilir.

399. maddeye göre başka bir denetçi ifadesi de, yukarıda denetçi ola-

rak sayılanlardan biri olmalıdır.

Denetçinin atanma tarihi için TTK geçici madde 6’da hüküm bulun-

maktadır. 6102 sayılı kanunun 400. maddesinde öngörülen denetçi, ano-

nim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili orga-

nı tarafından en geç 1/3/2013 tarihine kadar seçilmelidir.  Seçilen denetçi  
1/1/2013 tarihli açılış bilançosunu denetlemelidir.
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2.4.Denetçi Sorumluluğu
TTK 404. maddede denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu 

yer almaktadır. Buna göre, denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi, bunla-

rın yardımcıları ve bağımsız denetleme kuruluşunun denetleme yapmasına 

yardımcı olan temsilcileri, denetim işlevini yürütürken dürüst olmak, ta-

rafsız bir şekilde davranmak ve sır saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. 

TTK 554. madde ise denetçinin sorumluluğunu düzenlemektedir. 
Hükme göre, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşa-

virler yani denetçiler görevlerini yürütürken meydana gelen zararlar-
dan dolayı bir kusur işlemişlerse sorumluluk taşımaktadır.

TTK 554. maddeye göre, şirketin ve şirketler topluluğunun yıl sonu ve 

konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi; 

şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, bölün-

meyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şir-

ket işlem ve kararını denetleyen işlem denetçisi ve özel denetçiler; kanuni 

görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem 

şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar 

dolayısıyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar.

Ayrıca, TTK 562. madde cezai sorumlukları belirtirken işlem denet-

çisinin cezai sorumluluğu belirtilmektedir. Bu kanunun; 351. Maddesinde 

belirtilen, şirketin kuruluşuna ilişkin olarak işlem denetçisi tarafından ve-

rilen denetleme raporunda aykırılık var ise,  üçyüz günden az olmamak 
üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

3.Sonuç ve Değerlendirme
Yeni Türk Ticaret Kanunu anonim şirketler için birçok düzenleme ge-

tirmiştir. Bu düzenlemelerden birisi de  şirketin denetim sistemiyle ilgi-

lidir.  TTK ile denetçiler ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya ser-

best muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme 

kuruluşu olabilir. Denetçiler bir şirket organı değillerdir.  Orta ve küçük 

ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya 

serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Bu seçme 
işlemi 1/3/2013tarihine kadar yapılmalıdır. Denetçi seçimi ise yönetimin 

denetlenmesi olduğuna göre genel kurula aittir.
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İşlevi hiçbir şekilde şirket içinde başka bir organa bırakılamayacak 

nitelikte olanbu denetleme, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu 

olarak Türkiye Denetim Standartlarına uygun yapılması gerekir. Bu şekil-

deki denetimde denetçiler kusurlu hareket ederlerse, hem şirkete hem de 

pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla so-

rumludurlar. Denetçiler tarafından hazırlanan raporlar anonim, limited ve 

sermayesi paylara bölünmüş komandit gibi sermaye şirketlerinin internet 

sitesinde yayınlanmak zorundadır.

Artık denetçilik bir meslek haline gelmiştir. Yeni TTK ile denetçilik 

mesleği nitelikleri ağır basan uzmanlık veya  profesyonelliğiöne çıkan bir 

meslek haline getirilmiştir. Bu yüzden özellikle TÜRMOB ile Türkiye De-

netim Standartları Kurulu kuruluncaya dek ilişkili bir kurul, uluslararası 

denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye denetim standartlarını hazırlama-

lıdır. Bu arada denetçilerin nitelikleri ve nasıl denetim yapacakları hak-

kında eğitim yapılmalıdır. Burada özellikle üniversiteile yabancı denetim 

şirketlerinden yararlanmalıdır. 
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