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YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE “DENETÇİNİN” 

NİTELİĞİ

Erdoğan ARSLAN*

1.Yeni Türk Ticaret Kanunu(YTTK), anonim şirketlerde gerçekleşti-

rilecek denetim fonksiyonunu, tüzel kişiliğin bünyesinde bir karar orga-

nı olarak “denetleme kurulu”na değil, tüzel kişiliğin dışında yer alan bir 

müessese olarak “dış denetçiye” vermiştir. Buna göre anonim şirketlerde 

“denetleme kurulu” organı kaldırılmış; anonim şirketin mali tabloları ve 

yıllık faaliyet raporları ve bunlara bağlı olarak tüm şirket muhasebesinin, 

(serbest/bağımsız/) dış denetçi tarafından denetlenmesi esası benim-

senmiştir. Yeni Yasaya göre, sözü edilen işlemlerin, denetçi tarafından 

uluslararası denetim standartlarına göre denetlenmesi mecburidir. Öyle 

ki denetçinin denetiminden geçmemiş “mali tablolar” ile yönetim kurulu-

nun “yıllık faaliyet raporu”, düzenlenmemiş hükmündedir.(T.C. Yasalar, 

2011 md. 397/2) 

Halen yürürlükte olan TTK, murakıpların denetimini gerçekleştirdik-

leri şirketin paylarına sahip olmaları yada olmamalarına kayıtsız kal-

mıştır. (T.C. Yasalar, 2011 md. 347/2) Bununla birlikte, murakıplar bir 

kişi ise, onun, birden çok kişi ise yarısından bir fazlasının, Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşı olmasını aramıştır. (T.C. Yasalar, 2011 md. 397/3) 

Murakıpların bağımsızlıklarına yönelik olarak, onların yönetim kurulu 

üyesi ve şirketin memuru olamayacakları hükme bağlanmıştır.1 Mu-

rakıpların murakıplık müddetinin bitiminden sonra genel kurul tarafından 

tekrar seçilmelerinde, yönetim kurulu üyeliği yapanların, bu görevlerinin 

bitiminden sonra murakıp olarak seçilmelerinde bir sakınca görülmemiş-

tir. Genel kurul, murakıpları her zaman azletmeye ve yerine yeni birini 

1  TTK md 347/4   İdare meclisi azalarının usul ve füruundan biriyle eşi ve üçüncü dere-
ceye kadar (Bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları murakıplığa seçilemezler; seçilmişlerse 
derhal çekilmeye mecburdurlar.(TTK md 349)

* Yeminli Mali Müşavir
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murakıp tayin etmeye yetkilidir.2 Murakıpların esas vazifesi, şirketin iş ve 
muamelelerini murakabe etmektir. (T.C. Yasalar, 2011 md. 353/1) Ancak 
Kanunda murakıpların özellikle yapmakla yükümlü ve yetkili oldukları 
görevler de sayılmıştır ki bu denetim yetkileri esas mukavele yada genel 
kurul kararı ile sınırlandırılamaz.3 

Murakıplar, yönetim kurulunca düzenlenen mali tablolara ve önerilen 
kar dağıtım planlarına ve diğer yönetim raporlarına dair değerlendirme-
lerine ilişkin olarak genel kurula rapor vermekle mükelleftirler. Bu rapor 
alınmadan genel kurul mali tablolar hakkında karar veremez. Murakıp-
lar, 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 yönetim 

2 TTK md 350 Bir murakıbın; ölümü, çekilmesi, bir maniden dolayı vazifelerini yapamı-
yacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi bir sebeple vazifelerinin sona 
ermesi ve ağır hapis cezasiyle veya sahtekarlık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık 
suçlarından dolayı mahkumiyeti halinde, diğer murakıplar umumi heyetin ilk toplantısı-
na 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 şartiyle her münferit 
pay sahibinin veya idare meclisi azalarından her birinin talebi üzerine şirket merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesi tayin eder.( TTK md 351)
3  Hususiyle murakıplar şu vazifelerle mükelleftirler:
    1. Şirketin idare meclisi azalarıyla iş birliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek;
    2. Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların intizamla tutulmasını 
sağlamak maksadiyle hiç olmazsa altı ayda bir defa şirketin defterlerini incelemek;
    3. Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere sık sık ve ansızın şirket veznesini 
teftiş etmek;
    4. En az ayda bir defa şirketin defterini inceleyerek rehin veya teminat, yahut şirketin 
veznesinde hıfzolunmak üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut 
olup olmadığını tahkik ve kayıtlara tatbik eylemek;
    5. Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplantılarına iştirakleri için gerektiği 
bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek;
    6. Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek;
    7. Tasfiye muamelelerine nezaret etmek;
    8. İdare meclisinin ihmali halinde adi ve fevkalade olarak umumi heyeti toplantıya davet 
etmek;
    9. Umumi heyet toplantılarında hazır bulunmak;
    10. İdare meclisi azalarının kanun ve esas mukavele hükümlerine tamamıyla riayet ey-
lemelerine nezaret etmek.
    Murakıpların yukarda yazılı murakabe salahiyetleri, esas mukavele veya umumi heyet 
kararı ile tahdit olunamaz.
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kurulu başkanına ve mühim hallerde genel kurula ihbar ile mükelleftirler. 
(T.C. Yasalar, 1956 md. 354) Zorunlu hallerde yada acil durumlarda mu-
rakıplar, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. (T.C. Yasalar, 
1956 md. 355) Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, uygun gördük-
leri teklifleri yönetim kurulunun yada genel kurulun olağanüstü toplantı 
gündemlerine aldırabilirler. (T.C. Yasalar, 1956 md. 357) Pay sahiplerinin 
yönetim kurulu yada müdürleri aleyhine olan şikayetlerini inceleyip 
soruşturabilirler.4 Şirket adına dava açmak murakıplara aittir.5 Bununla 
birlikte murakıplar, vazifelerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları 
münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa edemezler. (T.C. Yasalar, 
1956 md. 358)

Murakıplar, kanun veya esas mukavele ile kendilerine yüklenen gö-
revlerini hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dola-
yı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. 
(T.C. Yasalar, 1956 md. 359) Bu sorumluluk kapsamına, şirket kuruluşun-
da vesikaların doğru olmaması, esas sermaye hakkında yanlış beyan, ayni 
sermayenin değerinin biçilmesinde hile hallerinde ihmallerinin bulunması 
durumunda, bu fiillerle şirketin zarar görmesi neticesinde zarar gören pay 
sahipleri ve şirket alacaklılarının  açacakları tazminat davaları dahildir. 
(T.C. Yasalar, 1956 md. 309 ve 341) 

Anlaşılacağı üzere, anonim şirket murakıplarının şirketle ilgili geniş 
yetkileri ve ağır sorumlulukları bulunmaktadır. Buna rağmen murakıp-

4  Her pay sahibi, şirketin idare meclisi azası veya müdürleri aleyhinde murakıplara mü-
racaat edebilir. Murakıplar bu müracaatları tahkike mecburdurlar. Tahkikat neticesinde şi-
kayet edilen hadisenin gerçekliği sabit olursa keyfiyet murakıpların yıllık raporuna yazılır.
    Müracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil paylara sahip oldukları surette, 
murakıplar bu müracaat hakkındaki fikir ve mütalaalarını raporlarında bildirmeye ve lüzum 
gördükleri halde umumi heyeti derhal fevkalade toplantıya davet etmeye mecburdurlar.
    İkinci fıkraya dayanarak murakıplara müracaat edenlerin yukarıda yazılı miktardaki hisse 
senetlerini muteber bir bankaya rehin olarak tevdi etmeleri lazımdır. Bu senetler umumi 
heyetin ilk toplantısının sonuna kadar bankada kalır.(TTK md 356)
5  TTK md 341/2 Umumi heyet; idare meclisi azaları aleyhine dava açılmasına karar 
verirse yahut dava açılmamasına karar verilip de esas sermayenin en az onda birini temsil 
eden pay sahipleri dava açılması reyinde bulunursa, şirket, bu karar veya talep tarihinden 
itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddet geçirilmesiyle dava hakkı düş-
mez. Murakıpların ve alacaklıların vekilinin mesuliyeti hakkındaki hükümler mahfuzdur.
(TTK md 341/1)
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lık müessesesi, şirketlerde yetkilerine koşut düzeyde etkin ve önemli 
bir organ olamamıştır. Bu durumun nedeni, murakıplarda asgari denetçi 
niteliklerinin (standartlarının) aranmamış olmasıdır. Murakıbın, konu-
sunda uzman veya ehil kişi niteliğinde olması gerekmemektedir; Kanun-
da onun okur yazar olması şartı dahi aranmamıştır. Bu şekilde görev 
üstlenen murakıpların denetim görevlerini nasıl ifa edecekleri konusunda 
yani “denetleme ilkelerine” Kanunda yer verilmemiştir. Statü olarak çok 
yetkili olan murakıplar, uygulamada bilgi ve yetenek bakımından “aciz” 
nitelikteki kişilerden oluşunca, Kanunun onlara yüklediği işlevler de ifa 
edilememiş ve sonuçsuz kalmıştır. Bu itibarla, yeni Yasanın anonim şir-
ketlerin denetimini, konusunda uzman ve davranışlarında bağımsız olan 
denetçilere vermiş olması, (T.C. Yasalar, 2011 Genel Gerekçe paragraf 73)
bunların da uluslararası denetim standartlarına uymaları zorunluluğunun 
getirilmesi kuşkusuz denetim açısından çok önemli bir aşamadır. 

2.YTTK, anonim şirketlerin denetiminde üç ayrı nitelikte olan 
“denetçi” türü öngörmüştür: 

a.Esas denetçi, 
b.İşlem denetçisi, 
c.Özel denetçi… 
Buna göre esas denetçi, 3568 sayılı Kanun uyarınca mesleki unvan 

taşıyanlardan oluşacak; işlem denetçisi ve özel denetçi için herhangi bir 
mesleki unvan aranmayacaktır. Dolayısıyla Kanun, denetçiliği homojen 
nitelikte ve asgari meslek kurallarına ve disiplinine bağlı olması gere-
ken bir meslek olarak görmemektedir. 

a.Esas Denetçi: Kanuna göre “esas denetçi,” temelde “bağımsız de-
netleme kuruluşu”dur. Her ne kadar Kanun denetlenecek olan kurum 
şirketse, “denetçi”den, şirketler topluluğu ise “topluluk denetçisi”nden 
söz ediyorsa da, Kanuna göre denetçi kavramı, “denetlemeyi bizzat yapan 
kişiyi (denetleme elemanını) değil, kural olarak, denetleme şirketini ifade 
eder.” (T.C. Yasalar, 2011 Genel Gerekçe paragraf 73)  Nitekim, “denet-
çi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir.” 
(T.C. Yasalar, 2011 md. 400/1) Dolayısıyla Kanunda “denetçi” yada “top-
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luluk denetçisi” kavramı genelde ve nihai tahlilde “bağımsız denetleme 
kuruluşu” ile eş anlamlıdır. 

Denetçi kavramının, bağımsız denetleme kuruluşunu ifa etmesinin 
istisnaları da yok değildir. Kanuna göre, “orta ve küçük ölçekli anonim 
şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muha-
sebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler.” (T.C. Yasalar, 2011 md. 
400/1) Dolayısıyla orta ve küçük ölçekli anonim şirketlerin6 faaliyetlerini 
ve muhasebelerini “bağımsız denetleme kuruluşları”na değil, bir yeminli 
mali müşavire (YMM) yada serbest muhasebeci mali müşavire (SMMM) 
denetletme imkanları vardır.7 

Kanun, küçük ve orta ölçekli anonim şirketleri değil, sermaye şirket-

lerini tanımlamıştır. Buna göre, küçük ve orta ölçekli işletmeleri tanımla-

6  Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşleri alınarak, Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. 
Bu ölçütler, bu Kanunun ticari defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar 
başta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır.(YTTK md 1522/1) 1)Bu Kanunun 
1522 nci maddesine istinaden belirlenen küçük ve orta ölçekli işletme ölçütleri, sermaye 
şirketleri için de geçerlidir. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri ise büyük sermaye 
şirketi sayılır. (2) Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye 
şirketi sayılırlar:
a) Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada 
(yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasın-
da veya tezgâh üstü piyasada) işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz 
konusu araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri.
b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına 
muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve 
benzerleri.
(3) Birinci fıkraya göre belirlenen büyüklük ölçütleri, bilanço günü itibarıyla, birbirini izle-
yen iki faaliyet döneminde aşılmışsa veya bu ölçütlerin altında kalınmışsa şirketin büyük-
lük yönünden konumu değişir. 
(4) Tür değiştirme hâlinde ve yeni kuruluş şeklindeki birleşmelerde, şirketin konumu, tür 
değiştirmenin veya birleşmenin gerçekleşmesinden sonraki ilk bilanço gününde, birinci ve 
ikinci fıkralarda yer alan şartlara göre belirlenir.
(5) İşçi sendikalarının ve diğer kanunlarda öngörülmüş bulunan yetkililerin ve kişilerin bu 
konuda bilgi alma hakları saklıdır.(YTTK md 1523)
7  Her iki denetçi de hukukî açıdan aynı konumdadır. Tasarı, denetçilik mesleğine önem 
verdiği ve denetlemede bu mesleğe mensup olmayı bir ana ilke olarak kabul ettiği için 
bağımsız denetleme kuruluşlarının da üyelerinin yeminli malî müşavir ve/veya serbest mu-
hasebeci malî müşavir olmaları şartını getirmiştir.(YTTK md 400 gerekçesi)
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yan ölçütler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen bir yönetmelikle 

belirlenecektir. (T.C. Yasalar, 2011 md. 1522/1) Küçük ve orta ölçekli iş-

letmeleri tanımlayan ölçütler, sermaye şirketleri için de geçerlidir. (T.C. 

Yasalar, 2011 md. 1523/1) Ancak, küçük ve orta ölçekli olsalar dahi bazı 

sermaye şirketleri büyük sermaye şirketi sayılmaktadır.8 Dolayısıyla bu 

nitelikteki büyük sermaye şirketleri mali tablolarını bağımsız denetleme 

kuruluşlarına denetletmek zorundadırlar.

Yasaya göre kural olarak denetçilik mesleğini ifa edenin “bağımsız 

denetleme kuruluşu” olması gerekmektedir. Ancak Kanun, bağımsız de-

netleme kuruluşunu tanımlamamış, fakat bunların “…kuruluş ve çalışma 
esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Ba-

kanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak 

bir yönetmelikle…” düzenlenmesini öngörmüştür. (T.C. Yasalar, 2011 md. 

400/1) Kanunun bir yandan 3568 sayılı Kanunun öngördüğü SMMM ve 

YMM mesleklerini kabul edip onaylarken, diğer yandan bu Kanunda dü-

zenlenmemiş olan anılan denetçilerin “şirketleşme zorunluluğu”na ilişkin 

kural eksikliğinin giderilmek istenmesini anlamak mümkündür.  Nitekim 

bu hükmün düzenlenmesine ilişkin gerekçe, “Fıkradan dolaylı olarak anla-

şılan bir diğer gereksinim de, şirketleşme yoluyla bağımsız denetim şirket-

lerinin gelişmesi ve bugünkü kişiliklerinden farklı kişiliklerle yeniden dü-

zenlenmesidir. Bu sebeple, yeni bir tüzüğün düzenlenmesine ilişkin hüküm 

birinci fıkrada yer almıştır.” şeklinde ifade edilmiştir. (T.C. Yasalar, 2011 

md. 400) Ancak, bir şirket olarak faaliyette bulunması tasarlanan bağımsız 

denetleme kuruluşlarına ilişkin yönetmelik düzenlenmesine dair bu yetki 

hükmünün lafzı, gerekçede ifade edildiği gibi, sadece bağımsız denetleme 

kuruluşlarının “kuruluş ve çalışma esasları”na ilişkin kuralların düzenlen-

mesine değil, bu kuruluşlardaki “denetim elemanlarının niteliklerinin” 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenmesine de izin vermektedir. 

8 Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye şirketi sayılırlar:
a) Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada 
(yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasın-
da veya tezgâh üstü piyasada) işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz 
konusu araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri.
b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına 
muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve 
benzerleri.(YTTK md 1523/2)
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Oysa bağımsız denetleme kuruluşları, Kanuna göre ortakları sadece 
unvanı SMMM ve YMM olan denetçilerden oluşmak zorundadır ki 
bunların nitelikleri de 3568 sayılı Kanunda belirlenmiştir. Yasanın bu 

hükmü, TURMOB ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığını karşı karşıya getire-

cek, meslek mensuplarının niteliklerinin belirlenmesinde yetki çatışmasına 

yol açacak özellikler taşımaktadır.

Kanun, “denetçi” kavramını “tüzel kişiliği olan şirket” şeklinde ör-

gütlenmiş “bağımsız denetleme kuruluşu” anlamında okumasına rağmen, 

Kanunda belirtilen bu durumun istisnaları dışında kalan ve sorumluluk-

ları düzenleyen hükümlerinde, “gerçek kişi” olan denetçi kavramına da 

yer vermiştir.9 Ancak bu şekilde bir ibareye yer vermenin, hükmün dü-

zenlenmesinde yapılan bir ifade zaafı olduğu düşünülebilir. Bu cümleden 

olarak hükümde geçen, söz konusu gerçek kişilerin “ilgili şirkette denetçi 

olamaz.” kuralı, “ilgili şirkette denetçilik faaliyetinde bulunamaz.” şeklin-

de okunabilir. Nitekim hükümde sayılanlar, “yeminli mâlî müşavir, serbest 

muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortakla-

rından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan 

kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler”dir ki söz konusu hü-

kümde de bunların mesleki faaliyetlerinde tam bağımsızlıklarının sağlan-

masına ilişkin ilişkiler ve durumlar düzenlenmiştir.10 

9  “Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mâlî müşavir, serbest muhasebeci mali 
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.” (YTTK md 400/1)
10  “…Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;
a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,
b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından ön-
ceki 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, 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 dâhil, 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 yirmi-
den fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,
e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenme-
sinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,
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Bununla birlikte söz konusu hükümdeki “denetçi” kavramı, hükümde 

“…bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların 

ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği bir-

likte yaptıkları kişi veya kişiler” olarak geniş anlamda  tanımlanmıştır. Aynı 

şekilde denetçinin rotasyon kuralını düzenlenirken de “denetçi” kavramı-

na “gerçek kişi” olarak yer verilmiştir.11 Bağımsız denetim kuruluşlarında 

ortakların yanında yardımcı personel olarak çalışanların da “denetçi” 

nitelemesiyle tanımlanması da, denetçi kavramını hafife alma edasını 

yansıtmaktadır. İzleyen hükümde geçen “denetçi” kavramının, denetçi yö-

nünden bir tüzel kişiyi mi yoksa bir gerçek kişiyi mi ifade ettiğini anlamak 

zordur.12 Bu terminolojik bozukluk özellikle denetim faaliyetinden doğan 

sorumlulukların failinin belirlenmesinde, hukuksal bir karmaşanın da se-

bebi olacak niteliktedir. 

Esas denetçi, denetim standartlarına göre mali tabloların denetimini 

yapan denetçidir. Ancak Kanun, esas denetçiye şirketin mali tablolarının 

denetiminin yanı sıra yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun dene-

timini de yüklemiştir. Nitekim, Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı 

olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da bu denetimin kapsamı 

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında 
denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamaya-
cak 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) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nez-
dinde çalışıyorsa, 
h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin ta-
mamının 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 Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Mü-
şavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın 
kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir.” (YTTK md 400/1)
11  “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.” (YTTK md 400/2)
12  Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışman-
lık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. .” (YTTK md 400/3)
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içindedir. (T.C. Yasalar, 1956 md. 397/1) Esasında Kanun, mali tablolarla 

yıllık faaliyet raporunu aynı mahiyette bilgiler bütünü olarak değerlendir-

miştir. Buna göre, 

*Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait mali tablolarını, ekle-

rini ve yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin 

ilk üç ayı içinde hazırlamak ve genel kurula sunmak durumundadır. (T.C. 

Yasalar, 1956 md. 514/1) Bu itibarla mali tablolar ile faaliyet raporunun 

hazırlanması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

*Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyet-

lerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolam-

baçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Bu raporda finansal 

durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin 

gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu 

konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır. 

(T.C. Yasalar, 1956 md. 516/1) Oysa mali tablolar 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 çı-

karılır. (T.C. Yasalar, 1956 md. 515/1) Bu hükümlere göre, mali tablolarda 

yer alan bilgiler somut nitelikte olmasına rağmen faaliyet raporlarında yer 

alan bilgiler, anılan mali tabloların ve gerçekleştirilen dönem faaliyetleri 

ile ilgili yönetim kurulunca yapılan şirketin gelişmesine ve geleceğine 

dair değerlendirmeler niteliğindedir.13   

Bu anlamda yapılacak bir denetimin kapsamında, envanterin, muha-

sebenin ve Türkiye Muhasebe Standartlarının öngördüğü ölçüde iç de-

netimin, riskin erken saptanması ve yönetimi hükümleri uyarınca verilen 

13  Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir: 
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan 
olaylar.
b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali 
menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, 
sigortalar ve benzeri teminatlar.(TTK md 516/2)
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raporların14 ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi” ko-

nuları vardır. (T.C. Yasalar, 1956 md. 398/1) Kanun koyucunun denetim 

terminolojisine olan uzaklığı, burada da kendini göstermiştir. Zira envan-

ter ve muhasebe denetimi, esasında mali tablolar denetiminin bir başka 

şekilde ifadesidir; birbirinden farklı şeyler değildir. İç denetim, örgütün 

kendi bünyesinde görevli olan denetçisi tarafından yapılan denetimi ta-

nımlar; bu tanım yapılacak denetimin konusunu belirlemez. Doğal olarak 

Türkiye Muhasebe Standartları da iç denetimle ilgili olarak kurallar belir-

lememiştir. Bu itibarla Kanunu koyucunun esas denetçinin yapacağı de-

netimin kapsamına “Türkiye Muhasebe Standartlarının öngördüğü ölçüde 

iç denetimi” almasının anlamını ve amacını çözmek mümkün değildir. Bu 

ibareyle anlatılmak istenen, ilgili şirketin “iç kontrol sistemi” ise, bu o 

şirketin kurumsal organizasyon yapısı ve sistemi ile ilişkindir ki konunun 

TMS ile ilgisi yoktur. 

  Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Kanun esas denetçiden 

hem muhasebe denetimini hem TTK hükümlerine uyum açısından uygun-

luk denetimini15 hem de yönetimin yıllık faaliyet raporu kapsamında faali-

yet denetimini gerçekleştirme konusunda görevlendirmiştir. Kuşkusuz bu 

denetim türleri, farklı amaçlarla gerçekleştirilmiş olduğundan, sonuçları 

ayrı ayrı raporlamanın konusu yapılacaklardır. Kanun da bu doğrultuda 

hükümlere sahiptir. Nitekim muhasebe denetimi için ayrı16, faaliyet ra-

14  Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, geliş-
mesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem-
ler 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 derhâl kurulur ve ilk 
raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.(TTK md 378/1)
15  Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal 
tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar(TTK md 
398/1) Bu hükmü dikkate alarak, esas denetçinin uygunluk denetiminden de sorumlu ol-
duğunu düşündük. Muhasebe denetiminde denetim ölçütü, muhasebe standartlarıdır. Mali 
tablolar muhasebe standartlarına uygun olarak raporlandığında, denetçi bakımından bir so-
run olmayacaktır. Ancak Kanunun öngördüğü ölçütler muhasebe standartlarına uygun değil 
ve çatışıyorsa, bu durumda ortaya sorunlar çıkabilecektir. 
16  Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında, gereken açık-
lıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, 
finansal tabloları konu alan bir rapor düzenler.(TTK md 402/1) 
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porunun denetimi için de ayrı rapor17 düzenlenecektir.18 Bununla birlikte 

esas denetçinin uygunluk denetimi ve faaliyet denetimine ilişkin görevle-

ri, Kanunda öngörülmüş olan konular itibariyle sınırlıdır.19 Ancak Kanun, 

uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi kapsamına giren konular itibariyle 

esas denetçinin denetlemiş olduğu şirketin mali durumunun da irdelenme-

sini istemekte, onun şirketin performansı ve geleceği hakkında ulaştığı gö-

rüşlerine önem vermektedir.

Denetçi, gerçekleştirdiği denetim sonucunda ulaştığı görüşü esas ola-

rak denetim raporunda açıklar.20 Ancak Kanun, denetim raporunun değil, 

17  Bundan başka ayrı bir rapor hâlinde, yönetim kurulunun, şirketin veya topluluğun durumu 
hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, denetçi tarafından, finansal tablolar 
ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından değerlendirilir. .(TTK md 402/2) İkinci fıkra, de-
netçinin yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna ilişkin denetimiyle ilgilidir. Bu denetim, 
ayrı bir rapora bağlanacaktır. Bunun sebebi, denetçinin, kural olarak, yıllık faaliyet raporunu 
denetlememesi, denetleyebilecek olanaklara sahip bulunmamasıdır. Çünkü, yıllık faaliyet rapo-
runda sadece finansal tablolar hakkında bilgiye yer verilmemekte bu rapor aynı zamanda, plân 
ve projeksiyonları, istihdam durumunu, pazar payını, pazarlamayı ve saireyi de içermektedir. 
Finansal tablolara ilişkin kısımların veya bütünüyle raporun denetçi tarafından denetlenmesine 
olanak yoktur. Bu sebeple, fıkra, yıllık faaliyet raporunun hangi noktalara özgüleneceğini açıkça 
belirtmektedir. Raporun bütünüyle denetlenip değerlendirilmesine uygun herhangi bir mekaniz-
ma anonim şirketin yapısı içerisinde bulunmamaktadır. Bunun bir eksiklik olduğu açıktır. Halka 
açık şirketlerde iç denetim komitesi bu boşluğu doldurabilir. Kapalı veya aile şirketi niteliğini ta-
şıyan şirketlerde ise böyle bir mekanizmaya gereksinim duyulmadığı örtülü bir kabuldür. (TTK 
md 402/2 madde gerekçesi)
18  Denetim raporunun esas bölümünde;
a) Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile 
esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı,
b) Yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp 
yapmadığı ve belgeleri verip vermediği,
açıkça ifade edilir.(TTK md 402/4)
19  Denetçi, değerlendirme yaparken şirketin, denetliyorsa ana şirket ile topluluğun finan-
sal tablolarını esas alır. Raporda öncelikle, şirketin ve topluluğun finansal durumuna dair 
yönetim kurulunun değerlendirmesi hakkında görüş açıklanır. Bu görüşte, özellikle şirketin 
ve ana şirketin finansal tablolarının denetimi bağlamında, şirketin ve topluluğun varlığını 
sürdürebilmesine ve gelecekteki gelişmesine ilişkin analiz yanında, şirket yönetim kurulu-
nun raporu ile topluluk yıllık faaliyet raporu bu belgelerin verdiği olanak ölçüsünde şirketin 
finansal durumu irdelenir.(TTK md 402/3)
20  Denetçi raporunda, yapılan denetim türü, kapsamı, niteliği, mali tabloların önceki dö-
nemle karşılaştırılabilir olması, muhasebe kayıtlarının TMS’ye uygunluğu, denetim faali-
yetini sınırlandıran işlem ve belirsizliklerin olup olmadığı, işletmenin sürekliliği kavramı-
nı riske sokan gelişmelerin olup olmadığı hususlarını içerir. Raporun esas bölümünde, bu 
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“görüş yazısı”nın kamuyla paylaşılmasını uygun görmüştür. Görüş yazıla-
rı, esasen özet raporlardır. Bu itibarla denetçi, denetimin sonucunu görüş 
yazısında açıklar. Görüş yazısı, denetimin konusunu, türünü, niteliğini ve 
kapsamını içermesinin yanı sıra denetçinin değerlendirmelerini de içerir. 
Buna göre, “olumlu görüş yazısı”nda21 denetçi, şirketin mali tabloları 
ve faaliyet raporları hakkında Türkiye Denetim Standartları uyarınca ya-
pılan denetim sonucunda TMS ve diğer gereklilikler bakımından herhangi 
bir aykırılığa rastlanmadığını, denetim sırasında elde edilen bilgilere göre 
şirketin mali tablolarının doğru olduğunu, mal varlığı ile finansal duruma 
ve karlılığa ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve tabloların bunu dü-
rüst bir şekilde yansıttığını(T.C. Yasalar, 1956 md. 403/1) yönetim kurulunun 
finansal tablolara ilişkin konular bakımından sorumluluğunu gerektirecek bir 
sebebin mevcut olmadığını belirtir. (T.C. Yasalar, 1956 md. 403/2)

Esas denetçi, denetim sonucunda “olumlu görüş yazısı” dışında, de-
netimin sonucuna göre “sınırlı olumlu görüş yazısı” ve “olumsuz görüş 
yazısı” verebilir. Bunların dışında denetçi farklı içerikte bir görüş yazısı 
veremez. Çekinceleri varsa denetçi, olumlu görüş yazısını sınırlandırabi-
lir veya olumsuz görüş verebilir. Sınırlandırılmış olumlu görüş, finansal 
tabloların şirketin yetkili kurullarınca düzeltilebilecek aykırılıklar içerdi-
ği ve bu aykırılıkların  tablolarda açıklanmış sonuca etkilerinin kapsamlı 
ve büyük olmadığı durumlarda  verilir. Sınırlamanın konusu, kapsamı ve 
düzeltmenin nasıl yapılabileceği sınırlandırılmış olumlu görüş yazısında 
açıkça gösterilir. (T.C. Yasalar, 1956 md. 403/3) Şirket defterlerinde dene-
timin standartlara uygun bir şekilde yapılmasını ve sonuçlara varılmasını 
engelleyen nitelikte belirsizlikler varsa veya bu nitelikteki bilgilere ula-
şılması şirket tarafından kısıtlanmışsa, denetçi gerekçelerini açıklayarak 

hususlarla birlikte şirketin defter tutma sistemi, mali tabloların raporlama standartlarına 
uygun olup olmadığı, şirket yönetim kurulunun gerekli açıklamaları yapıp yapmadığı, is-
tenen belgeleri verip vermediği; özel bölümünde de mali tablo ve defterlerin öngörülen 
hesap planına uygun olarak tutulup tutulmadığı, dürüst resim ilkesine uyulup uyulmadığı 
belirtilir. (Tekinalp,  2010 p 49,50)  
21  Olumlu görüş yazısı, şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun Türkiye 
Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmedeki finansal raporlamaya ilişkin hü-
kümlere uygun olduğunun denetçi tarafından açıklanması ve doğrulanması olup, tabloların 
sonuçları hakkında genel kurulun karar alabileceği anlamına gelir ve bu sebeple yöneticile-
rin ibrası için hem esas olur, hem de dayanak oluşturur.(TTK md 43 madde gerekçesi)
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görüş vermekten kaçınabilir ki görüş vermekten kaçınma olumsuz görüş 
yazısının öngördüğü hukuki sonuçları doğurur.22 Denetçi görüş vermekten 
kaçınma yargısı için gösterdiği gerekçeleri kanıtlamak zorunda olmadığı 
gibi bu doğrultuda kanıtlara sahip olması da gerekli değildir. (T.C. Yasalar, 
1956 md. 403/4) 

Denetçinin olumsuz görüş yazısı vermesi halinde,23 söz konusu mali 
tabloların sonuçlarına dayanılarak hiçbir karar alınamaz. Çünkü, artık de-
netlenen şirketin yıl sonu mali tablolarının, faaliyet döneminin sonuçlarını 
belirleyemediği, belirlemeye uygun olmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan so-
nuçlar, başka bir anlatımla, kâr veya zarar gerçek değildir; gerçek sonucu 
yansıtmamaktadır.24 Ancak bu durum, şirket mali tablolarının batıl olduğu-

nu da göstermez.25

22  Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda genel kurul, 
söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr veya zarar ile doğrudan 
veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar alamaz. Bu hâllerde yönetim kurulu, görüş 
yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya 
çağırır ve görevinden toplantı gününde geçerli olacak  şekilde istifa eder. Genel kurul yeni 
bir yönetim kurulu seçer. Yeni  yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye 
ve standartlara uygun  finansal tablolar hazırlatır  ve bunları denetleme  raporu ile birlikte 
genel kurula sunar. Sınırlı olumlu görüş verilen hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri ve 
düzeltmeleri de karara bağlar.(TTK md 403/5)
23 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 ya-
zısı vermelidir. Resme değil, yoruma ve değerlendirmelere dayalı olumsuz görüş Tasarının 
sistemiyle bağdaşmaz.  Şartları varsa olumsuz görüş yazısı verilmesi sadece denetçinin tak-
dirine kalmış bir seçenek değil, aynı zamanda kanunî bir yükümdür.(TTK md 403 madde 
gerekçesi)
24  Olumsuz görüş yazısı şirketin kurumlar vergisi beyannamesi vermesi yükümünü orta-
dan kaldırmaz ve bu beyannamenin hazırlanmasına, matrahın belirlenmesine olumsuz etki 
yapmaz; böyle bir bahaneye haklılık kazandırmaz. Çünkü, bugün Türk hukukunda ticarî 
ve malî bilânço tamamen ayrılmıştır; her iki bilânçonun ilkeleri farklıdır. .(TTK md 403 
madde gerekçesi)
25  Tasarı bu halde Alm. POK. 256 ncı paragrafında olduğu gibi, yıl sonu finansal tablola-
rının bâtıl olduklarına ilişkin bir hükme yer vermemiştir. Böyle bir hüküm, butlan sebeple-
rinin ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarır ve denetçi raporuna bir 
çeşit mahkeme kararı gücü tanımak anlamını taşırdı. Nitekim, Almanya’da böyle hükümler 
bulunmaktadır. Kaçınma yazısının aynı zamanda butlanın saptanması anlamını ifade etmesi 
uygun görülmemiştir. Ancak, öğretinin ve mahkeme kararlarının bu sonuca varmalarının 
yolu açıktır. Bunun gibi, genel kurulun, gerçek durumun ortaya konulması için, yeni finan-
sal tabloların çıkarılması ve yeni bir faaliyet raporunun hazırlanması yönünde karar alma-
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Sınırlı görüş yazısı, somut olaya göre bir değerlendirmeyi gerektirir. 

Bu somut olayın mali tablolar üzerindeki etkisi, olumlu görüş verilmesini 

engelleyecek nitelikte değilse, sınırlı görüş yazısı gündeme gelir. Aslına 

bakılırsa bu yönüyle sınırlı görüş yazısı, bir çeşit şartlı olumlu görüş verme 

niteliğini taşımaz;26 bu da olumlu görüş olarak değerlendirilir.27 Bununla 

birlikte istisna teşkil eden bir olayın28 dışında mali tabloların bütün olarak 

doğru düzenlendiği ve mali tablolara güvenilebileceği anlatılmak istenir. 

Anlaşılacağı üzere Kanun, denetçinin denetim sonucu ulaştığı görüş 

yazısının, muhakkak bir hukuki sonuç yaratmasını öngörmekte, şirket için 

sı zorunluğunu ortaya koyan kanunî bir düzenlemeye de gidilmemiştir. Bu yolda kanunî 
düzenleme genel kurulun hareket alanını daraltır, belli sürelere uyulması gibi şartların da 
kanunen düzenlenmesini gerektirirdi. Oysa, genel kurulun mevcut yönetim kurulunu gö-
revden alıp, yeni bir kurul seçmesine ve ona gerçek resmi veren finansal tabloları çıkarması 
talimatını vermesine ve yeni tabloları, denetçiye denetletmesine engel yoktur; yapılması 
gereken de budur. Bunun planlamasını, zaman programını, somut olayın özelliklerine göre 
genel kurul yapmalıdır.(TTK md 403 madde gerekçesi)
26  Bu yazı ne çekinceli görüş yazısı ne de olumsuz görüş yazısı olarak işleme tâbi tutula-
bilir. Sistemimizde çekinceli (ihtirazî kayıtlı) görüş yazısı yoktur. Denetlemeye ilişkin hü-
kümlerin temelinde yatan düşünce, yıl sonu finansal tablolarının “sonuç belirleme” işlevine 
uygun olup olmadığının denetçi tarafından açıklanmasıdır. Denetçi, genel kurula, yıl sonu 
finansal tablolarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını, gösterilen kâr ve zarara güvenilip gü-
venilmeyeceğini 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. “Sınır”ın bu anlamı Tasarının özelliğidir ve de-
netçiye bu yönde sınırlı olumlu görüş yazısı yazma görevini yükler. (TTK md 403 madde 
gerekçesi)
27  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 nesneldir ve yazının yorumunu da belirli kurallar altına so-
kar. Türkiye Muhasebe Standartları gereği gibi uygulanmış olup da, sadece bazı sonucu 
değiştirmeyen veya etkilemeyen aykırılıklar varsa; temel hatalar, aldatmalar, hileler, aykı-
rılıklar, peçelemeler, gizlemeler, başka türlü göstermeler mevcut değilse; belgesiz kayıt ya-
pılmamışsa, dayanak belgeler sahte değilse, envanterle oynanmamışsa; aykırılıklar önemli 
tutarlara varmayan, ihmâl edilebilen tahsil/tahakkuk ilkesi benzeri uygulamalardan, iskon-
tolardan, değer düzeltmelerinden hatta aktifleştirmelerden doğuyorsa, sınırlı olumlu görüş 
verilebilir. Öğreti ve mahkeme kararları sınırlı olumlu görüş ile olumsuz görüş arasındaki 
sınırı çizecektir. (TTK md 403 madde gerekçesi)
28 Bu nitelikteki önemli olaylara örnek, kabul edilebilir bir muhasebe ilkesi aykırılığı, 
önemli bir olayın vurgulanması,(bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan önemli olaylar,cari 
dönem mali tablolarının önceki yıl tablolarıyla karşılaştırılabilirliğini bozan muhasebe so-
runları, dipnotlarda açıklanmış önemli belirsizlikler) verilebilir. 



Ma
rt 

- N
isa

n 2
01

1

87

ÇÖZÜM

M
AL

İ
bir belirsizlik kaynağı olmasını engellemektedir. Kuşkusuz bu niteliği ile 

denetçinin de verdiği görüş yazısı itibariyle hukuki sorumluluğu da art-

maktadır. Denetçi bu nitelikteki bir sorumluluktan kurtulabilmek için şartlı 

görüş verme imkanına sahip değildir. Denetim kapsamının sınırlandırılma-

sı yada muhasebe işlemlerinde TMS’ye uyulmaması gibi haller nedeniyle, 

bu haller için denetçinin şartlı görüş verme olanağı olmadığından, denetçi 

ya olumsuz görüş yazısı verecek yada aynı hukuki sonucu doğuracak nite-

likte görüş bildirmekten kaçınacaktır.  

b.İşlem denetçisi: Kanunda dolaylı olarak “…şirketin kuruluşunu29,30 

sermaye artırımını (T.C. Yasalar, 2011 md. 458,462),31 azaltılmasını(T.C. 

Yasalar, 2011 md. 473), birleşmeyi,32 bölünmeyi,33 tür değiştirmeyi,34 men-

kul kıymet ihracını (T.C. Yasalar, 2011 md. 505)  veya herhangi bir diğer 

şirket işlem ve kararını denetleyen işlem denetçisi…” olarak  tanımlanmış-

tır. (T.C. Yasalar, 2011 md. 554) Sermaye kaybı veya borca batık olmasın-

da (T.C. Yasalar, 2011 md. 376), ek ödeme yükümlülüğünde(T.C. Yasalar, 

2011 md. 605) de bu denetçi, denetim işlevi üstlenmektedir. Bu ibarede 

29  YTTK md 336, 343, 351, 586
30  Şirketin kuruluşuna ilişkin denetleme raporu bir veya birkaç işlem denetçisi tarafından 
verilir. İşlem denetçisi kuruluş  raporunda, payların tamamının taahhüt edildiğini; kanunda 
veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan pay bedellerinin en az tutarlarının kanuna uy-
gun olarak bankaya yatırıldığını; buna ilişkin banka mektubunun kuruluş belgeleri arasında 
yer aldığını; bu yükümlülüğün herhangi bir şekilde dolanıldığına ilişkin bir belirti bulun-
madığını; ayni sermaye ve devralınan ayınlar için mahkemece atanan bilirkişilerce değer-
leme yapıldığını, mahkemece bir kararla onaylanan raporun dosyaya sunulduğunu; kurucu 
menfaatlerinin kanuna uygun olduğunu; kurucular beyanı ile ilgili açık bir uygunsuzluğun, 
aşırı değerlemenin, işlemlerde görünür bir yolsuzluğun bulunmadığını ve diğer kuruluş bel-
gelerinin mevcut olduğunu, gerekli noter onaylarının ve izinlerin alındığını gerekçeleriyle 
ve hesap verme ilkesinin gereklerine uygun olarak açıklar. 
31  Hesap döneminin kapanmasından sonra veya yönetim kurulunun istemi üzerine daha 
önce, bir işlem denetçisi yeni payların ihracının kanuna, esas sözleşmeye ve gereğinde ihraç 
izahnamesine uygun olup olmadığını inceler. (YTTK md 469/1)
32  Birleşmeye katılan şirketlerin; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve birleşmeye 
esas oluşturan bilançoyu, bu konuda uzman olan bir işlem denetçisine denetlettirmeleri 
şarttır. (YTTK md 148/1)
33  Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının denetlenmesine 148 inci madde hükmü 
kıyas yoluyla uygulanır. (YTTK md 170/1)
34  Şirket, tür değiştirme planını, tür değiştirme raporunu, tür değiştirmede esas alınan 
bilançoyu işlem denetçisine denetlettirir. (YTTK md 187/1)
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geçen “işlem” kavramı, çok taraflı bir hukukî işlem olan bir genel kurul 
kararı bağlamında yürütülüp kanunda öngörülen sonuca ulaşan bir hukukî 
süreci ifade eder.(Tekinalp, 2010, p 38) Bu sürecin kanuna uygunluğunun 
denetimi, menfaat sahipleri adına işlem denetçisi tarafından gerçekleştiril-
mesi uygun görülmüştür. Aslına bakılırsa, işlem denetçisinin esas denetçi-
den farklı düşünülmüştür. İşlem denetçisi, duruma göre bir avukat, bir mü-
hendis, bir mimar, bir muhasebeci, bir işletmeci olabilir. .(Tekinalp, 2010, 
p 38) Bu yargıyı, işlem denetçisine ilişkin olan yasa hükümleri pek des-
teklememektedir. Hatta, esas denetçinin olunmasını düzenleyen hükümde 
yer alan “Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen işlem de-
netçilerine de uygulanır.” hükmü dikkate alınırsa, esas denetçi olabilmek 
için aranan şartlar, işlem denetçisi olabilmek için de geçerlidir. Dolayısıyla 
Kanuna göre işlem denetçisinin de SMMM ve YMM unvanı almış olan 
meslek mensuplarından oluşması gerekir.

Anlaşıldığı üzere, işlem denetçisinin üstleneceği işlev, muhasebe (mali 
tablolar) denetimi değil, uygunluk denetimidir.35  Bu denetçinin, konu-
sunda “uzman” olma niteliği, sadece birleşme işlemlerinin denetiminde 
aranmıştır. (T.C. Yasalar, 2011 md. 148) Denetçinin uzmanlık alanında 
bu belirleme birleşme hükümlerinde öngörüldüğünden, uzmanlık alanının 
“şirketlerin birleşmesi” ile ilgili olduğu sonucuna varılabilir. Ancak hüküm 
uzmanlığı, “birleşme” işlemlerinde değil, “konusunda” öngörmüştür. An-
laşılan odur ki işlem denetçisinin duruma göre bir avukat, bir mühendis, bir 
mimar, bir muhasebeci, bir işletmeci olabilmesi niteliği de bu hükümdeki 
“konusunda uzman” ibaresinden türetilmektedir. Ancak bu tür mesleklerin 
tekelci faaliyette bulunma nitelikleri bulunduğundan, meslek mensupları 
kendi mesleki alanları dışındaki alanlarda faaliyet gösteremezler. Kaldı ki, 
birleşmenin denetlenmesi, birleşme sözleşmesinin, birleşme raporunun ve 
birleşmeye esas oluşturan bilânçonun denetlenmesi demektir. (T.C. Yasa-
lar, 2011 148 madde gerekçesi) Bilançonun denetlenmesi, muhasebe de-
netimi anlamına gelir ki, mühendis olan işlem denetçisinin esas denetçinin 
görev sahasına giren bu nitelikte bir denetimi gerçekleştirme yetkisi yok-
tur. Bu özel belirleme dışında işlem denetçisinin niteliklerini belirleyen 

35  Uygunluk denetimi, bir örgütün mali işlerinin ve faaliyetlerinin önceden belirlenmiş 
usullere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesi-
dir.(Kepekçi, 2004 s 3)“
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hüküm yukarıda sözü edilen esas denetçiye ilişkim kuralların kıyasen uy-
gulanmasını öngören hükümdür. 

İşlem denetçisinin Kanunla öngörülmüş sınırlı alanda uygunluk de-
netimi ile  yetkilendirilmiş olmasının, denetçilik mesleği bakımından pek 
bir anlamı yoktur. İşlem denetçisi de esas denetçi gibi, Türkiye’deki ya-
sal “serbest denetçilik” mesleğinin bir mensubu olmak durumundadır ki 
SMMM yada YMM unvanını taşımayanların işlem denetçisi olabilmeleri, 
Kanunda öngörülen tekelci faaliyette bulunma kuralına aykırıdır. Kaldı ki 
işlem denetçisinin faaliyet alanının uygunluk denetimi olması, onun denet-
çilik mesleği ile olan bağının koparılmasına değil, bilakis bu bağın daha da 
güçlendirilmesine ve denetçilik temelinde faaliyetin bütünleştirilmesine ve 
disipline edilmesine gerekçe oluşturur. 

c.Özel denetçi:Kanun, çok özel durumlar için özel denetçiye fonksiyon 
yüklemiştir. Aslına bakılırsa özel denetim yada bu denetimi gerçekleştire-
cek olan özel denetçi, belirli36 olayların açıklığa kavuşturulmasını sağ-
layan kişidir.37 Bu müessese, halen yürürlükteki Kanunda da mevcuttur.38 

36  “Belirli” ile, belli türde, nitelikte ve önemde olay kastedilmemiştir. “Belirli”, olay bağ-
lamında tanımlanabilen, içeriği ve sınırları belirli olan, genel nitelik taşımayan anlamına 
gelir. Belirli konu şirketin herhangi bir işi, işlemi, kararı, finansal durumu, finansman ihti-
yacı, hakim şirketin (işletmenin) kararları veya şirkete verdiği kayıplar olabilir.(YTTK md 
438 madde gerekçesi)
37  (1)Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde 
ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir dene-
timle açıklığa kavuşturulmasını,  gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.
(2) Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını 
isteyebilir.(YTTK md 438)
38  Umumi heyet bazı muayyen hususların tetkik ve teftişi için lüzumu halinde hususi 
murakıp seçebilir.
    Umumi heyetin toplantı vaktinden itibaren en az altı ay önceden beri esas sermayenin 
en az onda birine muadil paylara sahip oldukları sabit olan pay sahipleri; son iki yıl içinde 
şirketin kuruluşuna veya idare muamelelerine mütaalik bir suiistimalin vuku bulduğunu 
veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine önemli bir surette aykırı hareket edildiğini 
iddia ettikleri takdirde, bunları veya bilançonun gerçekliğini tahkik için hususi murakıplar 
tayinini umumi heyetten isteyebilirler. Bu talep reddolunduğu takdirde lüzumlu masrafları 
peşin ödemek, dava neticesine kadar merhun kalmak üzere sahip oldukları pay senetlerini 
muteber bir bankaya tevdi etmek şartıyla mahkemeye müracaat hakkını haizdirler.
    Bu talebin mahkemece kabul edilebilmesi için iddia olunan hususlar hakkında kafi delil 
ve emare gösterilmesi lazımdır. Mahkemece talep reddolunduğu veya tahkikat neticelerine 
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Ancak bu müessesenin uygulamada çalışmasını engelleyen hususları dik-

kate alınarak, sakınca olarak çıkan bu gibi haller için özel denetçi tarafın-

dan “özel denetim” yapılması öngörülmüştür.39

Özel denetim pay sahiplerince sadece belirli olayların açıklığa kavuş-

turulması için değil, bazı hallerde (şirketin topluluk şirketleri tarafından 

bazı belirli hukuki işlemler veya uygulanan yöntemler dolayısıyla kayba 

uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılamaması) (T.C. Ya-

salar, 1956 md. 406/1b) şirketin hakim şirketle yada topluluk şirketleriyle 

olan ilişkilerinin denetlenmesi amacıyla başvurulabilir. Esas denetçinin, 

şirketin hakim şirketle yada topluluk şirketiyle ilişkilerinden kaynaklanan 

sebeplerle şirket mali tablolarının denetimi sonucunda sınırlı olumlu görüş 

yada görüş bildirmekten kaçınma yargısına ulaşmışsa, Kanun pay sahip-

lerinin özel denetçinin denetimine başvurmalarını öngörmüştür.40 Dolayı-

göre iddia varit görülmediği takdirde kötü niyetle hareket ettiği ispat edilen pay sahipleri, 
şirketin bu yüzden gördüğü zarardan dolayı müteselsilen mesuldürler.
    Hususi murakıp tayini talebi mahkemece reddolunur ve murakıpların verecekleri rapora 
göre bu talebin haklı sebebe dayanmadığı anlaşılırsa, kötü niyetle hareket ettikleri ispat 
edilen pay sahipleri, şirketin bu yüzden gördüğü zarardan müteselsilen mesuldürler.(TTK 
md 348)
39  Birinci fıkrada hükme bağlanan özel denetim istemi her pay sahibine tanınmış birel 
bir haktır. Pay sahibinin bu hakkı genel kurulun iradesini bağlayan bir öneri hakkı değildir. 
Oylanması zorunlu olmakla birlikte genel kurul öneriyi reddedebilir. Ancak, genel kurulun 
talebi reddetmesinin önemli bir sonucu vardır: Red üzerine azlık, mahkemeden özel denet-
çi atanmasını talep edebilir; yani genel kurulun reddi ortaya azlık hakkını çıkarır. Sistem, 
genel kurulun red kararıyla talebin etkisiz kalmasına olanak bırakılmayacak tarzda oluştu-
rulmuştur. Ayrıca, taleple birlikte denetim mekanizmasının harekete geçmesi sağlanmıştır. 
Gerçekten bir pay sahibi özel denetim talebinde bulunmuşsa, genel kurulun bu talebi red-
detmesi mekanizmayı durdurmadığı gibi, genel kurul talebi kabul edip, istediği kişiyi özel 
denetçi seçerek denetimin istediği gibi yapılmasını sağlayamayacaktır. Her iki halde de, 
özel denetçiyi mahkeme seçecek, özel denetim gerçekleşecektir. Bu, kurumu işlemezlikten 
kurtaracak önemli bir yeniliktir. Pay sahibinin genel kurulda özel denetim talebini yapa-
bilmesi için gündemde bu konuda madde bulunması şart değildir. Gündeme bağlılık ilkesi 
bu kurumu işlemezliğe mahkum etmektedir. Nitekim 6762 sayılı Kanunun altmış yıllık 
uygulamasında söz konusu şartın sakıncaları açıkça görülmüş, hüküm nadiren uygulanabil-
miştir. Zaten İsv. BK 700 (3)’de de özel denetim isteminin gündeme bağlılık ilkesinin bir 
istisnası olduğu açıkça belirtilmiştir. (YTTK md 438/1 madde gerekçesi)
40  1a)Denetçi, şirketin hâkim şirketle veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak 
sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya b) Yönetim kurulu, şirketin top-
luluk tarafından, bazı belirli hukuki işlemler veya uygulanan önlemler dolayısıyla kayba 
uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa, herhangi bir 
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sıyla bu noktada özel denetim, şirketin hakim şirketle yada topluluk şirket-

leriyle olan ilişkilerin hukuksal niteliğinin aydınlatılması ve ortaya çıkan 

sorunun çözümlenmesinin aracı olarak görülmüştür.

Aslına bakılırsa, Kanunda özel denetçinin yönetim faaliyetlerinin de-

netiminde görevli olduğuna dair hükümler de bulunmaktadır. Kanunun 

öngördüğü “Şirket yönetimi ya da onun bazı bölümlerinin denetimi için 

özel denetçi seçimi” ibaresinde, bu anlayış hakimdir. (T.C. Yasalar, 2011 

md. 618/3b) Bu anlayıştan hareketle, özel denetim faaliyetinin bir anlam-

da daha çok önemli yönetim kontrol aracı niteliğinde olan “iç denetim”41 

yada “faaliyet denetimi”42 işlevini üstlenmiş olduğu söylenebilir. 

Özel denetçinin tayini, esas denetçi yada işlem denetçisinde olduğu 

gibi şirketin yetkili organlarına değil, “şirket merkezinin bulunduğu yer 

asliye ticaret mahkemesi”ne verilmiştir.43 Bu şekilde tayin edilecek denet-

çi yada denetçiler “bağımsız uzman” olmak durumundadırlar.44 Bu husus 

dikkate alınarak, “özel denetçinin de SMM ve YMM olması şart değildir.” 

yargısı ileri sürülmektedir.(Tekinalp 2010 p41) Bu yargıya, işlem denetçisi 

için öngördüğümüz gerekçelerle katılmak mümkün değildir. Zira özel de-

pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahke-
mesi tarafından şirketin, hâkim şirketle veya hâkim şirkete bağlı şirketlerden biriyle olan 
ilişkisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir. (YTTK md 406) Denetçi, işlem denetçisi, 
özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hâkim şirketle 
veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş 
bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, 
şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını 
isteyebilir. (YTTK md 207)
41  İç denetim, örgüte hizmet etmek amacıyla örgütün faaliyetlerini incelemek ve değer-
lemek  amacıyla örgüt içinde kurulmuş bağımsız bir değerleme fonksiyonudur. Denetçinin 
türüne göre yapılan sınıflandırmaya göre bu denetim şekli de mali denetimi, uygunluk  de-
netimini ve faaliyet denetimini içerebilir. 
42  Örgüt faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçme ve değerleme amacı güder.
43  Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az onda birini, 
halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî 
değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezi-
nin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.(YTTK 
md 439/1)
44 Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek 
bir veya birden fazla bağımsız uzmanı görevlendirir. Mahkemenin kararı kesindir. (YTTK 
md 440/2)
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netçiden beklenen yarar, belirli olayın açıklığa kavuşturulmasıdır ki bu du-

rum konuya ilişkin olarak sağlıklı bir saptamanın yapılmasını (olaya ilişkin 

tarafsızca kanıt toplanması ve kanıtların değerlendirilmesini) ve sonucun 

ilgililere raporlanmasını (T.C. Yasalar, 2011 md. 441/4 ve 442/1) gerektirir. 

Bu iş de tam anlamıyla bir denetim faaliyetini tanımlar. 

3.Kanun, “bağımsız denetleme kuruluşlarını” denetçi kabul etmiş-

tir. Daha doğru bir ifadeyle, mali tabloların denetimi, esasta “bağımsız 

denetleme kuruluşu” tarafından gerçekleştirilir. Bağımsız denetleme ku-

ruluşu da esasları yönetmelikle belirlenecek olan tüzel kişiliği haiz bir 

şirket olarak örgütlenecektir. Bu durum, gerçekte bünyesinde meslek 

mensubu olan gerçek kişi ile hukuken denetleme görevini üstlenen tüzel 

kişi arasındaki ilişkiler ve sorumluluklar açısından ikilemler doğurmakta-

dır.  

a.Hukukta kişiler, haklara ve borçlara sahip olan varlıklardır. Bu ne-

denle kişi, her hal ve takdirde hak ehliyetine45 sahipliği ifade eder. Kişi 

kavramı, hukuki kavram olarak değerlendirildiği için, kapsamına sadece 

gerçek kişiler (insanlar) değil, tüzel kişiler46 (kurumlar) de girer. Bunun-

la birlikte kişi ile kişilik kavramları arasında farklılık söz konusudur. Bu 

itibarla hak ehliyetinin yanı sıra hukuk düzeninin bir takım özel sonuçlar 

bağladığı kişisel durumları dikkate alan “fiil ehliyeti”47 kavramı ortaya 

çıkmıştır. 

Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü 

niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. 

(T.C. Yasalar, 2001 md. 48) Bununla birlikte, tüzel kişiler, kanuna ve ku-

ruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kaza-

45  Her insanın hak ehliyeti vardır. 
Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara  ehil olmada 
eşittirler. (MK md 8)
46  Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca 
özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel 
kişilik kazanırlar.
Amacı hukuka veya ahlâka aykırı olan kişi ve mal toplulukları tüzel kişilik kazanamaz. 
(MK md 47)
47  Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. 
(MK md 9)
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nırlar. (T.C. Yasalar, 2001 md. 49) Belirtilen hükümlerden anlaşılan, her 

gerçek kişinin hak ehliyetine sahipken, fiil ehliyetine sahip olmadığı; 

buna karşılık her tüzel kişinin fiil ehliyetine sahipken, hak ehliyetine 

sahip olamadığıdır. Bu sonucun konumuz açısından önemi, denetçilik 

mesleğinin “sadece insana özgü bir nitelik” taşıyıp taşımaması nedeniy-

le, tüzel kişi olacak olan bağımsız denetleme kuruluşlarının, denetçilik 

mesleğini icra edebilmeleri bakımından “hak ehliyeti”ne sahip olma-

ları hususudur. Öyle anlaşılmaktadır ki Kanun, mesleki bakımdan icrası 

sadece insana özgü bir nitelik taşıyan denetçilik faaliyetini gerçekleştirme 

yetkisini, bu konuda hak ehliyetine sahip olmayan bağımsız denetleme ku-

ruluşlarına vermiştir.

Kuşkusuz mesleki faaliyetle ilgili yukarıdaki değerlendirme, tüzel kişi-

lerin denetim faaliyeti ile ilgili olarak hukuki ilişki kuramamaları anlamına 

gelmemelidir. Doğaldır ki, hukuk sistemi denetim faaliyetinde bulunmak 

üzere tüzel kişiliği haiz bağımsız denetleme kuruluşlarının kurulmasını ya-

saklamamıştır. Bu itibarla bağımsız denetim kuruluşları da hukuki işlem 

niteliğindeki denetim faaliyetlerini bünyelerinde istihdam edecekleri “de-

netçi” niteliğini taşıyan gerçek kişilerle ifa edecektir.48 Dolayısıyla mesle-

ki olarak denetçi sıfat ve unvanı, tüzel kişiliği olan bağımsız denetleme 

kuruluşunca değil, ancak bünyesinde faaliyet gösteren gerçek kişi meslek 

mensubunca kullanılabilir. 

Bunun böyle olmasını gerektiren sebepler çoktur. Genel kabul görmüş 

denetim standartları, denetçinin yeterli teknik eğitime ve ehliyete sahip 

olmasını öngörür. Bu anlamda eğitim şartı olarak  muhasebe ve mali hukuk 

alanında asgari lisans düzeyinde bir mezuniyetinin olması, alanında belli 

bir süre staj yaparak tecrübe kazanmış olması ve nihayetinde de ehil nok-

tasına geldiğini mesleki yeterlik sınavını başarıyla vermesi gerekir. Gene 

bu standartlardan biri de “denetçinin bağımsızlığı”dır. Bağımsızlık için 

gerekli olan iki unsur; dürüstlük ve tarafsızlık ancak insana özgü bir 

niteliktir. Aynı şekilde denetim faaliyeti, bir değerleme işlemi niteliğinde 

48  Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır.
Organlar, hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar.
Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar. (MK md 50)
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olduğundan, denetim esnasında gerekli “mesleki özen ve dikkat”in göste-

rilmesi de ancak gerçek kişinin özelliklerinden biridir. 

Medeni Kanun, tüzel kişilere ilişkin hak ehliyetinin belirlenmesine 

yönelik bu hükümlerinden, kamu tüzel kişileri ile ticaret şirketleri hak-

kındaki kanun hükümlerini saklı tutmuştur. (T.C. Yasalar, 2001 md. 55) 

Nitekim Kanun, ticaret şirketlerine ilişkin hak ehliyeti konusunda, MK md 

48 hükmüne göndermede bulunularak, bu hükümde belirlenmiş esasın ti-

caret şirketleri için de geçerli olduğu kabul etmekte fakat “Bu husustaki 

kanuni istisnalar saklıdır.” denilmek suretiyle, ticaret şirketlerinin “insana 

özgü niteliklerine bağlı durumları” için hak ehliyetlerinin varlığını geçerli  

görmektedir.49 Kuşkusuz bu yaklaşım, ticaret şirketlerinin “tacir” olarak 

algılanması bakımından doğrudur. Ancak dış denetim mesleği bakımın-

dan bu doğruluk, tartışmaya açıktır. Öncelikle denetimle ilgili olan meslek 

mensupları için uymaları gerekli “ticaret yasağı” söz konusudur. Yani de-

netçiler mesleki faaliyetlerinde “tacir” gibi hareket edemezler. Aynı şekilde 

tacir olmanın belli bir mesleki koşulu yoktur; denetçiler için ise hak eh-

liyeti bakımından belirlenmiş koşullar vardır. Bütün bunlara ilave ola-

rak, denetçilik mesleğinde faaliyet kamusal alana giren bir yetkilendirme 

ile gerçekleşmekte, yetkisiz olanların ise faaliyette bulunmaları mümkün 

olmamaktadır. Bütün bunlar, Kanunun ticaret şirketleri için benimsediği 

hak ehliyeti anlayışıyla uyuşmamaktadır.

b)Kanun, denetçileri, kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusur-

lu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket 

alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumlu tutmuştur.50 Bu 

49  Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden iba-
rettir. (YTTK md 124/1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.(YTTK md 125/1) Ticaret 
şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yarar-
lanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır. .(YTTK md 
125/2)
50  Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, 
hesaplarını denetleyen denetçi; şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, bir-
leşmeyi, 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, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şir-
ket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar. 
(YTTK md 554/1)
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sorumluluk, işlem denetçisi ve özel denetçi için de aynen geçerlidir. Aslına 

bakılırsa bu zarar sorumluluğu, aynı koşullarda yani kanundan ve esas 

sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde, kurucular, 

yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları için de “kusurla-

rının bulunmadığını ispatlamadıkça”, geçerlidir. (T.C. Yasalar, 2011 md. 

553/1) Aralarındaki tek farklılık, ilkinde sorumlunun (denetçinin) kusuru 

olduğunu iddia eden taraf (şirket, pay sahipleri, şirket alacaklıları) ispatla-

mak zorundayken, ikincisinde kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yönetici-

ler ve tasfiye memurlarının, kendi kusurlarının bulunmadığını kendilerinin 

ispat etme yükümlülüklerinin olmasıdır.

Denetçinin kusur sorumluluğunda tartışma, sorumluluğun Kanu-

nen denetçi olarak addedilen tüzel kişiliği haiz “bağımsız denetleme 

kuruluşu”na mı, yoksa bu kuruluşta mesleki unvanıyla faaliyet gös-

teren gerçek kişi denetçiye mi ait olduğudur. Kanun, bağımsız denetle-

me kuruluşunun tüzel kişiliğini denetçi olarak kabul ettiğine göre, kusur 

sorumluluğunun da tüzel kişiye ait olacağı sonucuna varılabilir. Yapılan 

işlemlerden dolayı zarara uğrayanlar, bu zarar hem şirket  yöneticileri-

nin,  hem de denetçilerin fiillerinden kaynaklanmışsa, bunlardan her biri, 

kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletile-

bildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu 

olurlar.51 Dolayısıyla müteselsil sorumluluk,52 müşterek faillerin varlığı 

halinde ve bunların işledikleri kusurun derecelerine göre geçerlidir.53 

51 Birden çok kişinin 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. (YTTK md 557/1)
52  Müteselsil sorumluluk ağırlaştırılmış sorumluluk demek değildir. Bu tür sorumluluk, 
birden çok kişinin birlikte verdikleri zarardan zarar görene karşı birlikte sorumlu olmaları 
anlamına gelir. Yoksa, müteselsil sorumluluk, sorumluların tek başlarına sorumlu tutulsa-
lardı bağlı olacakları sorumluluk rejiminden daha ağır şartlar içeren bir rejimle karşı karşıya 
bırakılmaları şeklinde yorumlanamaz. Başka bir deyişle, müteselsil sorumluluk birden çok 
kişinin, bu arada anonim şirketlere ilişkin hükümler çerçevesinde şirket yönetim kurulu 
üyelerinin, mevcut zarardan, bu zararın birlikte verilen zarar olup olmadığı dikkate alın-
maksızın sorumlu tutulmalarını haklı göstermez. (YTTK md 557/1 madde gerekçesi)
53  Müteselsil sorumluluğun uygulandığı hallerde, önce, sorumluların tek başlarına ve 
birlikte verdikleri zarar birbirinden ayrılmalıdır. İkinci olarak birlikte verilen zararda da 
kusurun ağırlığına ve diğer indirim olgularına göre farklılaştırılmış teselsüle gidilmelidir. 
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Sorumluluktan kurtulma  anlamında ibra, genel kurulda olumlu olarak oy 

kullanan pay sahiplerinin dava hakkını kaldırmaktadır.54

Denetçinin sorumluluğu, diğer kusurdan doğan zarar sorumluları-

nın aksine, şirket alacaklılarına karşı da geçerlidir.55 Ancak denetçi-

nin bu sorumluluğu kapsamında şirket varlıklarına yatırımda bulunanlar 

yada daha genel anlamda “menfaat sahipleri” sayılmamıştır. Denetçinin 

onayladığı mali tablolara dayanarak yatırım kararı verenler (menfaat sa-

hipleri), sorumluluk kapsamında zarar gören taraf olarak Kanunda dikka-

te alınmamıştır. Dolayısıyla denetçiye karşı açılan sorumluluk davasında 

şirket alacaklıları, menfaat sahipleri anlamında mı kullanılmıştır? Bu ek-

sikliğin, konu itibariyle Sermaye Piyasası Kanununun ilgi alanına girmesi 

nedeniyle iradi olarak ortaya çıktığı düşünülse de, bu eksikliğin SPK kap-

samı dışında kalan şirketler için önemli olduğu ve ciddi sakınca taşıdığı 

da ortadadır. Zira, bir taraftan denetlenmiş şirket mali tabloların aleniyet 

esasına bağlı olarak şirketin web sayfasında yayınlanması zorunluluğu ge-

tirilmekte; diğer taraftan da bu mali tablolara göre karar verenlerin, zarar 

görmeleri halinde, sorumlu arayabilmelerinin önüne bir nevi yasal engel 

konmuş olmaktadır. Bu durum, sorduğumuz sorunun yanıtının olumlu ol-

masını gerektir. Ancak zarara uğrayan menfaat sahiplerinin doğrudan “şir-

ket alacaklısı” olma durumları hukuken mümkün değildir.

Aslında bu olumsuzluk, ilgililerin fiilleri nedeniyle şirketin zarar gör-

mesi halinde, hukuken sadece ilgililerin fiilleriyle gerçekleştirdikleri şir-

Böylece birlikte verilen zararda herbir tazminat yükümlüsüne isnat edilebilen zarar da be-
lirlenmelidir. Teselsül tavanı içinde müteselsil sorumluluk gereği açığı kapama yükümü 
aynen devam eder. Diğer yandan, bu ayrımı ve teselsül farklılaştırmasını zarara uğrayan 
yapamaz. Bu sebeple, davacının zararın tamamını dava etmesine ve her bir davalının mü-
teselsilen veya tek başına ödemesi gereken tazminat borcunu belirlemesini mahkemeden 
talep etmesine izin verilmelidir. Aksi halde, davacı hem davayı açarken hem de dava son-
rasında, aşamayacağı güçlükler ve çözemeyeceği sorunlarla karşılaşır. (YTTK md 557/1 
madde gerekçesi)
54  Şirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı açıkla-
nan maddi 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 ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle düşer.(YTTK md 558/2)
55  Kanun şirketin borçlarını ödediği sürece alacaklının zarara uğramadığı varsayımını 
kabul etmiştir. (YTTK md 555 madde gerekçesi)
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ketin zararını tazmin etmeleri gerektiği anlayışından kaynaklanmaktadır.56 

Kanun, iflas dahil doğrudan zarara uğrayan kişi olarak tazminat davasının 

esas davacısının şirket olduğu gerçeğini bir varsayım olarak kabul etmiş-

tir. (T.C. Yasalar, 2011 556 madde gerekçesi) Halbuki şirket mali tabloları-

nın kusurlu denetimi nedeniyle, sadece şirket zarara uğramayabilir; şirketle 

ilgili olan menfaat sahipleri de zarara uğrayabilirler. Bunların zararlarının, 

şirketin zararlarının alınacak tazminatla telafi edilmesiyle giderilmesi dü-

şünülemez. Zira bu kişilerin şirketçe alınacak tazminat tutarları ile hukuki 

(nedensellik) bağları kurulamaz. 

4.Aslına bakılırsa, bir meslek yasasında bulunması gereken hüküm-

ler, yasanın esas konusunu teşkil eden “denetlenecek ticari işletmeler”le 

illiyet bağı kurularak Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Bu 

yaklaşımın doğruluğu yada yanlışlığı üzerinde durmanın pratik bir yara-

rı yoktur. Ancak, bu tür mesleki hükümlerin doğrudan Meslek Yasasında 

değil de dolaylı nitelikte olarak bir başka yasada düzenlenmesinin taşıdığı 

sakıncalar önemlidir. Aşağıda bu sakıncalara Türk Ticaret Kanununun “de-

netçiliğe” ait hükümleri göz önünde tutularak özetle değinilmiştir.

a.Tacirin hukukunu düzenleyen Yeni Türk Ticaret Kanunu, meslek ola-

rak dış denetçiliği doğrudan düzenleyemediği için, bu işi “yönetmelik”le 

halletme yolunu seçmiştir. “Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve 

çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak 

bir yönetmelikle düzenlenir.” hükmü, bu kestirme anlayışın tezahürüdür. 

Oysa bu mesleğin düzenlenmesi konusunda halen lafız olarak da olsa yü-

rürlükte olan 3568 sayılı Meslek Kanunu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu 

hüküm, 3568 sayılı Meslek Yasasındaki meslek mensuplarının bir ticaret 

şirketi çatısı altında faaliyette bulunma zorunlulukları konusunda yönet-

meliğin düzenlenebilmesi için verilmiş olan yetki ile sınırlı olmalıdır. Aksi 

takdirde, denetimle ilgili meslek mensuplarının çalışma esasları ve nitelik-

leri konusunda hukuksal kaos ortaya çıkacaktır.

b. Yeni Türk Ticaret Kanunu, denetçilik mesleğine meslek sistematiği 

56  Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay sahipleri 
tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler. (YTTK md 555/1)
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ve bütünlüğü içinde yaklaşmamıştır. Denetçilik mesleğini SMMM ve 

YMM gibi işi “dış denetim” olan meslek mensuplarının yanı sıra avukat, 

mühendis, mimar, hekim gibi işi başka bir mesleği icra etmek olan kişilerin 

de ifa edebilmelerine izin vermiş gibi görünmektedir. Bu durumun, 3568 

sayılı Kanun uyarınca uygulanabilmesinin mümkün olamayacağı, SMMM 

ve YMM unvanları dışında başka bir mesleki unvanın kullanılamayacağı, 

mesleki faaliyet tekelinin kurulabilmesi açısından bilinmelidir. Aksi tak-

dirde Anayasal kuruluş olan kamu kurumu niteliğini taşıyan TURMOB 

çatısı altında örgütlenen meslek mensuplarının, kendilerinden beklenen 

mesleki disiplin içinde amaca uygun kamu hizmeti verme fonksiyonları 

tamamen sekteye uğrayacaktır. Bu durum, hiçbir kimse yada zümrenin ya-

rarına olmayacaktır.

c. Yeni Türk Ticaret Kanunu, “meslek mensubu olmak” ile bu mesle-

ğin “ancak bir ticaret şirketi çatısı altında ifa edilmesini sağlamak” işi-

ni kural olarak düzenleme açısından karıştırmıştır. Tüzel kişiliği olan 

bağımsız denetleme kuruluşları, hiçbir şekilde denetçilik mesleğinin men-

subu olma niteliğini taşıyamazlar. Şirketin kendisi doktor yada avukat 

olamaz; ancak doktorlar yada avukatların sadece bir ticaret şirketi 

bünyesinde faaliyette bulunmaları zorunluluğu kurala bağlanabilir. 

Aksi takdirde meslek mensuplarının müşterileri ile olan hukuksal ilişkile-

rinde ve sonuçlarında kavram karışıklığı ortaya çıkar.

d. Yeni Türk Ticaret Kanunu, denetçilerin sorumluluğu konusunda 

sadece şirketlerin ve dolayısıyla da ortakların hukukunun korunması 

açısından yaklaşmıştır. Bu anlayışın yanlışlığı doğaldır ki ileri sürülemez. 

Oysa ticaret şirketlerinin hukuksal ilişkileri kendileri ve dolayısıyla ortak-

ları arasındaki ilişkilerden ibaret değildir. Menfaat grupları olarak özet-

lediğimiz çok sayıda ilgili ve ilişkili kişilerin, denetçilerin kanuna uygun 

şekilde denetim faaliyetlerini sonuçlandırmamaları halinde, bundan zarar 

görmeleri olasıdır. Bu durumda denetçilerin sorumluluğu kavramının, Ka-

nunda düzenlenenden daha geniş kapsamlı bir kitleyi ilgilendirdiği açıktır. 

Bu nitelikteki bir sorumluluğun konusu 3568 sayılı Yasa olmalıdır. Ancak 

3568 sayılı Yasa da bu konuda tatmin edici nitelikte düzenlemelere sahip 

değildir. Bu husus 3568 sayılı Yasada muhakkak düzenlenmelidir.
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e.Yeni Türk Ticaret Kanunu, denetçilik mesleği ile ilgili olarak oluşan 

uluslararası gelişmeleri (denetçi bağımsızlığı,57 denetçi rotasyonu,58 dene-

tim dışında başka konuda bir hizmet verememe,59  denetçinin denetlenme-

si60 müesseselerini hükümlerine taşımıştır. Aslında bu olgu, TURMOB ve 

57  Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mâlî müşavir, serbest muhasebeci mali 
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 ön-
ceki 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, 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 dâhil, 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 yirmi-
den fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,
e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenme-
sinde 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 olamaya-
cak 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) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nez-
dinde çalışıyorsa, 
h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin ta-
mamının 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 Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Mü-
şavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın 
kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir.
58  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. (YTTK md 400/2)
59  Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, da-
nışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. (YTTK md 
400/3)
60 Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye 
kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle 
standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden  ve  in-
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onun siyasi sorumluluğunu üstlenen Maliye Bakanlığı’nın yönetimsel gö-
revlerindeki ihmallerinden kaynaklanan mesleğin çağdaşlaşmasında-
ki eksikliğin, gidermeye yöneliktir. Ancak bu eksikliğin tam tekamül 
etmiş şekliyle yasal hükümlerle donatılmak suretiyle giderildiği söy-
lenemez. Aksine, kural olarak değinilmiştir; ayrıntıları düzenlenmemiştir. 
Aslına bakılırsa denetçilerin sorumluluklarının ve uyacakları (sırları ifşa 
etme61 vb) yasakların düzenlenmesinin yeri, TTK değil, disiplin hüküm-
lerinin de yer aldığı Meslek Yasasıdır. Nitekim bu tür uyulması gereken 
yasaklar Meslek Yasasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

5. Yeni Türk Ticaret Kanununun denetçilik mesleğine olan yaklaşımı 
ne kadar tatmin edici olmaktan uzaksa, işletmelerin denetimi faaliyetine 
olan yaklaşımı da o kadar çağdaş normlara uygun ve yakındır. Kanunun 
denetim faaliyetine ilişkin olarak hemen göze çarpan olumlu yanları da 
kısaca şöyle ifade edilebilir.

a. Yeni Türk Ticaret Kanunu, tüm sermaye şirketlerinin ve kobi-
lerin mali tablolarının denetimini zorunlu tutmaktadır.62 Şirketlerin 

ternette,  denetleme belgelerine erişim  suretiyle  ve ayrıca  gerekli bilgileri de alarak Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 üncü 
madde uyarınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. (YTTK md geçici 3)
61  (1) Denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçi, bunların yardımcıları ve bağımsız de-
netleme kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve 
tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sırasında öğren-
dikleri,  denetleme  ile  ilgili  olan  iş  ve  işletme sırlarını  izinsiz  olarak  kullanamazlar. 
Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı 
şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir. 
(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmali bulunan kişiler hak-
kında, verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim için yüzbin Türk Lirasına, pay senetleri 
borsada işlem gören anonim şirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirasına kadar tazminata hükme-
dilebilir. İhmalleriyle zarara sebebiyet veren kişilere ilişkin bu sınırlama denetime birden 
çok kişinin katılmış veya birden çok sorumluluk doğurucu eylemin gerçekleştirilmiş olması 
hâlinde uygulandığı gibi, katılanlardan bazılarının kasıtlı hareket etmiş olmaları durumun-
da da geçerlidir. (YTTK md 404)
62  (1)Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, ulus-
lararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. 
Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen fi-
nansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsa-
mı içindedir. 
(2) Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faali-
yet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. 



Ma
rt 

- N
isa

n 2
01

1

101

ÇÖZÜM

M
AL

İ
mali tabloları ise, bilgi toplumu hizmetleri kapsamında şirketin kendi web 

sayfasında yayınlanma zorunluluğu öngörülmektedir.63 Bu durum, meslek 

mensuplarının verecekleri kamu hizmetlerinin kapsamını ve önemini art-

tıracaktır. 

b. Yeni Türk Ticaret Kanunu, denetim faaliyetinde uygulanacak kri-

terleri de kurallara bağlamıştır. Denetimde esas alınacak “uluslararası 

muhasebe standartları”,64 işletmelerin muhasebe işlemlerinde uygu-

(3) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, 
denetleme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme rapor-
larını 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.(YTTK md 397)
63 Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa 
bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. 
Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:
“…ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan 
bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli 
finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna 
ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere 
ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri öde-
meler.
j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları. (YTTK md 1524)
64  (1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe 
Standartları;
a) Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) 
ve yorumları ile,
b) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye  Finansal Raporlama Standartlarından 
(KOBİ/TFRS) oluşur.
(2) Aşağıda sayılanlar TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamakla yükümlüdürler:
a) Bu Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ila (e) bendlerindeki sermaye 
şirketleri,
b) TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamayı tercih edenler.
(3) Aşağıda sayılanlar KOBİ/TFRS’nı uygulamakla yükümlüdürler:
a) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalan ve işletme yö-
netiminde yer almayan işletme sahipleri, işletmeye borç verenler ve kredi derecelendirme 
kuruluşları gibi dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo düzenleyen işletmeler.
b) TMS/TFRS’nı uygulamayı tercih eden KOBİ tanımındaki işletmelerden tekrar KOBİ/ 
TFRS uygulamasına dönmek isteyen işletmeler.
(4) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, küçük ölçekli işletmeleri KOBİ/TFRS’ndan kıs-
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lanması zorunlu ilkeler haline gelmektedir.65 Uluslararası muhasebe 

standartlarının TMS olarak yayınlanması, denetim ölçütlerinin somut hale 

gelmiş olması bakımından çok önemlidir. Kanun, belli ticaret şirketlerine 

muhasebe defter ve işlemlerinde 1.1.2013 tarihinden itibaren TMS hüküm-

lerinin uygulanması zorunluluğu getirmiştir.66 

c.Kanuna göre denetim faaliyeti, artık “uluslararası denetim 

standartları”na göre yapılacaktır.67 Ancak bu nitelikteki denetim stan-

men veya tamamen muaf tutmaya veya bunlar için ayrı standartlar belirlemeye yetkilidir.
(5) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS ve Yorumları ile KOBİ/TFRS) ve kavram-
sal çerçevede belirlenen ilkeler bu Kanunun ticari defterlere, finansal tablolara ve raporla-
maya ilişkin hükümleri ile ilgili diğer hükümlerine de uygulanır.
65  (1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı du-
rumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere 
bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü 
kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve fi-
nansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu 
ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.(YTTK md 64)
66 Bu Kanunun Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili hükümlerinin yürürlüklerine aşa-
ğıdaki hükümler uygulanır. Bu Kanun; a) 1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında 
tanımlanan büyük ölçekli sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren 
bağlı şirketleri, iştirakleri ve şirketler toplulukları,b) Sermaye Piyasası Kanununa göre, 
ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada iş-
lem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına 
alınan diğer işletmeler,c) Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar 
ile bağlı ortaklıkları,d) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan 
sigorta ve reasürans şirketleri,e) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasar-
ruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri, bakımından 1/1/2013 
tarihinde yürürlüğe girer. Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile bu maddenin ikinci 
fıkrasında sayılanlar dışında kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan 
ve yayımlanacak olan özel Türkiye Muhasebe Standartları 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe 
girer.(TTK md 1534/2-3) 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasında anılan şirketler 1/1/2013 
tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dö-
nemi için, gerek ticari defterlerinin tutulmasında, gerek münferit ve konsolide finansal tab-
lolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanmış 
olan Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır. 1534 üncü maddenin ikinci 
fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerindeki tacirler, 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi 
dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan hesap dönemlerine ilişkin ticari def-
terlerine dayanarak hazırlayacakları bilançolarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 
düzeltmek ve düzeltilmiş bilançolarını 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi bulu-
nanlar daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap döneminin açılış bilançosu olarak ticari 
defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek zorundadır.(TTK md geçici 6/1)
67  TTK md 397
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dartları Türkiye’de henüz belirlenmemiş olduğundan, Kanun bu stan-
dartların belirlenmesi için, Türkiye Denetim Standartları Kurulu 
(TDSK) kuruluncaya kadar geçici olarak TURMOB ile ilişkili bir kurulu 
görevlendirmiştir.68 TDSK’nın kimlerden, nasıl oluşacağı, çalışma usul ve 
esasları bir yönetmelikle belirlenecektir. Ümidimiz odur ki en kısa zamanda 
“Türkiye Denetim Standartları Kurulu ” kurularak anılan standartlar sap-
tanıp yayınlanmak suretiyle yürürlüğe sokulur ve ülkemizde yaşanan de-
netim kargaşası da sona erer. Kanun, sermaye şirketlerine en geç 1.3.2013 
tarihine kadar denetçi seçmelerini öngörmektedir.69

d.Denetimin kapsamı sadece mali tablolarla sınırlı değildir; yö-
netim kurulunun yıllık faaliyet raporu da denetim kapsamına dahil 
edilmiştir.70 Denetleme, şirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve finansal 

68  (1) Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya ka-
dar, 397 nci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartları; Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir Ku-
rul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. Kurulun, hangi 
kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve esasları, TÜRMOB 
tarafından hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yayımlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir.(YTTK md geçici 2)
69  Bu Kanunun 400 üncü maddesinde öngörülen denetçi, anonim, limited ve sermayesi 
paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 1/3/2013 tarihine ka-
dar seçilir. Seçim ile birlikte 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan denetçinin görevi sona 
erer. 31/12/2012 tarihinde veya  özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte 
sona erecek olan dönemin bilançosu, 6762 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 6762 sayılı 
Kanun hükümlerine göre seçilmiş bulunan denetçi tarafından denetlenir. 1/1/2013 tarihini 
taşıyan veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarih itibarıyla çıkarılmış bu-
lunan açılış bilançosu, bu Kanuna göre seçilmiş denetçi tarafından ve bu Kanun hükümleri 
uyarınca  denetlenir.  Bu Kanun hükümlerine  göre seçilen denetçi,  denetimini bu  Ka-
nun  hükümlerine göre yapar. Ancak, denetçi bu Kanunun 402 nci maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca, geçmiş yıla ait finansal tablolar ile gerekli karşılaştırmayı yapabilmek için, 6762 
sayılı Kanuna veya diğer mevzuata göre hazırlanan finansal tablolara raporunda yer verir. 
Bu fıkra hükümleri uyarınca görevleri ve organ sıfatları son bulan denetçinin veya denetçi-
lerin, 6762 sayılı Kanuna göre toplantıya çağırdıkları genel kurullar toplanır ve azlık, 6762 
sayılı Kanunun 367 nci maddesine göre görevleri sona eren denetçilere başvurmuşsa, o 
prosedüre devam olunur.(TTK md  geçici 6/3)
70  (2) Denetim;a) Şirketin finansal tablolarının ve 397 nci maddenin birinci fıkrası ve 402 
nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, b) 
Topluluğun konsolide finansal tablolarının ve 397 nci maddenin birinci fıkrası ve 402 nci 
maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, denetçi-
nin denetleme sırasında elde ettiği bilgilerle uyum içinde olup olmadığını belirtip açıklaya-
cak şekilde yapılır. (YTTK md 398)
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durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, 

yansıtılmamışsa sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde yapılır.71 Yıllık fa-

aliyet raporunun denetimi, Kanunda mali tabloların denetimi gibi sağlıklı 

ölçütlerle saptanmamıştır. 

e.Uluslararası gelişmelere koşut olarak denetçilerin denetimi ilke-

si de Kanunda yer almıştır. Buna göre bağımsız denetleme kuruluşları, 

Kamu gözetim ve denetim kurulu gibi bir denetleyici bir kurum kurulup 

faaliyete geçene kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu tara-

fından denetlenecektir. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar da, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek “bağımsız denetleme kuru-

luşlarının kuruluşu, çalışma esasları hakkındaki yönetmelik” kapsamında 

belirlenecektir.72 

6.YTTK, denetçilik mesleğindeki zaten oturmamış taşların yerini, 

tekrar değiştirmiştir. Bu durum, denetçilik mesleğindeki zaten bir türlü 

durulmamış olan suların daha da bulandırılması sonucunu yaratmaktadır. 

Denetçilik mesleği açısından YTTK’nın taşıdığı veya hukuk dünyasında 

yarattığı zaaflar kısaca şöyle özetlenebilir.

a.Dış denetçilik mesleği, halen ne yazık ki “mesleki unvan ve mesleki 

faaliyet tekeli”ne sahip değildir. Çeşitli yasalarla öngörülmüş denetçilik 

mesleğine ilişkin unvanlara YTTK, işlem denetçisi ve özel denetçi gibi 

yeni unvanlar eklemekte, bu sıfatı taşıyan denetçilerin her meslekten olan 

kişilerin olabileceğini kabul ederek genel kabul görmüş denetim standart-

larının denetçi olabilme ilkelerine aykırı hükümler taşımaktadır.73

71  Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre  şirketin 
malvarlığını,  borç ve  yükümlülüklerini,  öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, an-
laşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve 
güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır. 
(YTTK md 515)
72   Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye 
kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle 
standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden  ve  in-
ternette,  denetleme belgelerine erişim  suretiyle  ve ayrıca  gerekli bilgileri de alarak Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 üncü 
madde uyarınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.(TTK md geçici 3/1)
73  Genel kabul görmüş denetim standartlarından “mesleki eğitim ve deneyim” standardı, 
denetim faaliyetinin ancak teknik eğitim ve yeteneğe sahip uzman kişilerce yürütülmesini 
öngörmektedir. Uygulamada bu standardın gereği olarak denetçilerin denetim yapabilme-
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b.YTTK’nın dış denetçilik mesleğini düzenlemesi ile, hem 3568 sayılı 

Yasanın hem de SPK’nın denetçilikle ilgili hükümleri, dolaylı olarak  

yürürlükten kalkmıştır. Kamu kurumu niteliğinde anayasal bir kuru-

luş olan ve denetçilerin mesleki disiplinin sağlanmasından sorumlu olan 

TURMOB’un üyesi olmadan faaliyette bulunan denetçilere artık özel de-

netçi yada işlem denetçisi sıfatını taşıyanlar da eklenmiştir. Özel denetçi 

yada işlem denetçisi sıfatını taşımak için 3568 sayılı Kanun yada SPK hü-

kümlerine uyma şartı yoktur. 

c.YTTK, bir kısım dış denetçilerin “bağımsız denetim kuruluşu” ola-

rak denetim faaliyetinde bulunmalarını zorunlu tutmaktadır. Bu zorunlu-

luğu anlamak zor değildir. Ancak hükmün tedvin tarzı hatalıdır. Zira Yasa 

tarafından bağımsız denetim kuruluşu “denetçi” olarak kabul edilmiştir. 

Oysa  bir denetçide mutlaka aranan eğitim şartı, mesleki deneyim şar-

tı ve mesleki ehliyet şartı, sadece gerçek kişiler tarafından yerine ge-

tirilebilir.  Kanun denetçilik mesleğine, hukukunu düzenlediği “tacir”de 

olduğu gibi “nesnel” şartların belirlenmesi şeklinde yaklaşmış, denetçilik 

mesleği için mutlaka aranması gereken öznel şartları ihmal etmiştir. Kı-

sacası Yasa denetçiliği tacir kalıpları içerisinde değerlendirilmiş, ticaret 

şirketlerine mahsus tüzel kişilerin de “denetçi” olabileceklerini kabul et-

miştir.

d.Kanunun öngördüğü denetçilikle ilgili en önemli hükmü, denetçi 

olabileceklerin düzenlenecek bir yönetmelikle yeniden belirlenmesini dü-

zenleyen hükümdür. Bu hüküm sadece bağımsız denetim kuruluşlarının 

kuruluşu ve çalışma esaslarına ilişkin düzenleme yetkisi vermemekte, söz 

konusu yönetmelikte “denetleme elemanlarının nitelikleri”nin de belir-

lenmesine yol açmıştır. Bu durum, yasal olarak Türkiye’de 20 yılı aşkın 

süredir denetçilik yapan meslek mensuplarını, mesleklerinin geleceği açı-

sından ciddi seviyede tedirgin etmektedir. 

e.Günümüzde dış denetim faaliyetiyle  uğraşanlar, artık belli mesleki 

lerine ilişkin gerekli mesleki unvana sahip olmaları ve  bir mesleki örgüte üye olmaları  
aranır. Mesleki unvanın iktisabı,  eğitim şartı, mesleki deneyim şartı ve mesleki ehliyet 
şartının yerine getirilmesi ile kazanılır. Ancak bu şartlar denetim faaliyetinin yürütülmesi 
için yeterli değildir. Ayrıca mesleki unvana sahip denetçinin, mesleki bir örgüte üye olmak 
suretiyle faaliyette bulunabilmesine izin veren ruhsata da sahip olması gerekir.
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kural ve geleneklere sahip olmuşlar, denetim faaliyetlerinin somut ölçütü 
niteliğini taşıyan muhasebe standartlarına da kavuşmuşlardır. Bu durum 
kuşkusuz gerçekleştirdikleri denetim faaliyetlerinde bir belirlilik yaratmış-
tır. Mesleki örgütlerin de büyük destekleriyle meslekte uzmanlaşmada da 
büyük mesafeler kat edilmiştir. Ancak ne yazık ki hala “kimler dış dene-
tim yetkisine sahiptir?” sorusunun cevabı net olarak verilememektedir. Bu 
tespit, denetim mesleğinin amacı dışında kullanılmasını sağlayan ortamın 
varlığından yararlananların olduğunu göstermektedir. 

f.Denetçilik mesleğinin, çağdaşı olan uygulamalarında olduğu gibi, 
mesleki unvan ve mesleki faaliyet tekeline sahip olması, denetçilik mes-
leğinden beklenen yararın gerçekleşmesi için bir zorunluluktur. Bu zorun-
luluk, 3568 sayılı Kanunun, çağdaş normlara uygun bir şekilde mutlaka  
revize edilmesini ve bu yasa dışındaki denetçilik mesleğine ilişkin yasal 
düzenlemelerin de yürürlükten kaldırılmasını öngörür.  

7.YTTK, işletmelerin denetiminde çok önemli hükümler öngörmekte-
dir. İşletmelerinin mali tablolarının muhasebe standartlarına göre düzen-
lenmesi zorunluluğunun getirilmesi ve sağlanması konusundaki hüküm-
leri, güvenilir bir ticari hayat ortamının gerçekleştirilmesi bakımından 
devrim niteliğindedir. Bu hükümler yürürlüğe girdiğinde, tacirler yönün-
den gerçek anlamda adil bir serbest rekabet ortamı oluşturulmuş olacaktır. 
Bu ortam ticari hayatın bugünkünden daha hızlı bir şekilde gelişmesine yol 
açacaktır. Ancak, denetimi gerçekleştirecek denetçilerin hukukuna ilişkin 
yukarıda belirtilen hükümleri, açıklamaya çalıştığımız olumlu gelişmeleri 
sekteye uğratacak nitelikler taşımaktadır. Bahse konu denetçilik mesleğine 
ilişkin olumsuzlukların “Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi 
Kurumu Kanunu” tasarısı ile giderilmesi imkanı mevcut olması, eksiklik-
leri yada yanlışları giderebilme fırsatı tanıdığı için, kaygıların hafiflemesi 
için bir neden olarak görülebilir. 
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