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BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN ANONİM 
ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINCA DENETÇİ SEÇİLMESİ 

MÜMKÜN MÜDÜR?

Özkan ARSLAN40

ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun(TTK)41, 1 Temmuz 2012 tarihinde 

yürürlüğe girmesiyle birlikte anonim şirketin iş ve işlemlerinin, murakıp veya 
murakıplar kurulunca denetlenmesi sistemine son verilerek anonim şirketlerin 
finansal tablolarının konusunda uzman olan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumunca (KGK) yetkilendirilen bağımsız denetçi veya 
bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesisistemine geçilmiştir.Ancak bu 
denetime her anonim şirket değil Bakanlar Kurulunca belirlenen ölçütleri taşı-
yan anonim şirketler dâhil edilmiştir. Bağımsız denetime tabi olmayan şirketle-
rin de denetlenmesine yönelik yapılan kanuni düzenleme, 11.04.2013 tarihinde 
yürürlüğe girmesine karşın denetime ilişkin yönetmeliğin aradan üç yıl geçme-
sine karşın Bakanlar Kurulunca çıkarılmaması nedeniyle kanunda öngörülen 
denetim fiilen hayata geçirilememiştir.Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde 
bu çalışmamızda;bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerin genel ku-
rullarınca bağımsız denetçi veya bağımsız denetçi niteliğini taşımayan kişilerin 
denetçi sıfatıyla seçilip seçilemeyeceği değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Murakıp, denetçi, bağımsız denetim, bağımsız de-
netçi, tescil. 

 
1. GİRİŞ
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, her anonim şirketin iş ve 

işlemlerinin genel kurulca seçilen murakıp veya murakıplar kurulunca denet-
lenmesi zorunlu iken 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nda(T.C. Yasalar, 2011) her anonim şirketin değil Bakanlar 
kurulunca belirlenen anonim şirketlerin finansal tablolarının denetime tabi tu-
tulması öngörülmüştür.

Denetime tabi olacak anonim şirketler, finansal büyüklükleri, istihdam et-
tikleri işçi sayısı ve faaliyet konuları gibi ölçütler dikkate alınarak Bakanlar 
40  Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
41 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır. 
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Kurulunca ilk kez 23.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 
belirlenmiştir(Bakanlar Kurulu, 2013). Bu karara göre ilk etapta 7.300 adet 
büyük şirketten 2.500 adedi kapsama alınmıştır(KGK,2013). Bu Karar’da,Ba-
kanlar Kurulunca sırasıyla 10.02.2014(Bakanlar Kurulu, 2014), 29.12.2014 
(Bakanlar Kurulu, 2015) ve son olarak da 16.02.2016 tarihinde (Bakanlar Ku-
rulu, 2016) değişikliğe gidilmiştir. KGK tarafından yapılan son Basın Duyu-
rusunda özetle; AB müktesebatına uyum sağlamak üzere, bağımsız denetim 
kapsamının zaman içinde kademeli bir şekilde genişletildiği, 19.03.2016 gün-
lü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla bağımsız denetime 
tabi olmaya ilişkin kriterlerin aşağıya çekilmek suretiyle 2016 yılı için bağım-
sız denetim kapsamının genişletildiği belirtilmiştir(KGK,2016).

Bu arada,28.03.2013 tarihinde kabul edilen 6455 sayılı Gümrük Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un (T.C. Yasalar, 2013) 80’inci maddesiyle 6102 sayılı TTK’nın 
397’nci maddesine beşinci fıkra eklenmiş ve bağımsız denetim dışında kalan 
anonim şirketlerin denetlenmesi hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu fıkrada;denetime ilişkin usul ve esasların, denetim yapacak de-
netçilerin niteliklerinin, uyacakları etik ilkelerin, görev ve yetkilerinin, seçil-
melerinin, görevden alınmalarının veya ayrılmalarının, denetimin ve denetim 
raporlarının içeriğinin ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususların 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıka-
rılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmesine karşın anılan yönetmelik 
aradan yaklaşık üç yıl geçmesine karşın yürürlüğe konulmamıştır.

Dolayısıyla, 30.04.2016 tarihi itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 
115.157 adet anonim şirketten (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2016) yaklaşık 
(115.157-7.00042) 108.157’si 6102 sayılı TTK’nın 397’nci maddesinin beşinci 
fıkrası hükmü gereğince denetime tabi olmasına karşın bu denetim fiilen ha-
yata geçirilememiştir.

2.BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİ
660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye(T.C. Yasa-
lar, 2011) göre, “bağımsız denetim”finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, 
finansal raporlama standartlarına uygunluğu vedoğruluğu hususunda, makul 
güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edil-

42  Bağımsız denetime tabi anonim şirket sayısının yaklaşık 7.000 adet olduğu tahmin edilmektedir.2
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mesi amacıyla,denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim 
tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerindendenetlenmesi ve 
değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır(660 sayılı KHK, md.2/f.1-b).

6102 sayılı TTK’da kavram olarak “Denetçi” ibaresi tercih edilmiştir. 
Anılan Kanun’un 400’üncü maddesinin birinci fıkrasında; denetçinin, bağım-
sız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve3568 sayılı Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış ye-
minli malimüşavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) 
unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarıKu-
rumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye 
şirketi olabileceği belirtilmiştir. 

660 sayılı KHK’da ise “Denetçi” kavramı yerine “Bağımsız denetçi” ve 
“Bağımsız denetim kuruluşu” kavramları tercih edilmiş ve bu kavramlar 
6102 sayılı TTK’ya uygun olarak tanımlanmıştır. Buna göre, “Bağımsız de-
netçi” bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını al-
mış meslek mensupları arasından KGK tarafından yetkilendirilen kişidir(660 
sayılı KHK, md.2/f.1-a).“Bağımsız denetim kuruluşu” da bağımsız dene-
tim yapmak üzere, KGK tarafından yetkilendirilen sermaye şirketleridir(660 
sayılı KHK, md.2/f.1-c).

3. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN ANONİM ŞİRKET-
LERDE DENETÇİ SEÇİMİ

Anonim şirketlerde denetçinin seçilmesine ilişkin yetki genel kurula ait olup 
genel kurulbu yetkisini başka bir organa veya kişiye devredemez. Dolayısıyla de-
netçinin seçimine ilişkin yetkinin münhasıran genel kurul tarafından kullanılması 
zorunludur(TTK, md.408/f.2-c). Bu yetkinin genel kurulca yönetim kuruluna dev-
redilmesine ilişkin genel kurul kararları ile denetçinin yönetim kurulunca seçilme-
sine ilişkin kararlar ise geçersizdir(TTK, md.391/f.1-d, 447/f.1-c).

6455 sayılı Kanun’un 80’inci maddesiyle 6102 sayılı TTK’nın 397’nci 
maddesine beşinci fıkra hükmü eklenmiş ve bu hüküm 11.04.2013 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenlemeyle birlikte anonim şirketler esasen 
iki kategoriye ayrılmıştır. Birinci kategoride, Bakanlar kurulunca belirlenen 
ölçütleri taşımaları nedeniyle 397’nci maddenin dördüncü fıkrasına bir baş-
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ka deyişle bağımsız denetime tabi olan anonim şirketler, ikinci kategoride de 
Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri sağlayamamaları nedeniyle 397’nci 
maddenin beşinci fıkrasına tabi olan anonim şirketler yer almaktadır.

TTK’nın 397’nci maddesinin dördüncü fıkrasında; 398’inci madde kapsa-
mında denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kuruluncabelirleneceği hü-
küm altına alındığından Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri taşıyan ano-
nim şirketlerin genel kurullarınca, KGK tarafından yetkilendirilen kişilerin 
(bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu) seçilmesi zorunlu olup bu 
konuda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

Buna karşın, TTK’nın 397’nci maddesinin beşinci fıkrasında; dördüncü 
fıkra kapsamı dışında kalan anonim şirketlerin bu fıkra hükümlerine göre de-
netleneceğinin, denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim 
yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere,görev ve yetkile-
rine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve 
denetim raporlarının içeriğine veraporun genel kurula sunulmasına ilişkin 
hususların Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun-
caçıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğinin, Kanunun denetçinin sorumlu-
luğuna ilişkin hükümlerinin, bu fıkra uyarınca denetimyapacak denetçilere de 
kıyasen uygulanacağının hüküm altına alınması nedeniyle Bakanlar kurulun-
ca belirlenen ölçütleri taşımayan anonim şirketlerin genel kurullarınca KGK 
tarafından yetkilendirilen kişilerin denetçi olarak seçilip seçilemeyecekleri 
hususunda iki görüş savunulmaktadır.

Birinci görüş, Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri taşımayan anonim 
şirketlerin genel kurullarınca KGK tarafından yetkilendirilen kişilerin denetçi 
olarak seçilemeyeceği yönündedir. Bu görüşü savunanlar, TTK’nın 397’nci 
maddesinin beşinci fıkrasıyla dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim 
şirketlerin bu fıkra hükmünce denetleneceğinin düzenlendiğini dolayısıyla 
Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri taşımayan anonim şirketlerin dördün-
cü fıkra kapsamında olmadıklarından isteseler dahi KGK tarafından yetkilen-
dirilen kişileri denetçi seçemeyeceklerini, gerek denetçinin niteliği gerekse 
seçilmesi hususlarının yönetmeliğe bırakıldığını söz konusu belirlemeler ya-
pılmadan denetçi seçiminin yapılamayacağını, Bağımsız Denetime Tabi Ola-
cak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın 4’üncü maddesinin birinci fıkra-
sında; bağımsız denetime tabi şirketlerin söz konusu ölçütlerden en az ikisine 
ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalması ya da bir hesap 
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döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya 
daha fazla altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren 
bağımsız denetim kapsamından çıkarılacağının düzenlendiğini (Bakanlar ku-
rulu, 2013) öne sürmektedirler.

İkinci görüş ise bir anonim şirketin Bakanlar kurulunca belirlenen ölçüt-
leri taşımasa dahi KGK tarafından yetkilendirilen kişileri denetçi olarak se-
çebileceği yönündedir. Bu görüşü savunanlar, 6102 sayılı TTK’nın 397’nci 
maddesinin beşinci fıkra hükmünün daraltıcı nitelikte yorumlanmaması ge-
rektiğini, söz konusu düzenlemenin bağımsız denetime tabi olmayan anonim 
şirket genel kurulunca KGK tarafından yetkilendiren kişilerin denetçi olarak 
seçilmesini yasaklamadığını, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından bi-
rinin kararıyla kaldırılamayan veya sınırlandırılamayan ortakların bilgi alma 
ve inceleme yapma haklarınıngenişletilebileceğini, Bakanlar kurulunun yö-
netmeliği çıkarmamış olmasının bu hakkın daraltılmasına haklılık kazandır-
mayacağını ileri sürmektedirler.

Bizce her iki görüşün kendi içinde haklı olduğu yönler bulunmaktadır. Söz 
konusu tartışmaların sona erdirilebilmesi bakımından konuyla ilgili yönetmeliğin 
Bakanlar kurulunca kısa sürede çıkarılmasının ve bu yönetmelikte özellikle Ba-
kanlar kurulunca belirlenen kriterleritaşımayan anonim şirketlerin bağımsız dene-
timi tercih edip edemeyeceklerinin, bu denetimi tercih etmeleri halinde TTK’nın 
397’nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen denetim yükümlülüğünü yerine 
getirmiş sayılıp sayılmayacaklarının netleştirilmesi yerinde olacaktır.

Her ne kadar, TTK’nın 397’nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları 
hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerin 
genel kurullarınca KGK tarafından yetkilendirilen kişilerin denetçi olarak se-
çilip seçilmeyecekleri tartışmalı ise de kanaatimizce bağımsız denetçi nite-
liğini taşımayan kişilerin genel kurulca denetçi seçilmesi mümkün değildir. 
Çünkü anonim şirket genel kuruluna kanunen tanınan yetki denetçiyi seç-
mek(TTK, md.408/f.2-c) olup denetçinin kim olduğu 6102 sayılı TTK’nın 
400’üncü maddesinin birinci fıkrasında, bağımsız denetim yapmak üzere, 
1/6/1989 tarihli ve3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Ye-
minli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli malimüşavir veya 
serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muha-
sebe ve Denetim StandartlarıKurumunca yetkilendirilen kişi ve/veya ortakları 
bu kişilerden oluşan sermaye şirketi şeklinde belirlenmiştir.
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Dolayısıyla genel kurulun bu tanıma uymayan bir kişiyi denetçi seçmesi 
söz konusu olmayacaktır. Böyle bir seçim yapılması halinde bir yandan denet-
çinin seçimine ilişkin genel kurul kararının hükümsüzlüğü iddia edilebilecek 
bir yandan da denetçinin tesciline ilişkin talep ticaret sicili müdürlüğünce red 
edilecektir. Çünkü ticaret sicili müdürlüğünün görevlerinden birisi tescil için 
aranan kanuni şartların var olup olmadığını incelemektir(TTK, md.32/f.1).

Nitekim Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 34’üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (ç) bendinde; Ticaret sicili müdürü veya müdür yardımcıları tarafından, 
tescil edilecek olgunun şirket sözleşmesine ve Kanunun emredici hükümle-
rine aykırı bulunup bulunmadığının, tescil edilecek olgu bir ticaret şirketinin 
organ kararına dayanmakta ise, kararın şirket sözleşmesine ve Kanunun em-
redici hükümlerine uygun alınıp alınmadığının inceleneceği, ikinci fıkrasın-
da da Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda, tescil için aranan şartlardan 
bazılarının eksik olduğunun anlaşılması halinde bu olguların ilgiliye yazı ile 
bildirilmesi ve bunların Kanuna ve/veya bu Yönetmeliğe uygun hale getiril-
mesi veya şartlara ait eksikliklerin veya belgelerin tamamlanması için otuz 
günden fazla olmamak üzere uygun bir süre verileceği, verilen veya ihtiyaca 
göre uzatılan süre içinde durumunu Kanuna ve/veya bu Yönetmeliğe uygun 
bir hale getirmeyenlerin tescil isteklerinin redolunacağı hüküm altına alınmış-
tır(Bakanlar kurulu, 2013).

Diğer yandan mevcut durum itibariyle bağımsız denetime tabi olmayan 
bir anonim şirketin, ortaklarının bilgi edinme ve inceleme yapma haklarını 
güçlendirmek bağlamında finansal tablolarını bir bağımsız denetçiye veya ba-
ğımsız denetçi niteliğini taşımayan YMM yahut SMMM’ye ya da konusunda 
uzman bir kişiye denetletmesi ve bu denetim sonucunda düzenlenen raporu 
genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunması mümkündür.

Bunun için yapılması gereken şirketin finansal tablolarının yönetim kuru-
lunca, konusunda uzman kişilerce denetletilmesi ve denetim sonucunda dü-
zenlenecek raporun ortaklara verilmesiyle ilgili olarak genel kurulca tavsiye 
kararı alınmasıdır. Çünkü şirket ortaklarının genel kurul toplantısında yönetim 
kurulundan şirketin işleri hakkında bilgi siteme hakları yönetim kurulunun da 
istenilen bilgileri hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bağlamında özenli ve ger-
çeğe uygun olarak verme yükümlülükleri bulunmaktadır(TTK, md.437/f.2). 
Genel kurulca alınan tavsiye kararı üzerine şirketin finansal tablolarının konu-
sunda uzman kişilere yönetim kurulunca denetlettirilmesi ve denetim sonuç-
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larının ortaklara bildirilmesi hem hesap verme hem de dürüstlük ilkeleriyle 
bağdaşmaktadır. Anonim şirket genel kurulunca denetçi seçilmesine karar ve-
rilmediğinden hem denetçinin tescili gündeme gelmeyecek hem de genel ku-
rulun bu kararının hükümsüzlüğü iddia edilemeyecektir. Dolayısıyla, finansal 
tablolarını konusunda uzman kişilere denetletmek isteyen anonim şirketler bu 
yöntemi tercih edebilecekleridir. 

4. SONUÇ
6102 sayılı TTK’nın 397’nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarıyla 

anonim şirketler denetim açısından iki kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan bi-
risi Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri taşıyan anonim şirketlerin KGK 
tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından bağımsız denetimi, ikincisi de 
Bakanlar kurulunca belirlenen kriterleri taşımayan anonim şirketlerin Bakan-
lar kurulunca çıkarılacak yönetmelik hükümleri gereğince denetlenmesidir. 
Bağımsız denetim dışında kalan anonim şirketlerin denetlenmesine yönelik 
kanuni düzenleme 11.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmesine karşın bu dene-
time ilişkin yönetmelik aradan üç yıl geçmesine karşın Bakanlar kurulunca 
çıkarılmadığından söz konusu denetim fiilen yapılamamaktadır. Anılan yö-
netmeliğin yayımlanmamış olması beraberinde bağımsız denetime tabi olma-
yan anonim şirket genel kurullarınca, KGK tarafından yetkilendirilen kişilerin 
denetçi olarak seçilip seçilemeyeceği tartışmalarını gündeme getirmiştir. Bu 
konudaki birinci görüş bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirket genel 
kurullarınca KGK tarafından yetkilendirilen kişilerin denetçi olarak seçileme-
yeceği, ikinci görüş de seçilebileceği yönündedir. Her iki görüşün haklı taraf-
ları bulunmakla birlikte Bakanlar kurulunca çıkarılması gereken yönetmeliğin 
yayımlanmasının ve bu yönetmelikte tartışılan hususa ilişkin düzenlemeye 
gidilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Öte yandan, bağımsız de-
netime tabi olmayan anonim şirketlerin genel kurullarınca bağımsız denetçi 
niteliği taşımayan kişilerin denetçi olarak seçilmesi ise mümkün değildir. 
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