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İÇERİK-Yönetim 

• YÖNETİM 

• 1. Ortaklar Hukukunda Yenilikler 

• 2. Yeni Kanunun Sistematiğindeki Değişiklikler 

• 3. Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Etkileri 

• 4. Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü Açısından Değerlendirmeler 

• 5. Ticaret Sicili Müessesesi Açısından Değişiklikler 

• 6. Web Sitesi Kurma Yükümlülüğünün Şeffaflık İlkesi Açısından 
Değerlendirilmesi 

• 7. Anonim Şirketlere İlişkin Yenilikler 

• 8. Yönetim Kurullarına İlişkin Değişiklikler 

• 9. Yeni Kanuna Göre Hangi Şirketler Hangi Şirketlerle Birleşebilir? 

• 10. Yeni Kanun Kapsamında Bölünme ve Tür Değiştirme 

• 11. Özel Denetim İsteme Hakkı 



• YÖNETİM 

• 12. Toplantı ve Karar Nisapları Hakkında Değişiklikler 

• 13. Sermaye Artırımına Yönelik Düzenlemeler 

• 14. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı 

• 15. Limited Şirketlere İlişkin Yenilikler 

• 16. Haksız Rekabet Açısından Değerlendirmeler 

• 17. Ticaret Ünvanının Korunması 

• 18. Ticari Defterlerin Tutulması Yükümlülüğü Açısından 
Değerlendirmeler 

• 19. Yabancı Şirketlerin Türkiye Şubeleri  

• 20. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu 

• 21. Eski Kanunda Mevcut Olmayan Yeniliklerin İrdelenmesi 

• 22. Yönetim Kurulunun Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 

 



İÇERİK-Denetim 

• DENETİM 

• 1. Değişime Neden Gerek Duyuldu? Hedefler Nedir? 

• 2. Değişikliklerin Finansal Raporlamaya Etkileri 

• 3. Yeni Kanunda Denetim Açısından Göze Çarpan Değişiklikler 

• 4. Yeni Kanunda Denetçiler ve Özellikleri 

• 5. Muhasebe Açısından Neler Değişiyor? 

• 6. Ultra Viras Kuralı Değişti mi? 

• 7. Anonim Şirketlerde Denetim 

• 8. Sermaye Açısından Değerlendirmeler 

• 9. Kanunla İhya Olacak Meslekler 

• 10. Şirketler Topluluğu Açısından Yeni Kanunun Getirdikleri 

• 11. İç Denetim Boyutunda Değerlendirmeler 



• DENETİM 

• 12. Yeni Kanun Kapsamında Bağımsız Denetim 

• 13. Yeni Kanunun Denetim Profesyonellerine Getirdikleri 

• 14. Raporlama Açısından Değerlendirmeler 

• 15. Kimler Denetçi Olabilecek? Sorumlulukları Neler Olacak? 

• 16. Denetim Kategorize mi Edildi? 

• 17. Kurumsal Yönetim Boyutunda Değerlendirmeler 

• 18. Halka Açık Şirketlerde Uygulama Sorunları 

• 19. Şirketlerin Sınıflandırılması 

• 20. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Boyutunda 
Değerlendirmeler 

• 21. Yeni Kanunun Yasal Uygulama Süreci 

• 22. Sonuçlar ve İleriye Doğru Öngörüler 

 



GİRİŞ 

• 6102 SAYILI TTK  

• •TTK Çalışmalarına 1999 yılında bağlandı. TTK hazırlanırken 
Almanya ve daha çok İsviçre hukukundan esinlenilmiştir.  

• •2005 yılında tasarı olarak TBMM ne gönderildi.  

• •AB ile Müktesebat Uyumlu (Acquis Communautoire)  

• •Kabul Tarihi : 13.01.2011  

• •Resmi Gazete : 14.02.2011 -27846  

• •1535 madde 6 Geçici Madde .  

• TTK 1525. maddesine dayanılarak 25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı 
RG de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu KAYITLI ELEKTRONİK 
POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 
YÖNETMELİK yayınlanmıştır… 



GİRİŞ 

• Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011’de 

Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 

sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü 

ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da 

belirtildiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu, 

-iki grup hüküm müstesna-, 1 Temmuz 

2012’de yürürlüğe girecektir. 



GİRİŞ 

• Yeni Ticaret Kanunu bazı istisnalar dışında 1 Temmuz 
2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

• �Bilgilendirme mekanizmasını düzenleyen internet 
sitesine ilişkin hükümler 1 Temmuz 2013’den itibaren 
yürürlüğe girecektir.  

• �Gerçek ve tüzel kişilerin uluslararası muhasebe 
standartlarına tabi olmalarını öngören finansal 
raporlamaya ilişkin hükümler 1 Ocak 2013’den itibaren 
geçerli olacaktır.  

• �Oy hakkı ve doğumu ile ilgili hükümler 15 Ağustos 2012 
tarihinde yürürlüğe girecektir.  

• �Esas sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili hükümler 
yürürlüğe girmiştir. (6103-22)  



GİRİŞ 

• YAYINLANACAK TÜZÜKLER  

• 1.DENETLEME TÜZÜĞÜ  

• 2.TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜ  

• 3.ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL 
KURUL TÜZÜĞÜ  

• 6103 SK MAD:42  

• TÜZÜK VE 
YÖNETMELİKLER,14.02.2012 TARİHİNE 
KADAR YAYINLANACAK  



GİRİŞ 

• YAYINLANACAK YÖNETMELİKLER  

• 1.ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL VE YÖNETİM 
KURULU YÖNETMELİĞİ  

• 2.BAĞIMSIZ DENETLEME YÖNETMELİĞİ 

• 3.DENETÇİNİN DENETİMİ YÖNETMELİĞİ  

• 4.GENEL KURULDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİSİ 
YÖNETMELİĞİ 

• 5.TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ YÖNETMELİĞİ  

• 6.A.Ş.LERDE TOPLANTI BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ  

• 7.KOBİ TANIMI YÖNETMELİĞİ  

• 8.İNTERNET SİTESİ YÖNETMELİĞİ  

• 9.TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULMASINDA 
ARANAN ŞARTLAR VE ODALAR ARASI İŞBİRLİĞİ 
YÖNETMELİĞİ 

• 10.FAALİYET RAPORU YÖNETMELİĞİ  



GİRİŞ 

• YAYINLANACAK TEBLİĞLER VE GENELGELER  

• 1.KAR AVANSI TEBLİĞİ 

• 2.İZİN ALACAK A.Ş.’LER TEBLİĞİ  

• 3.KAYITLI SERMAYE TEBLİĞİ  

• 4.ESKİ TÜRE DÖNÜŞ TEBLİĞİ  

• 5.ŞİRKETLER TOPLULUĞU TEBLİĞİ  

• 6.BİRİKİMLİ OY TEBLİĞİ  

• 7.DEFTERLERİN ONAYINA İLİŞKİN TEBLİĞİ  

• 8.FİNANSAL TABLOLARININ İLANI TEBLİĞİ  

• 9.UYGULAMA TEBLİĞİ  

• 10.ÜNVANDA İLTİBAS GENELGESİ  



GİRİŞ 

 Kanunda 1535 madde bulunmaktadır. 

Başlangıç ve son hükümler haricinde  6 

kitaptan oluşmaktadır: 

     1. ticari işletme (md.11-123),  

         2. ticaret şirketleri (md.124-644),  

            3. kıymetli evrak (md.645-849),  

               4. taşıma işleri (md.850-930),  

                   5. deniz ticareti (md.931-1400),   

                       6. sigorta hukuku (md.1401-1520).  

 
 



 

 

 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU  

     ŞİRKETLERDE YÖNETİM 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 
• Ortaklar Hukukunda Yenilikler 
• GÜVENLİ KURULUŞ VE SERMAYENİN KORUNMASI: Kuruluş belgeleri(md.336)-

Esas sözleşme(md.339)-Kurucular beyanı(md.349)-Değerleme raporları(md.343)-
Kuruluşla ilgili sözleşmeler-İşlem denetçisi raporu(md.351) 

• TEDRİCİ KURULUŞUN KALDIRILMASI 

• ASGARİ SERMAYE 

• PAY SAHİBİNİN KORUNMASI: Pay sahipliği hakları daha zenginleştirilmiştir. 

• KAMUYU AYDINLATMA/ŞEFFAFLIK 

• KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 

• ORGANSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

• ŞAHIS ŞİRKETİ VE SERMAYE ŞİRKETİ AYIRIMI: Kollektif ve komandit şirketler 
şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler sermaye 
şirketi sayılmaktadır. (md.124) 

• ÖLÇEKLERİNE GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİ: Sayılan 3 ölçütten en az ikisini 
aşamayanlar küçük sermaye şirketi kabul edilir.(md.1523) 

• SERMAYENİN SAĞLANMANIN KOLAYLAŞMASI: Elektronik ortamların, alanların, 
adların ve işaretlerin ticaret şirketlerine sermaye olarak konulması mümkün 
kılınmaktadır.  

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 
• SQUEEZE OUT: Pay sahibinin şirketten çıkarılmasıdır. Oranı en az %90-

95’e varan çoğunluk, genel kurulda alacağı, şirketin iradesi kabul edilen bir 
kararla bazen kanunda öngörülen bir sebeple, bazen herhangi bir sebebe 
dayanmaksızın, %5 gibi küçük bir azlığı şirketten çıkarabilir. 

• İMTİYAZLI PAYLAR/ALTIN PAY 

• ŞİRKETLER TOPLULUĞU VE PİRAMİDİ: Bağlı işletmeler hukuku 
düzenlenerek, ana şirket-yavru şirket arasındaki ilişkiler şeffaflık, hesap 
verilebilirlik ve menfaat dengesi temelinde kurallara bağlanmıştır. Şirketler 
topluluğu hükümleri tüm ticaret şirketlerini kapsamaktadır. (md.195) 

• ‘’PAY SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ANONİM ŞİRKET’’ – 
“BORSA ŞİRKETİ’’ 

• TEK KİŞİLİK A.Ş. (md 338) 

• ŞİRKETİN KENDİ HİSSE SENETLERİNİ İKTİSAB ETMESİ 

• SIRADAN SONA GİTME, İFLASIN ERTELENMESİ 

• RİSKLERİN ERKEN TEŞHİSİ VE YÖNETİMİ 

• DENETLEME VE DENETÇİLER: Denetçiler A.Ş. in organı olmaktan 
çıkarılmış; her ölçekteki şirketlerin denetimi, bağımsız denetim kuruluşlarına 
veya küçük A.Ş. lerde bir YMM veya SMMM ye bırakılmıştır. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 
• İŞLEM DENETÇİLERİ: Şirketteki belirli işlemleri denetler. Şirketin 

kuruluşunu, sermaye artırımını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, 
yüksek hacimli menkul değer ihracını denetleyen denetçi işlem denetçisi 
olarak anılır.(md 400) 

•  FİNANSAL RAPORLAMA: 

• ŞİRKETİN KENDİ HİSSE SENETLERİNİ ALABİLMESİ: Her anonim 
şirket,genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak 
sermayesinin %10 nu aşmamak şartıyla, kendi paylarını iktisap ve rehin 
olarak kabul edebilir.Genel kurulun yetkilendirmesi onsekiz aylık süre için 
geçerlidir. 

      Şirket, yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacıyla kendi paylarını genel 
kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir.(md 379)   

• AZLIK HAKLARINA GETİRİLEN YENİLİKLER: *Azlığa şirketin 
feshini isteme hakkı tanınmıştır(md 531) * Finansal tabloları inceleyen 
denetçinin, haklı sebeplerin varlığı ve tarafsızlığı ihlal etmesi halinde azlık 
tarafından görevden alınması ve yerine yenisinin atanması davası 
açabilmesine olanak sağlanmıştır.(md 389) * Kapalı anonim şirketlerde pay 
senetlerinin basılmasını talep hakkı azlığa verilmiştir.(md 486) 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 
• PAYSAHİPLİĞİ VE AZLIK HAKLARI İLE PAYSAHİBİNİN YENİ DAVA 

HAKLARI: Azlık haklarının etkin şekilde kullanılmasını önleyen, gündeme 
bağlılık ilkesine önemli istisnalar getirilmiş(md.364,463,438,440)-Özel 
denetçi konusunda yeni düzenleme yapılmış ve mahkeme tarafından 
seçilmesi hükme bağlanmış(md.207,406)  

• KAYITLI SERMAYE: Halka açık olmayan bir anonim şirkette, ilk veya 
değiştirilmiş esas sözleşme ile, esas sözleşmede belirlenen kayıtlı sermaye 
tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisi, yönetim kuruluna tanındığı 
takdirde, bu kurul, sermaye artırımını, bu Kanundaki hükümler çerçevesinde 
ve esas sözleşmede öngörülen yetki sınırları içinde gerçekleştirebilir. Bu 
yetki en çok beş yıl için tanınabilir.(md.460) Halka açık olmayan şirketler için 
kayıtlı sermaye olanağı. 

• ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI: Değiştirme ve alım haklarına dayalı, 
artırımın gerçekleşme düzeyinin ve zamanının üçüncü kişinin davranışına 
bağlı olduğu, şarta bağlı sermaye artırımı mümkün kılınmaktadır. Bu yöntem 
ile şirketin finansmanında etkili yeni bir araca yer verilmiştir. İşçilerin şirkete 
ortak olmalarının önü açılmıştır. (md 463) 

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 
• GENEL KURULA ON-LİNE KATILIM OLANAĞI: (md.1527) 

• TEK ÜYELİ YÖNETİM KURULUNA OLANAK TANINMASI : Bir veya daha 
fazla kişiden oluşan yönetim kurulu bulunur. (eskiden en az 3)(md 359) 

• VATANDAŞLIK VE YERLEŞİM YERİ ŞARTI:Temsile yetkili en az bir üyenin 
Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır.           

• TÜZEL KİŞİNİN Y.K ÜYESİ OLABİLMESİ :  Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye 
seçildiği taktirde,tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ilan 
olunur,şirketin web sitesinde açıklanır, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy 
kullanabilir. Bu kişi genel kurul tarafından seçilmez. 

• ÜYELERİN NİTELİĞİ: Yönetim kurulu üyelerinin en az ¼’ünün, tüzel kişi adına 
tescil ve ilan edilen kişinin ve tek üyeli yönetim kurulunda bu üyenin yüksek öğrenim 
görmesi şarttır. 

• PAY SAHİBİ OLMA ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI: 

• ON-LİNE Y.K TOPLANTISI YAPILMA OLANAĞI: 

• BAĞIMSIZ ÜYE UYGULAMASINA YER VERİLMEMİŞ:Kapalı anonim 
şirketler için önerilmemiş, SPK halka açık şirketlerde bu uygulamayı başlatmıştır. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 
• TEMSİL EDİLME HAKKI: Esas sözleşme ile belirli pay grubuna, belirli bir grup oluşturan pay 

sahiplerine ve azlığa Y.K da temsil edilme hakkı(md 360)- Bu grupların payları imtiyazlı kabul 
edilmektedir- Halka açık AŞ’lerde bu hak üye sayısının ½’sini aşamaz. 

• İSTEĞE BAĞLI ZARAR SİGORTASI: (md.361) 

• ÜYELERİN GÖREVDEN ALINMALARI: (md.364) *haklı sebeplerin varlığı halinde gündemde 
madde bulunmasına gerek yoktur. *görevden alınan üyenin tazminat hakkı saklı tutulmuştur. 

• YK BASKAN VE VEKİL/VEKİLLER HER YIL İÇİN SEÇİLİR- YK BAŞKAN VEKİLİ BİRDEN 
FAZLA OLABİLİR- ESAS SÖZLEŞME İLE GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR: (md 
366) 

• YÖNETİM KURULU YÖNETMELİĞİ: Yönetim hakkı ile temsil yetkisini birbirinden ayırmakta, 
devir esas sözleşmesel dayanağı gerektirir ancak yönetim kurulu tarafından kabul edilen teşkilat 
yönetmeliği ile yapılır. 

• YÖNETİM KURULUNUN DEVREDİLEMEZ YETKİLERİ:(md.375) 

• RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ: Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, 
yönetim kurulu, şirketin varlığını gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken 
tanısı, bunun için erken önlemler ile çarelerin uygulanmasını ve riskin yönetilmesi amacıyla, 
uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komite, YK a iki ayda 
bir vereceği raporla durum değerlendirilir. 

             Finans Denetimi 

             Denetim Komitesi  (yönetimi gözetim altında tutar-geçmişle ilgili) 

              

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 
     Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi (riske ve geleceğe odaklı) 

      Komite hazırladığı raporu denetçiye de yollar. 

      İki ayda bir toplanır. 

      Diğer şirketlerde denetçinin gerekli görmesi ve YK’ na  yazılı olarak 
bildirmesi durumunda derhal kurulur. (md 378) 

• YK ÜYELERİNİN ÖZEN VE BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ: YK üyeleri ve 
yönetimle görevli 3. kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine 
getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek 
yükümlülüğü altındadır.(md. 369) 

• TEMSİL YETKİSİ: Temsile yetkili olanların, 3. kişilerle, işletme konusu 
dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; istisnası 3. kişilerin kötü niyetli 
olmasıdır.(md 371)         Ultra vires  kalkmıştır. 

• ÜYELERİN SORUMLULUĞU:  Kusur karinesi(md 553)-Farklılaştırılmış 
teselsül(md 557)- İbra kararını genel kurul kaldıramaz(md.558)                                                                                               

 

 



 

Yeni TTK ile ortaklar hukukuna getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir.  

 

Ortaklar Hukuku’ndaki önemli yenilikler: 

Sermaye ortaklıkları şeffaflaşıyor. 

Sermayenin korunmasına ilişkin tavizsiz düzenlemeler kabul 

ediliyor. 

İşletme konusu dışında işlem yapma yasağı kaldırılıyor. 

Birleşmeler yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden düzenleniyor. 

Bölünmeler kanunda ilk kez tüm yönleriyle düzenleniyor. 

Tek Kişilik Ortaklıklar yeni bir alternatif olarak sisteme giriyor. 

Bağımsız Denetim ve İşlem Denetimi, kurumsal yönetimin 

bekçiliğini üstleniyor. 
 



Anonim Ortaklıklar hukukunun  getirdiği değişiklikler 

Şirket kuruluşunda yenilikler getirilmiştir, tek kişiyle şirket kurma ve kuruluşta 

halka arz imkanı tanınmıştır.Tedrici kuruluş kaldırılmıştır. 

Yönetim örgütünün yapılanması düzenlenmiştir, yönetim kurulu üyesinin pay 

sahibi olma zorunluluğu kaldırılmış ve bir tüzel kişi olmasına imkan verilmiştir, 

yönetim organı tek kişiden oluşabilecektir. 

Yönetim kurulunun işleyişi yeniden düzenlenmiştir, yönetim kurulunun tamamen 

telekonferans yoluyla yapılmasına imkan sağlanmıştır. 

Yöneticinin konumu ve sorumluluğu düzenlenmiştir,yönetim kurulu üyelerinin 

dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olma zorunluluğu getirilmiştir, yöneticilerin 

şirkete borçlanması engellenmiştir, profesyonel yöneticilik ön plana çıkartılmıştır. 

Genel Kurula ilişkin yenilikler getirilmiştir, genel kurulun telekonferans yoluyla 

yapılmasına imkan sağlanmıştır, en az bir yönetim kurulu üyesinin, murahhasın, 

bağımsız denetçinin ve işlem denetçisinin genel kurula katılması zorunlu 

tutulmuştur. 

Pay sahipliği değeri yükseltilmiştir, inceleme ve bilgi alma hakları pekiştirildi, 

azınlık hakları güçlendirildi. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 
• Yeni Kanunun Sistematiğindeki Değişiklikler 

• SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ 

• 1- KÜÇÜK SERMAYE ŞİRKETİ: ÜÇ 
ÖLÇÜTTEN EN AZ İKİSİNİ AŞMAYANLAR. 

• a- ZARARIN ÇIKARILMASI SONRASINDA 
BİLANÇOSUNUN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 
6.000.000 TL. 

• b- YILLIK SATIŞLARI TOPLAMI 12.000.000 
TL. 

• c- YILLIK ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI 50 
KİŞİ. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• 2- ORTA BÜYÜKLÜKTE SERMAYE 
ŞİRKETİ:YUKARIDA SAYILAN ÖLÇÜTLERDEN EN 
AZ İKİSİNİ AŞAN VE AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜTLERİN EN 
AZ İKİSİNİ AŞMAYANLAR. 

• 1- ZARARIN ÇIKARILMASI SONRASINDA 
BİLANÇOSUNUN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 20.000.000 TL. 

• 2- YILLIK SATIŞLARI TOPLAMI 50.000.000 TL. 

• 3- YILLIK ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI 250 KİŞİ. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• 3- BÜYÜK SERMAYE ŞİRKETİ: 
• YUKARIDA BELİRTİLEN ÖLÇÜTLERDEN EN AZ 

İKİSİNİ AŞANLAR İLE MENKUL KIYMETLERİ 
TÜRKİYE’DEKİ MENKUL KIYMETLER 
BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VEYA SPK’NIN HER 
YIL İLAN EDECEĞİ LİSTEDE YER ALAN ÜLKELERİN 
MENKUL KIYMET BORSALARINDA İŞLEM GÖREN YA 
DA İŞLEM GÖRMEK ÜZERE KOTE EDİLMİŞ YAHUT 
KOTASYON İÇİN BAŞVURUSU YAPILMIŞ BULUNAN 
ŞİRKETLER BU ÖLÇÜTLERİ AŞMAMIŞ OLSALAR DA 
BÜYÜK SERMAYE ŞİRKETİ OLARAK KABUL EDİLİR. 

 



 Yeni Türk Ticaret Kanunu hazırlanırken yeni düzenlemenin 

sistematiğinde ne gibi yenilikler yapılmıştır?        13 Ocak 2011 

tarihli TBMM genel kurulunda kabul edilen Yeni Türk Ticaret 

Kanunu (Bundan böyle “Yeni TTK” olarak anılacaktır.) bir bütün 

olarak incelendiğinde sadece içerik olarak değil sistematik olarak 

da birçok açıdan yenilenmiştir. Öncelikli olarak dikkat çeken nokta 

mevcut düzenlemede 5 ana kitaptan oluşan 6762 Sayılı 

TTK’nın,  Yeni TTK’da 6 ana kitapta düzenlenmiş olmasıdır. Buna 

göre; yeni TTK’ya “Taşıma İşleri” başlığı altında yeni bir kitap 

eklenmiş olup; Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, 

Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku diğer kitaplardır. Yeni düzenleme 

1535 maddeden oluşmaktadır. Yeni TTK’da getirilen bir diğer 

yenilik ise dilinin sadeleştirilmesidir. Buna paralel olarak birçok 

hukuki kavram ve terimin Türkçeleştirildiği ya da başka kavramlar 

altında düzenlendiği söylenebilir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Etkileri 

 



  Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler yeni kanunu ne şekilde 

etkilemiştir?                   

         Yeni TTK’nın geneline bakıldığında, teknolojik gelişmelerin büyük ölçüde 

dikkate alındığı görülmektedir. İnternetin günlük hayatın her alanına etkisi, internet 

üzerinde yapılan işlem sayısının artışı ve mesafeli sözleşmelerin ticari hayattaki 

artan önemi düşünülerek yapılan düzenleme ile hukuk güvenliğinin kanuni 

düzenlemelerle azami şekilde kurala bağlanması amaçlanmıştır. Teknolojik 

gelişmelere paralel olarak Yeni TTK ile öngörülen değişiklikler şu şekilde 

sıralanabilir; 

·     Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve depolanması, 

·     Sözleşmelerin kuruluş süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasının mümkün 

kılınması, 

·     Fatura ve teyit mektuplarının elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, 

·     Genel Kurul çağrılarının elektronik posta ile yapılabilecek olması, toplantıya 

katılma, öneri sunma, oy kullanma gibi yönetimsel hakların internet ortamında 

elektronik imza ile kullanılabilecek olması, 

·     Şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmesi ve bu internet 

sitelerinde kamunun aydınlatılması ilkesi nedeniyle gerekli görülen belgelerin 

sunulma zorunluluğu, 

·     Yönetim Kurulu üyesinin bir tüzel kişi temsilcisi olması durumunda tüzel kişi ve 

temsilcisinin internet sitesinde yayınlanma zorunluluğu, 

·     Tarafların anlaşmaları halinde ihbar, itiraz ve benzeri beyanlarını elektronik 

ortamda yapabilmesi imkânının tanınmış olması. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü 

Açısından Değerlendirmeler 



 Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde yeni TTK’nın 

getirdiği düzenlemeleri değerlendiriniz.         

   Hâlihazırda halka açık şirketlerin hukukunu düzenleyen Sermaye 

Piyasası Kanunu’nda (SerPK) uygulama alanı bulan kamuyu aydınlatma 

yükümlülüğü, kamuyu ilgilendiren şirket bilgi ve belgelerinin tam ve doğru 

olarak kamuya duyurulması ile ilgilidir. Söz konusu düzenleme, tam ve 

doğru bilgilendirmenin sağlanması amacıyla şirketin finansal tabloları ile 

şirketi temsilcileri ve yönetimi ile ilgili alınan kararların duyurulması ve bu 

sayede üçüncü kişilerin ticari hayatın baş aktörleri olan şirket tüzel kişileri 

hakkında bilgilendirilmesini içermektedir. Kamuyu aydınlatma 

yükümlülüğü ile şirketler hesap verebilir bir yapıya kavuşmakta ve şeffaflık 

sağlanmaktadır. Yeni TTK’nın getirmiş olduğu düzenlemeler dikkate 

alındığında şirketlere getirilen internet sitesi hazırlama zorunluluğu bu 

yükümlülüğünün bir sonucudur. Şirketlerin hali hazırda uygun bir internet 

sitelerinin olması halinde, bu sitenin belirli bir kısmını bilgi toplumu 

hizmetine özgülemesi gerekir. Şirketin yükümlülüğü, şirkete ilişkin finansal 

tablolar ile denetleme raporlarının yayımlanmasını ve tüm ilanların sitede 

yer almasını sağlamaktır. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Ticaret Sicili Müessesesi Açısından Değişiklikler 



Ticaret sicili müessesine yönelik olarak getirilen yenilikler nelerdir? 

Ticaret sicili müessesesine yönelik olarak getirilen en önemli yenilik; sicil 

kayıtlarının aleniyetinin sağlaması açısından, kayıtların elektronik ortamda 

tutulmasıdır. Uygulamada bu yönde çok önemli adımlar atıldığı ve bilgiye 

ulaşmanın kolaylaştığı görülmektedir. Ayrıca 6762 sayılı TTK’da ticaret 

sicilinin kimin tarafından tutulacağı açık bir şekilde belirtilmemekte iken 

yeni düzenlemede, ticaret sicilinin ticaret ve sanayi odaları veya ticaret 

odaları tarafından tutulacağı; oda bulunmayan veya yeterli şekilde 

kurumlaşmamış odaların bulunduğu yerlerde ise Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca belirlenecek bir oda tarafından tutulacağı hükme 

bağlamıştır. 

 



  

Ticaret sicilinin tutulmasından doğan zararlar bakımından sanayi ve 

ticaret bakanlığı’nın sorumluluğu nedir? 

Sicil kayıtlarının tutulmasından doğan zararların karşılanması konusunda 

mevcut kanunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 559 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname’de, doğan zararlardan Devletin sorumlu 

olduğu belirtilmiş, yine de ticaret odalarına herhangi bir sorumluluk 

yüklenmemiştir. Söz konusu bu kararnamenin kaldırılmasının ardından 

sorumluluğun kime ait olduğu konusunda açık bir hüküm 

bulunmamaktaydı. Söz konusu bu boşluk yeni TTK ile doldurulmuş ve 

ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili 

odanın müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Söz konusu 

düzenlemeye göre, Devlet ve ilgili oda, sorumlu olan ticaret sicil müdürü, 

yardımcıları ve diğer personele kusuru oranında rücu edebilecektir. 

 



Adillik; bir anlamda geniş kapsamlı eşit işlem ilkesi ile örtüşmektedir. Eşit işlem 
sadece pay sahiplerine değil, daha geniş bir çevreye, açıkçası çalışanlara, 
alacaklılara, müşterilere, yani şirketle menfaat ilgileri bulunanlara, hatta 
kamuya yönelmiştir. 
Hesap verilebilirlik; yönetimin, şeffaflığına, doğruluğuna, kararların 
açıklanabilirliğine, kararların bir haklı sebebi, adîl temeli olduğuna ve 
profesyonel niteliğine gönderme yapmaktadır. 
Sorumluluk ; görevden kaynaklanan yükümlülüklere tam bağlılık, bunları gereği 
gibi bilinçle, hesap verilebilirlik bağlamında yerine getirme anlamındadır. 

 Şeffaflık :Sermaye piyasasında yer alan bütün aktörlerin ve pay sahiplerinin 
doğru bilgiyle aydınlatılmasını hedeflemektedir.Bu sebeple amacı kamuyu 
aydınlatmaktır.Şeffaflığın  anonim şirketler hukukundaki aracı 
internet,elektronik ortamda yapılan aktarmalar ve her sermaye şirketinin bir 
web sitesi olması zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. 
 
 

KURUMSAL YÖNETİMİN ANA İLKELERİ 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Web Sitesi Kurma Yükümlülüğünün 

Şeffaflık İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 

 



Yeni TTK  hükümlerine şeffaflık ilkesine  göre her sermaye şirketi sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların 

yayınlanmasına ayırmak zorundadır.Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır: 

 

Yeni TTK  hükümlerine  göre her sermaye şirketi sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayınlanmasına 

ayırmak zorundadır.Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır: 

 

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar. 

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve 

bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar. 

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma 

karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü. 

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve 

garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi 

hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler. 

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin 

incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine 

ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler 

dolayısıyla hazırlanan raporlar. 

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları. 

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler. 

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya 

ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar. 

i) 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. 

j) 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 ödemeler. 

k) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları. 

l) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara 

ilişkin bilgiler. 

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Anonim Şirketlere İlişkin Yenilikler 

 



Anonim şirketlere ilişkin yenilikler: 

KURULUŞ BELGELERİ 

Yeni TTK ile madde 336’da kuruluş belgelerine ilişkin yepyeni bir 

hüküm konmuştur.Mevcut kanunumuzda karşılığı yoktur.Buna göre 

kuruluş belgeleri; 

Esas sözleşme, 

Kurucular beyanı, 

Değerleme raporları, 

Ayın ve işletme devralınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere 

kurulmakta olan şirketle kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve 

kuruluşla ilgili sözleşmeler , 

İşlem denetçisi raporu’dur. 

Bunlar sicil dosyasına konulur ve birer nüshaları şirket tarafından 5 

yıl süre ile saklanır.Bu sayede gizli sözleşme ya da ortaklarla 

şirketin üzerinden menfaat sağlanması önlenecektir. 

 



  

Anonim ortaklıkların kuruluşunda  yepyeni iki madde getirilmiştir.Bunlardan 

birincisi kurucular beyanı ve işlem denetçisi raporudur.Kurucular beyanı 

madde349’da İşlem denetçisi raporu madde 351 de düzenlenmiştir.Mevcut 

kanunumuzda karşılıkları yoktur.Kuruluşa ilişkin beyan verilmesi zorunluluğu 

kanunumuzda Yeni TTK ile ilk defa düzenlenmiştir. 

Kurucular beyanı: 

Kurucular beyanı kuruluş sırasında konulan sermayenin türünü ,sermaye 

taahhütlerini ,ayni sermayeyi devralınan bir işletme varsa ona ilişkin raporları ve 

devralmanın gerekliliğini ,satın alınan malvarlığı unsurlarının fiyat ve maliyetlerini 

,ödenecek komisyonları ,şirket  taahhütlerini içermelidir.Kurucular beyanının 

gerçeğe aykırı bilgiler içermesi durumunda Yeni TTK ile  üç yüz günden az 

olmamak üzere adli para cezası da öngörülmektedir.Kurucular beyanı Yeni TTK ile  

anonim şirketlerin kuruluş belgelerinde bulunması gereken zorunlu bir unsur 

haline getirilmiştir. 

  

  

  

İşlem denetçisi raporu: 

İşlem denetçisi raporu :Kuruluş belgeleri arasında bulunması gereken zorunlu 

unsurlardan biridir.Kurucular beyanı yeni TTK ya göre kural olarak denetimden 

geçecektir.Bir veya iki işlem denetçisi kuruluş beyanını ve belgelerini kısaca  

kuruluş için yapılan her işlemin doğru ve usulüne uygun olduğunu 

denetleyeceklerdir. 

 



 

  

1-TEDRİCİ KURULUŞUN KALDIRILMASI :  

Bilindiği gibi şirketler daha önce ani kuruluş ve tedrici kuruluş olarak 2 şekilde 

kurulmaktaydı.Bunlardan Ani kuruluş uygulamada en çok kullanılan kuruluş 

biçimidir.Ani kuruluşta para nakten olabileceği gibi  kısmen ayın nevinden de 

olabilir.Ani kuruluş şirket paylarının kurucular tarafından taahhüt edilmesiyle 

olur.Tedrici kuruluş ise bir kısım payların kurucular tarafından taahhüt olunması  

ve geri kalan kısım için halka başvurulması yolu ile olur. 

Yeni kanunumuz ile tedrici kuruluş kaldırılmış bulunmaktadır. 

Bu durumda ortaya  çıkan boşluğu doldurmak amacıyla yeni kanunumuzda bir 

değişiklik olarak halka arz müessesesi düzenlenmiştir.Şirketlerin halka arzı 

kanuna bir madde olarak düzenleme şeklinde konmuştur. 

Bu durumda sermayenin nakit karşılığı olan bir kısmı taahhüt edilip diğer kısmı 

şirketin kurulmasından itibaren iki ay içerisinde halka arzı mümkün hale 

getirilecektir. 

Bunun yanında yeni kanunda esas sözleşmede bulunması gereken 

maddedeler,kuruluşla ilgili belgeler esas sözleşmenin tescili konusunda özel 

hükümler getirilmiştir. 

Pay bedellerini tamamının 24 ay içerisinde nakten ve tamamen bir seferde 

ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Ayrıca pay bedellerinin ödenmemesi durumunda şirket menfaatleri tehlikeye 

düşeceğinden Sanayi ve Ticaret bakanlığına fesih davası açma hakkı verilmiştir. 

 



3-ANONİM ORTAKLIKLARA TEK KİŞİ İLE KURULABİLME İMKANI 

GETİRİLMİŞTİR 

Eski kanunumuza göre anonim ortaklıkların kuruluşu için en az 5 kişiye 

ihtiyaç bulunmaktaydı.Yeni kanun ile tekrar bir düzenleme getirilmiş ve 

anonim ortaklık asgari sayısı bire düşürülmüştür. 

 

Bu durumun düzenlenmesi şirketlere olan güvenilirlik açısından önemlidir. 

.Tek kişilik ortaklık kurulabilmesi yabancı sermayeli şirket yatırımcılarının 

ülkemizde yatırım yapmalarını teşvik açısından önemli bir değişikliktir. 

 

Bunun yanında anonim şirket birden fazla ortakla kurulmuş olsa dahi 

sonradan tek kişi olarak kalması durumunda şirketin feshi söz konusu 

olmayacaktır. 

.Ancak bu durumda ticaret siciline kayıt edilmek suretiyle şirketin tek kişi 

olarak ticari hayatına devam etmesi sağlanabilecektir. 

 

Ayrıca yabancı sermayenin ülkemize gelmesi sırasında tek kurucu olmak 

isteyen yabancı yatırımcılar  kendilerine zorunlu olarak bir ortak bulmak 

durumunda kalmaktaydılar,bu da yasanın bir şekilde dolanılmaya 

çalışılması kavramını ortaya çıkarmaktaydı. 
 

 



  

4-KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ 

Yeni TTK ile getirilen düzenlemelerle SPK’ya tabi olmayan halka kapalı 

anonim ortaklıkların da kayıtlı sermaye sistemini seçmelerine imkan 

tanınmıştır.Bu durumda halka kapalı anonim ortaklıklar da kayıtlı sermaye 

sistemini seçerek yasadaki  kayıtlı sermaye sisteminin sermaye artırımına 

ilişkin esnek kurallarından faydalanabileceklerdir.Bu yeni TTK hükmüne 

göre kayıtlı sermaye sistemini seçen halka kapalı anonim ortaklıklar 

Sanayi ve Ticaret bakanlığının iznini alarak kayıtlı sermaye sisteminden 

çıkabilecekleri gibi bu sisteme alınırken aranan nitelikleri sonradan 

kaybederlerse  yine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafında sistemden 

çıkarılabileceklerdir. 

  

Bu yeni getirilen düzenlemeler ile halka  kapalı anonim ortalıkların, halka 

açık anonim ortaklıklara dönmesi prosedürü kolaylaştırılmış olacaktır. 

  

Buna göre esas sermayeli anonim şirketlerin sermayesi en az 

50.000TL’den  

Kayıtlı sermaye sistemini seçen kapalı anonim ortaklıklarda ise başlangıç 

sermayesi 100.000TL’den aşağı olamayacaktır. 

 



  

5-AYNİ SERMAYE İLE İLGİLİ GETİRİLEN SINIRLAMALAR  

  

Ayni sermaye koyma borcu ile ilgili yeni TTK küçük ama bazı önemli değişiklikler 

getirmiştir.Yapılan bu değişikliklerde teknolojik gelişmeler etkili olmuştur.Bu düzenlemeler 

göre fikri mülkiyet haklarının yani patent, marka, endüstriyel tasarım gibi hakların ,sanal 

ortamların, adların işaretlerin alanların da ayni sermaye olarak konulabileceğini hükme 

bağlamıştır. 

  

  

Ayrıca taşınmazların ayni sermaye konulması sırasında şirket adına tescillerinin ihmal 

edilmesi veya bunun kasten yapılmaması durumunu ortadan kaldırmak için ayni hakların 

taşınmazla ilgili olanlarının tapu kütüğünde,marka patent endüstriyel tasarım gibi ayni 

hakların da Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili zorunlu kılınmıştır.Ve bunu sağlamak 

amacıyla ticaret sicil müdürlüğünce  bu işlemlerin bildirimlerinin gerekli sicil müdürlüklerine  

hemen ve resen yapılması zorunluluğu ve yükümünü yüklemiştir.Bu sayede şirket sermayesi 

korunacak ve güvenliği sağlanacaktır.Çünkü bunun ihmal edilmesi durumunda eski düzende 

taşınmazlar hala eski sahibinin üzerinde kalmakta ve şirket sermayesi tehlikeye 

düşmekteydi. 

 

Bunun yanında  Yeni TTK şirkete ayni olarak konulan sermayelerin üzerinde  tedbir,rehin ve 

benzeri sınırlayıcı hakların bulunmaması zorunluluğunu öngörmektedir.Ayrıca hizmet 

edimleri ,kişisel emek ticari itibar  ve  vadesi gelmemiş alacaklar da şirkete sermaye olarak 

konulamaz şeklinde açık bir hüküm getirmiştir.Bu sayede şirket sermayesinin korunması ve 

güvenliğinin sağlanması mümkün olacaktır. 

 

 



  

Şirket kuruluşlarında kanun hükümlerine aykırı davranılması halinde şirketin feshi davası açılması hakkı 

yeni TTK’da düzenlenmiştir.Eski TTK’da buna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.Bu durum;şu şekilde 

özetlenmiştir; 

  

 - Fesih davası 
(1) Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemez. Ancak, şirketin kurulmasında kanun 

hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun 

menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olursa, yönetim kurulunun, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya pay sahibinin istemi üzerine şirketin 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine karar verilir. Mahkeme 

davanın açıldığı tarihte gerekli önlemleri alır. 

 

(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleşmeye veya kanuna aykırı hususların düzeltilebilmesi 

için mahkeme süre verebilir. 

 

(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir. Yargılama aşamasında delil 

sunulamayacağı gibi bir davanın beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de mahkemeden istenemez. 

Ancak, somut olayın haklı göstermesi hâlinde, mahkeme, kesin süreye bağlayarak, davacının delil 

sunma ve bilgi getirtme istemini kabul edebilir. Dava, acele işlere ilişkin usule tâbîdir. 

 

(4) Davanın, şirketin tescil ve ilanından itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde açılması şarttır.  

 

(5) Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi üzerine, derhâl ve 

resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Ayrıca, yönetim kurulu, 

tescil ve ilanı yapılan hususu, tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az 

bir gazetede ilan eder; internet sitesine koyar. 

Yeni TTK ile getirilen mevcut kanunda karşılığı bulunmayan bir maddedir. 

 



YENİ TTK 

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Yönetim Kurullarına İlişkin Değişiklikler 

 



YÖNETİM KURULU 

  

Yeni TTK ile yönetim kuruluna ilişkin pek çok düzenleme 

yapılmıştır. 

  

Yeni TTK Yönetim kurulunun tek bir üyeden oluşması imkanı 

tanınmıştır. TTK’ya göre yönetim kurulunun en az 3 üyeden 

oluşması zorunluluğu bulunmaktaydı. 

Tek  kişi kurucu olabileceği gibi yeni kanun tek kişilik yönetim 

kurulu olmasına da imkan tanımıştır.Ancak tek kişilik yönetim 

kurulunun bir kurul olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin bir takım 

eleştiriler de mevcuttur.Özellikle küçük ölçekli anonim ortaklıklarda 

3 kişiden oluşan bir anonim ortaklığa çok fazla ihtiyaç olmaması 

sebebiyle  yönetim kurulunun işleri pratikte daha da kolaylaşacak 

ve  kanımızca bu esnek yapı sayesinde ileride daha profesyonel 

şirketler kurulabilecektir.  

 



Yeni TTK ile tüzel kişi ortaklara da yönetim kurulu üyesi 

olma hakkı tanınmıştır.Tüzel kişiler, yönetim kurulu üyesi 

olarak seçilebilecek ve seçecekleri bir temsilci ile şirketin 

yönetim kurulunda söz sahibi olabileceklerdir. Tüzel kişinin 

temsilci vasıtasıyla kullanacağı oyunun geçerli olabilmesi 

için tüzel kişiler seçecekleri temsilciyi ticaret sicilinde adı 

,ünvanı ve vatandaşlığını belirtmek suretiyle tescil ve ilan 

ettirmelidiler .Bu oyların geçerli olabilmesi için bir şarttır. 

Aynı zamanda şirketin internet sayfasında da bu durumun 

yayınlanması zorunluluğu  şartı getirilmiştir. 
Mevcut yapı sadece gerçek kişi pay sahiplerinin veya tüzel kişi 

ortağı temsilen ortak olmayan kimselerin yönetim kurulu üyesi 

olmasına izin veriyordu. 

 



Eski TTK’da yönetim kurulu üyelerinin  pay sahibi 

olma zorunluluğu bulunmaktaydı.Yeni TTK ile 

yönetim kurulu üyelerinin şirkette pay sahibi olma 

zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.Şirkette pay sahibi 

olmayanlar da yönetim kurulu üyesi 

olabileceklerdir.Bu sayede yönetim kurulu üyelerine 

daha uzman ve profesyonel kişilerden oluşması 

imkanı getirilmiştir. 
 



  

Yeni TTK da yapılan düzenleme ile şirket yönetim 

kurulu ortaklarından en az birinin Türkiye’de  ikamet 

etmesi ve Türkiye vatandaşı olması zorunluluğu 

getirilmiştir. Bu sayede üyelere ilişkin hukuki ve 

cezai sorumluluklar  daha kolay uygulanabilecektir. 



Yeni TTK ile yönetim kurulu üyelerinin en az 

dörtte birinin(1/4)  yüksek öğrenim görmüş 

olması zorunlu tutulmuştur.Tek kişilik 

yönetimde ise yöneticinin yüksek öğrenim 

görmesi şart aranmayacaktır. 
 



Yeni TTK ile yönetim kurulu toplantılarını 

kolaylaştırmak amacıyla toplantıların elektronik 

ortamda yapılabileceği hükme bağlanmıştır.Bu 

sayede yabancı sermayeli ortaklıklarla ilgili 

kararların alınmasında yönetim kurulunun 

toplamasında çıkacak aksaklıklar giderilmiş 

olacaktır. 

 



Yeni TTK ile Ayrıca belli pay sahibi gruplarına 

ve azlığa yönetim kurulu toplantılarında temsil 

edilme hakkı sağlayacak bir düzenleme 

öngörülmüştür. 

  

Yeni TTK ile eski kanunumuzda olmayan bir 

hususa değinilmiştir.Yönetim yetkisi tek 

başına  yönetim kurulunda yer almayan bir 

kimseye de devredilebilecektir 



Yeni TTK ile yönetim kurulu kararlarının batıl olmasına ilişkin 

bir düzenleme getirilmiştir.Eski kanunumuzda yönetim kurulu 

kararlarının iptali söz konusu olamıyordu .Bu kararlara karşı 

iptal davası açılamıyordu ancak yönetim kurulu kararlarına 

karşı itiraz edilebiliyor ve genel kurulun bu hususta verdiği 

karar karşı ancak iptal davası açılabiliyordu.Yeni TTK ile 

yapılan düzenlemeye yönetim kurulunun;   

  

Eşit işlem  ilkesine aykırı olan, 

Anonim şirketin temel yapısına uymayan  

Sermayenin korunması esasını gözetmeyen , 

Pay sahiplerinin vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal 

eden,bunların kullanılmasını kısıtlayan veya güçleştiren 

,diğer organların görev ve yetkilerine giren kararlarının batıl 

olacağı öngörülmüştür. 

 



Yeni TTK ile ilk defa  yönetim kurulu üyelerinin kusurlarıyla şirkete 

verebilecekleri zararlar ile ilgili olarak bir sigorta mekanizması 

öngörmüştür. 

Buna göre şirket sermayesinin %25ini aşan bir miktarla sigorta ettirilmiş  

olması durumunu düzenlemiştir.Yeni bir maddedir. Getirilen bu 

mekanizma isteğe bağlıdır. Ancak bankalar, özel ve genel finans 

kurumları, finansal kiralama, faktoring şirketleri ile sermaye piyasası 

kurumları ve halka açık şirketler için zorunlu olarak öngörülmüştür. Buna 

göre; şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu 

suretle şirket teminat altına alınmışsa, bu husus halka açık şirketlerde 

SPK’nın ve ayrıca pay senetleri borsada işlem görüyorsa borsanın 

bülteninde duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk 

değerlendirmesinde dikkate alınır. 

 

SİGORTA MEKANİZMASI 



Mevcut kanunumuzda yönetim kurulu üyelerinin 

sorumluluğu esası ele alınırken basiretli bir iş adamı 

gibi davranması  ilkesi benimsenmiştir..Yeni TTK ile 

bu sorumluluk durumunun sınırı tedbirli yönetici 

ilkesi ile yer değiştirmiştir.Bu durumda  yönetim 

kurulu üyelerinin sorumluluğu belirginleşmiş ve 

artmıştır. Bu bağlamda yönetim kurulu üyeleri 

görevlerini yerine getirirken kriz ve pazar şartlarını 

değerlendirmeli değişiklikleri en kısa zamanda tespit 

etmeli ve gerekli tedbirleri almalıdırlar. 

 



Yeni TTK’daki düzenleme  ile yönetim 

kurulu üyelerinin hukuki ve cezai 

sorumlulukları artırılmış ve eski TTK 

hükümlerinden farklı olarak ilk defa 

kanunda adli para cezaları 

düzenlenmiştir. 

 



Yeni TTK ile eski kanunumuzda mevcut bulunmayan 

tehlikelerin erken teşhisi komitesi  kurulması zorunluluğu 

konusunda bir maddede eklenmiştir. Bu maddeye göre  pay 

senetleri borsada işlem gören şirketlerde yönetim kurulu  

şirketin varlığını gelişmesini ve devamlılığını tehlikeye 

düşüren sebeplerin erken teşhisi içi bir komite kurulması 

konusunda karar alabilecektir. Diğer şirketler açısından böyle 

bir yükümlülük söz konusu değildir.Ancak şirket denetçisinin 

gerekli görmesi halinde diğer şirketlerde de yönetim kuruluna 

yazılı olarak bilgi verilmesi halinde bu komite 

kurulabilir.Ancak bu tarz diğer şirketler açısından bu ihtiyari 

bir seçenektir.Bu mekanizma sayesinde risk yönetilebilir ve 

olası  tehlikenin önüne erkenden şirket zarar girmeden  

geçilebilir. 

Komitenin denetimi yönetim kuruluna aittir. Bu yüzden 

komitenin her iki ayda bir yönetim kuruluna bilgi vermesi 

zorunludur.  

 

YÖNETİM KURULUNUN TEHLİKELERİN ERKEN TEŞHİS EDİLMESİ 
KOMİTESİ KURMA ZORUNLULUĞU 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Yeni Kanuna Göre Hangi Şirketler Hangi 

Şirketlerle Birleşebilir? 

 



  

YENİ TTK’ YA GÖRE HANGİ ŞİRKETLER HANGİ ŞİRKETLERLE 

BİRLEŞEBİLİR? 

  

 Birleşmede  

      Sermaye şirketleri ; 

a)Sermaye şirketleriyle  

b)Kooperatiflerle  

c)Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle 

 birleşebilirler. 

  

Şahıs şirketleri ; 

a)Şahıs şirketleriyle  

b)Devrolunan şirket olma şartıyla ,sermaye şirketleriyle  

c)Devrolunan şirket olma şartıyla, kooperatiflerle  

 birleşebilirler. 

            Kooperatifler; 

              a)Kooperatiflerle  

              b)Sermaye şirketleriyle  

              c)Devralan şirket olmaları şartıyla,şahıs şirketleriyle  

              birleşebilirler. 

a 



  

Birleşmede uygulanacak usul; 

Yeni TTK ya göre birleşmeye taraf şirketlerin yetkili organlarınca birleşme sözleşmesi hazırlanıp imzalanır. 

Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır; sözleşme, birleşmeye katılan şirketlerin, yönetim organlarınca 

imzalanarak, genel kurulları tarafından onaylanır.  

Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya 

son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler 

meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketlerin bir ara bilanço çıkarmaları gerekmektedir. 

Birleşmeye katılan şirketlerin; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve birleşmeye esas oluşturan 

bilançoyu, bu konuda uzman olan bir işlem denetçisine denetlettirmeleri gerekmektedir. 

Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurul kararından önceki otuz gün içinde; birleşme 

sözleşmesini, birleşme raporunu, denetleme raporunu, son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık 

faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançolarını, ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç 

edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine 

sunmakla yükümlüdür. Bunlar ilgili sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanmalıdır. 

Birleşmeye katılan şirketler tarafından birleşme kararı alınır alınmaz, yönetim organları, birleşmenin tescili 

için ticaret siciline başvurmalıdır. 

Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık 

haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi 

arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler. 

Devralan şirket birleşmenin gereği olarak sermayesini artırmışsa, ek olarak esas sözleşme değişiklikleri 

de ticaret siciline sunulmalıdır. 

Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah olur. 

Tasfiye halindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması 

şartıyla, birleşmeye katılabilir. 

Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca batık durumda 

bulunan bir şirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda 

serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir. 

 



  

BİRLEŞME İŞLEMİNE BAĞLI OLARAK 

ORTAKLARA ŞİRKETTEN AYRILMA 

HAKKI GETİRİLMİŞTİR. 
Yeni TTK yaptığı düzenlemeye göre şirket pay sahiplerine 

139.maddede AYRILMA AKÇESİ  başlığı altında  yeni bir 

hüküm  getirmiştir.  

 



Yeni TTK’daki  Ayrılma Akçesine ilişkin  maddeye göre şirket 

birleşmelerinde ortakların şirketten çıkma hakları var mıdır? 

Bu sorunun cevabı yeni düzenlemeye göre evettir.Bu yeni düzenlemeye 

göre ortaklar  bir ayrılma akçesi alarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip 

olacaklardır.Bu ayrılma akçesi ortağın şirketteki payına denk gelen bir 

miktarda olacaktır.Söz konusu ayrılma akçesinin illaki nakit olması 

gerekmez.Bunun yerine başka bir şirketten pay senedi veya menkul 

değer verilmesi imkanı da sunulur.Ancak payın gerçek değerini bulması 

için bu hususta yapılan bazı tartışmalara yer vermemek için bu durum 

uygulamaya bırakılmıştır. 

Bu durumda birleşmeyi kabul etmeyen ortak ayrılma payını alarak 

ortaklıktan çıkabilmekte,  

Azınlık durumunda olan veya şirket kararlarını verilmesi sırasında sorun 

çıkaran bir ortağın da şirketten çıkarılması olasılığı getirilmektedir.  

Ortaklara tanına bu hak eğer bütün ortaklar tarafından kullanılırsa şirketin 

birleşmesinin tehlikeye girmesi durumu söz konusu olacaktır.Ancak bu 

düzenleme pay sahibi demokrasisinin bir gereği olduğu için önemli bir 

düzenlemedir. 

 



TASFİYE HALİNDE OLAN BORCA BATIK BİR ŞİRKETİN 

BİRLEŞMEYE DAHİL OLMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 

Yeni TTK tasfiye halinde olan borca batık şirketlerin de birleşmeye 

katılmasına olanak sağlamaktadır. 

Ancak bunun için belirli şartlar aramaktadır: 

Tasfiye halindeki bir şirketin  birleşmeye dahil olabilmesi için ; 

1-Tasfiye halindeki şirketin malvarlığının dağıtılmaya başlanmamış 

olacak  

               2-Birleşmeye dahil olacak tasfiye halindeki şirket birleşme 

sırasında devralınacak şirket olmalıdır. 

Borca batık olan bir şirketin birleşmeye dahil olması: Yeni TTK’ya 

göre;borca batık bilançonun varlığı bir şirketin birleşmesini 

engellemez. Bu durumda bulunan bir şirket borca batıklık 

durumunu karşılayabilecek serbestçe tasarruf edebilen öz varlığa 

sahip başka bir şirketle birleşebilir. Bu tür bir birleşmeye karar 

verilmiş olması yönetim organının şirketin borca batık olmasından 

kaynaklanan yükümlülüklerin sona ermesine neden olmayacaktır. 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Özel Denetim İsteme Hakkı 

 



 Özel denetim isteme hakkı 

1. Genel kurulun kabulü 

MADDE 438- (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 denetimle 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. 

 

Pay sahibine mevcut kanundan farklı olarak özel denetim isteme 
hakkı getirilmiştir.Mevcut kanunumuzdaki düzenlemeden 
farklıdır.Bu düzenlemeye göre; 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Yeni Kanun Kapsamında Bölünme ve Tür 

Değiştirme 

 



Bölünme: Yeni Kanun’un bölünme konusunda getirmiş olduğu 

düzenleme uygulama ile paralel olup tam ve kısmi bölünme olarak 

düzenlenmiştir. Sistematik olarak incelediğinde yerinde olan bu 

düzenlemenin tam ve kısmi bölünme ile ilgili tanım içerdiği görülmektedir. 

Bölünme işlemi özellikle gereğinden çok veya hızlı büyüyen, birden çok 

sektörde ya da bölgede faaliyet gösteren ortaklıkların dağılmasını 

engellemek ve şirketlerin esas faaliyet konularına dönmesi amacıyla 

yapılmaktadır. Bunun yanında ortaklık yapısında çıkan uyuşmazlıkların 

giderilmesi açısından bölünmenin faydalı olduğu da söylenebilir. 

Yeni TTK hükmüne göre; tam bölünme, şirketin tüm malvarlığının 

bölümlere ayrılması ve diğer şirketlere devrolunmasıdır. Tam bölünüp 

devrolunan şirket tasfiyesiz infisah eder (sona erer) ve unvanı ticaret 

sicilinden silinir. Kısmî bölünmede ise, bir şirketin malvarlığının bir veya 

birden fazla bölümünün diğer şirketlere devrolunması söz konusudur. 

Şirketten ayrılan bölümlerin sicilden silinmesi söz konusu değildir. 

Şirketten ayrılan kısımlarla yavru şirket kurmak amaçlanabilir. Bu 

durumda bölünmeden sonra oluşacak yeni malvarlığı yavru şirkete külli 

halefiyet yolu ile geçmeyecek, ancak ayni sermaye olarak 

konulabilecektir.  



BİR SERMAYE ŞİRKETİ BİR ŞAHIS ŞİRKETİNE 

BÖLÜNEBİLİR Mİ? 

Böyle bir bölünme mümkün değildir. Yeni TTK’nın 

158.maddesi sermaye şirketlerinin ancak sermaye 

şirketlerine , kooperatiflerin de ancak kooperatiflere 

bölünmesi imkanını getirmiştir.Dolayısıyla bir sermaye 

şirketinin de şahıs şirketine bölünmesi  imkanı kabul 

edilemez aynı zamanda tersi de mümkün değildir.Yani bir 

şahıs şirketi sermaye şirketine  bölünemez.Burada 

açıklandığı gibi bir anonim şirket bir limited şirkete 

bölünebilecek bir limited şirket de bir anonim şirkete 

bölünebilecektir. Buna karşılık anonim şirket şahıs şirketine 

bölünemez ve tersi de mümkün değildir.Düzenleme 

alacaklıları korumak amacıyla getirilmiştir . 
 



C-TÜR DEĞİŞTİRME: 

Tür değiştirme süreci, birleşme ve bölünme gibi ayrıntılı düzenlemelere konu 

olmakla birlikte, bu süreç için de birleşme işlemlerinde bahsedilen prosedürlerin 

geçerli olduğu söylenebilir. 

Kanuna göre; yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamı olup, 

a) Bir sermaye şirketi; 

1. Başka türde bir sermaye şirketine; 

2. Bir kooperatife; 

b) Bir kollektif şirket; 

1. Bir sermaye şirketine; 

2. Bir kooperatife; 

3. Bir komandit şirkete; 

c) Bir komandit şirket; 

1. Bir sermaye şirketine; 

2. Bir kooperatife; 

3. Bir kollektif şirkete; 

d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine, 

dönüşebilir. 

Tür değiştirme yukarıdaki şirket türleri için geçerli olup yeni türe dönüştürülen şirket 

eskisinin devamı sayılacaktır.Genel olarak birleşme için belirtilen prosedür 

değiştirme için de geçerlidir. 

 



YENİ TTK ŞİRKETLERİN BİRLEŞME DEVRALMA 

VE BÖLÜNME İŞLEMLERİ AÇISINDAN İŞÇİLERİN 

KORUNMALARINI SAĞLAYACAK HERHANGİ BİR 

MADDE GETİRİYOR MU ? 

Buna göre şirketin birleşmesinden itibaren 3 ay 

içerisinde alacaklarının güven altına alınmasını 

isteme hakkına sahiplerdir.Ancak 

şirket,çalışanlarının alacaklarının tehlikeye 

düşmediğini  denetçiden talep edeceği bir raporla 

ispatlarsa bu güvenceyi sağlamaktan kaçabilir. 
 



8-ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP YA DA REHİN OLARAK KABUL 

ETMESİ YASAĞININ KALDIRILMASI  
Mevcut kanunumuzda şirket belirli istisnalar dışında kendi paylarını iktisap ya da 

rehin olarak kabul edemiyordu.Yeni kanunumuzdaki reform niteliği taşıyan bir 

düzenleme yapmıştır.Bu düzenlemeye göre  belli başlı bazı kurallara bağlı kalmak 

şartı ile şirketin kendi paylarını iktisap ya da rehin olarak kabul etmesi mümkün 

hale gelmiştir.Bu düzenlemeye göre şirketler ,  sermayelerinin 1/10 unu aşmamak 

kaydıyla kendi paylarını iktisap ya da rehin olarak kabul edebilirler.Bunun için  

1-Genel kurul yönetim kurulunu  yetkilendirmelidir. 

Bu durumda genel kurul payların iktisabı için yönetim kuruluna 18 aylık bir süre  

için izin verebilir.Bu süreyi sürekli yenileyebilir. 

  

2-Aynı zamanda  yakın ve ciddi bir kaybın varlığı durumunda  yönetim kurulunun 

genel kurul tarafından  yetkilendirilmesine gerek kalmadan şirket kendi paylarını 

iktisap edebilir. Anlaşılacağı üzere bu durumda yönetim kurulunun 

yetkilendirilmesine gerek kalmamaktadır. 

 



9-ANONİM ORTAKLIKLARDA PAY SAHİPLERİNE AZINLIK HAKLARINA  GENEL KURULA İLİŞKİN 

DEĞİŞİKLİKLER  

  

Yeni TTK’da pay sahipliği hakkı güçlendirilmiştir.  

Pay sahiplerinin haklarına şunlar eklenmiştir; 

Birleşmede şirketten çıkma hakkı  

Şarta bağlı sermaye artırımında önerilme hakkı, 

Denetçi atama davası açma hakkı , 

Birleşme bölünme ve tür değiştirmenin iptali veya bu işlemlerden dolayı sorumluluk davası açma hakkı, 

Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı, 

Genel kurula katılma hakkı ; Pay sahiplerinin genel kurula temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri 

TTK425.maddede düzenlenmiştir. 

Genel kurulda temsil edilme hakkı gibi haklar pay sahibinin haklarını kuvvetlendirmektedir. 

Aynı zamanda pay sahiplerine elektronik ortamda  oy haklarını genel kurulda kullanabilmeleri açısından  

büyük bir kolaylık sağlanmıştır.Bundan böyle bu kararlar güvenli elektronik imza ile imzalanabilecek bunun 

yanında sonradan fiziki imza ile kayıt altına alınabilecektir. 

Ayrıca yeni TTK ile getirilen yeni bir madde ile pay sahipleri genel kurulun butlanının tespitini isteyebilirler.Bu 

yeni TTK’da aşağıdaki  madde ile belirtilmiştir ve bu maddenin mevcut kanunumuzda karşılığı yoktur. 

Butlan 

MADDE 447- (1) Genel kurulun, özellikle; 

a) Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki 

haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran, 

b) Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran, 

c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan, 

kararları batıldır. 

 

 



Aynı zamanda azınlık hakları da yeni TTK’da getirilen düzenlemelerle 

güçlendirilmiştir.  

Yeni düzenleme ile sermayenin onda birini halka açık şirketlerde ise 

yirmide birini oluşturan pay sahipleri  yönetim kurulundan yazılı olarak 

geciktirici sebepleri ve gündemi belirterek  genel kurulun toplantıya 

çağırılmasını isteyebileceklerdir. .Talebe red cevabı verilmesi veya sessiz 

kalınması durumunda mahkemeye başvurarak  karar alınmasını 

sağlayabileceklerdir. 

 

Yeni TTK ile azınlığın gündeme madde koydurma yetkisi ve genel kurulu 

toplantıya çağırma yetkisi ilk defa düzenlenmiştir. 

Yeni TTK ile konulan hükme göre azınlık gündeme madde konulmasını 

talep edebilecektir 

 

 



Yeni TTK ile kanunumuza haklı sebeple şirketin feshini isteme hakkı adı altında 

yeni bir madde getirilmiştir.Bu maddeye göre haklı sebeplerin varlığı halinde 

sermayenin onda birini halka açık şirketlerde ise yirmide birini temsil eden pay 

sahipleri haklı sebeplerin varlığı halinde mahkemeye başvurarak şirketin feshine 

karar verilmesini isteyebilirler.Mahkeme fesih yerine davacı pay sahiplerine 

paylarının karar tarihindeki  gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin 

şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir 

çözüme karar verebilir.Bu hüküm mevcut TTK’da olmayan,yeni TTK ile getirilen , 

azınlık hakları ve pay sahiplerinin durumunu güçlendiren bir hükümdür.Şu şekilde 

düzenlenmiştir; 

  

Haklı sebeplerle fesih 

MADDE 531- (1) Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve 

halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar 

verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının 

karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin 

şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir 

çözüme karar verebilir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Toplantı ve Karar Nisapları Hakkında 

Değişiklikler 

 



  

Yeni TTK’da yapılan düzenleme ile murahhas üyelerin ,en az bir 

yönetim kurulu üyesinin genel kurula katılması zorunlu tutulmuştur. 

Denetçi artık organ niteliğinde olmadığı için genel kurulu toplantıya 

çağıranlar arasında bulunmamaktadır. 

  

Genel kurulun toplantıya çağırılması için artık sadece bir paya 

sahip olan kişi de Yeni TTK ya göre mahkemeye 

başvurabilmektedir. 

  

Yeni TTK ile Genel kurul toplantısının yönetimi ve düzeni hakkında 

Anonim şirketin bir iç tüzük çıkarması zorunluluğu getirilmiştir. 

 

 



Genel kurulun hak ve yetkileri yeni TTK da  açıkça belirlenmiş ve yönetim 

kurulu ile yetki çatışmasına girmesinin önüne geçilmek istenmiştir.Genel 

kurulun bu düzenlemeye göre görev ve yetkileri şunlardır; 

Esas sözleşmenin değiştirilmesi, 

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süre ve ücretlerinin belirlenmesi, 

ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları, 

Kanunda öngörülen istisnalar dışında, denetçinin ve işlem denetçilerinin 

seçimi ve görevden alınmaları, 

Finansal tablolara, yıllık rapor ve yıllık kar üzerinde tasarrufa, kar payları 

ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya 

dağıtılacak kara katılması dahil kullanılmasına dair kararların alınması, 

Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi yönünde karar 

vermek. 

Sayılan bu yetkiler Genel Kurul organına ait olup, bu yetkilerin devri 

mümkün değildir. 



Yeni TTK esas sözleşme değişikliğinde aradığı toplantı ve karar nisapları 

konusunda ne tür değişiklikler getirmiştir? 

Yeni TTK esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak aramış olduğu toplantı ve 

karar nisapları bakımından mevcut kanundan çok farklı bir sistematik 

benimsemiştir. 

Mevcut sistemde; şirketlerin tabiiyetini değiştirmek veya pay sahiplerinin 

taahhütlerini arttırmak hususundaki kararlar için oy birliği aranmakta, 

 şirketin faaliyet konusu ve türünün değiştirilmesi için ise sermayenin 2/3 ile 

toplanan pay sahipleri ile bu da toplanmıyorsa, ikinci toplantı için yarı çoğunluk 

aranmaktaydı. Kararların ise oy çoğunlu ile alınması esastı. Yeni TTK ise, farklı 

sözleşme değişiklikleri için 4 farklı nisap öngörmüştür.  

Buna göre,  

Oybirliği gerektiren konular; bilanço zararlarının kapatılması için yüküm ve ikinci 

yüküm koyan kararlar, şirket merkezinin yurtdışına taşınmasına ilişkin kararlar, 

Esas sermayenin en az % 75’inin olumlu oyunu gerektiren konular; şirketin 

işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması, nama 

yazılı paylarının devrinin sınırlandırılması, Esas sermayenin en az % 50’sinin 

olumlu oyunu gerektiren konular; esas sözleşmede her türlü değişikliğe ilişkin 

kararlar, nevi değiştirme, birleşme ve bölünmeye ilişkin kararlar, Esas sermayenin 

en az % 60’ının olumlu oyunu gerektiren konular; yeni pay alma hakkının 

kaldırılması ya da sınırlandırılmasına ilişkin kararlar, Pay senetleri menkul kıymet 

borsasında işlem gören şirketlerde; olağan toplantı ve karar yeter sayıları için 

sermayenin en az dörtte birinin hazır olması ve mevcut oyların çoğunluğu ile karar 

verilmesi gerekmektedir. 

 



II - Toplantı ve karar nisabı 

MADDE 418- (1) Genel kurullar, bu Kanunda 

veya esas sözleşmede, aksine daha ağır 

nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, 

sermayenin en az dörtte birini karşılayan 

payların sahiplerinin veya temsilcilerinin 

varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı 

süresince korunması şarttır. İlk toplantıda 

anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci 

toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. 

(2) Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların 

çoğunluğu ile verilir. 

 



 Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar 

nisapları  

MADDE 421- (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksine 

hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren 

kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği 

genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu 

ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde 

edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı 

yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket 

sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir 

 



OY HAKKI 

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının 

toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. 1527 

nci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır. 

 Eski kanuna göre her hisse senedi bir oy hakkı 

veriyordu Değişik.  

OY HAKKININ DOĞUMU  

Oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle 

belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle 

doğar.Bu maddenin eski TTK’da karşılığı yoktur.Yeni 

bir maddedir.  

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Sermaye Artırımına Yönelik Düzenlemeler 



11-SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER: 

          

6102 Sayılı TTK anonim şirketlerde sermaye artırımına ilişkin önemli yenilikler 

getirmektedir. Bu alandaki yenilikler çok kısa olarak şu şekilde açıklanabilir: 

İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen 

ödenmediği sürece sermaye artırımı yapılamamaktadır. Bununla birlikte, 

sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması (sermaye 

taahhütlerinin) sermaye artırımına engel oluşturmayacaktır. (m. 456 /1).  

Artırıma, esas sermaye sisteminde genel kurul; kayıtlı sermaye sisteminde, 

yönetim kurulu karar verir.  

Sermaye artırımının sürüncemede bırakılmasını önleme amacıyla, artırımın karar 

tarihinden itibaren 3 ay içinde tescili zorunlu kılınmış, aksi takdirde genel kurul 

veya yönetim kurulu kararının ve duruma göre artırım izninin geçersiz hale 

geleceği hükme bağlanmıştır (m.456/ 3).  

Sermaye artırımın yapılabilmesi için, işlem denetçisinden artırım açısından 

gereken koşulların oluştuğuna dair rapor alınması zorunlu kılınmıştır (m. 458).  

Sermayenin yarısını aşmamak kaydıyla şarta bağlı sermaye artırımı yapılmasına 

imkan tanınmaktadır. Şarta bağlı artırımı, şirketin çıkardığı borçlanma senetlerinin 

sonradan pay senetleriyle değiştirme veya pay senetleri alma hakkının 

tanınmasına hizmet etmektedir. 

 



- Şarta bağlı sermaye artırımı 

1. İlke 

MADDE 463- (1) Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri 

borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden 

alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım 

haklarını kullanmak yoluyla yeni payları edinmek hakkı  sağlamak 

suretiyle, sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilir. 

(2) Sermaye, değiştirme veya alım hakkı kullanıldığı ve sermaye borcu 

takas veya ödeme yoluyla yerine getirildiği anda ve ölçüde kendiliğinden 

artar. 

Eski kanunumuzda karşılığı olmayan yeni bir maddedir. 

 

2. Sınırlar 

MADDE 464- (1) Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri 

sermayenin yarısını aşamaz. 

(2) Yapılan ödeme, en az, nominal değere eşit olmalıdır. 

Eski kanunumuzda karşılığı olmayan yeni bir maddedir. 

 



ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI HANGİ AMAÇLA 

DÜZENLENMİŞTİR? 

Şarta bağlı sermaye artırımının gerçekleşmesi için genel 

kurul esas sözleşmesinde değişikliğe giderek bu konuyu 

ayrıca düzenlemelidir. Bu sayede şirketten veya topluluk 

şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara yeni payları 

edinmek hakkı sağlamak suretiyle  sermayenin şarta bağlı 

olarak artırılması  söz konusu olacaktır.Bu düzenleme ile 

işçilerin şirkete ortak olmaları imkanı getirilmektedir.Ancak 

sermayenin artırılması sırasında artırılan sermayenin toplam 

değeri sermayenin yarısını aşmayacaktır yani en fazla 

sermayenin yarısı kadar olması zorunluluğu vardır.Bu miktarı 

aşamaz. 

 



ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMI SIRASINDA YA DA ŞİRKET KURMAK 

AMACIYLA HALKTAN PARA TOPLAMASI KONUSUNDA  YENİ TTK NASIL BİR 

DÜZENLEME ÖNGÖRMÜŞTÜR? 

Yeni TTK bu konuya bir düzenleme getirmiştir.Bir anonim şirket kurmak isteyenler 

yahut da bir şirketin sermaye artırımına gidenler önce Sermaye Piyasası 

Kurulundan izin almak zorundadırlar bu izin işlemi bittikten sonra ancak halktan 

para toplayabilirler.Bu şekilde izin alındıktan sonra toplanacak tutarların amacına 

uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıca kurul tarafından takip edilecektir.Yeni 

TTK’ya göre SPK dan izin alınmadan halktan para toplanması durumunda bu 

işlem suç olarak sayılacaktır. Bu suçtan sorumlu tutulanlar da ; hukuka aykırı para 

toplayan şirketin yönetim kurulu üyeleri,yöneticileri ve girişimcileri olacaktır. 

SPK  bu hukuka aykırı toplanan paraların yatırılmasını suçu işleyenlerden 

isteyecektir.Paralar SPK ‘ca belirlenen bir katılım yada mevduat bankasına 

yatırılacaktır.SPK’nın bu istemi için teminat istenemez. 

Bu paraların SPK’ ca belirlenen bankalara yatırmamaları halinde suçu işleyenler 

için 6 aya kadar hapis cezası öngörülmüştür. 

 



12-6102 SAYILI TİCARET KANUNU  YÜRÜRLÜĞE 

GİRDİKTEN SONRA ŞİRKETLER ASGARİ 

SERMAYELERİNİ ÖNGÖRÜLEN TUTARLARA ÇIKARMAK 

ZORUNDADIRLAR AKSİ HALDE ŞİRKET MÜNFESİH 

SAYILACAKTIR. 

 Anonim ve limited şirketler Yeni Türk Ticaret Kanunu  Resmi 

Gazete’de  yayımı tarihinden itibaren 3 sene içinde  

sermayelerini 50 .000 TL’na limited şirketlerde ise 

10.000TL’na çıkarmaları gerekmektedir.Aksi halde 

feshedilmiş sayılacaklardır.Sermayenin Yeni TTK’da 

öngörülen miktara çıkarılması için yapılan genel kurullarda 

karar nisabı aranmayacaktır. 

 



13-ŞİRKETLER YENİ TTK HÜKÜMLERİNE GÖRE 6102 

SAYILI KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN 18 AY 

İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMELERİNDEKİ VE ŞİRKET 

SÖZLEŞMELERİNDEKİ HÜKÜMLERİ BU KANUNA 

UYUMLU HALE GETİRECEKLERDİR 

Şirketler yeni TTK’nın yayımı tarihinden itibaren 18 ay içinde 

esas sözleşme ve şirket sözleşmelerini yeni kanun 

hükümleriyle uyumlu hale getirmek için gerekli değişiklikleri 

yapmak zorundadırlar . 

Bunu bu süre içinde yapmadıkları taktirde şirket esas 

sözleşmesi ve şirket sözleşmesindeki hükümler yerine yeni 

TTK hükümleri uygulanacaktır.Bu değişikliklerin yapılması 

için de genel kurullarda karar nisabı aranmayacaktır. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma 

Yasağı 

 



  
13-YENİ TTK İLE EŞİT İŞLEM İLKESİ VE PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMA 

YASAĞI GETİRİLMİŞTİR. 

  

1-EŞİT İŞLEM İLKESİ : 

Yeni TTK ile kanunumuza girmiş bir maddedir.Bu madde ile pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit 

işlemlere tabi tutulacağı öngörülmüştür.Yeni  TTK’ da  eşit işlem ilkesine aykırı olan kararların 

batıl olarak sayılacağı öngörülmüştür. 

  

  

2-PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI : 

Mevcut TTK’ dan farklı olarak yeni TTK bir madde getirerek  pay sahiplerini şirkete 

borçlanmalarını engellemiştir. Bu maddeye de bir istisna getirmiştir. Mevcut  düzende pay 

sahipleri şirketten cari hesap adı altında  kişisel  masrafları için para çekmekteydiler.Bu da 

şirketin sermayesini tehlikeye düşürmekteydi yeni kanun şirketin pay sahiplerince şirketin cari 

hesaplarından para çekilmesini ,bu hesaptan kişisel  ihtiyaçların karşılanmasını  engellemek 

amacıyla  bir istisna  

dışında bunu yasaklamıştır. Bu istisna da iştirak taahhüdünden doğan borçlardır. Yani şirketin 

pay sahibi her bir şirket müşterisi gibi şirketten vadeli olarak mal alabilir.Bu bu yasağa getirilen 

bir istisnadır. 

 Pay sahiplerinin bu istisna dışında şirkete borçlanmaları durumunda üç yüz günden 500 güne 

kadar adli para cezası öngörülmüştür. 

 

Bu düzenleme  şirket yönetiminde yer alan kişilerin cari hesaptan kuralsız bir şekilde para 

çekmelerini önlemek amacıyla getirilmiştir. 

 

 



                    ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI  
                                                        Yeni madde 395 

1) Yönetim kurulu üyesi ,genel kuruldan izin almadan ,şirketle kendisi veya başkası adına 

herhangi bir işlem yapamaz;aksi halde ,şirket yapılan işlemin batıl olduğunu öne 

sürebilir.Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz. 

2) Yönetim kurulu üyesi onun 393üncü maddede sayılan yakınları ,kendisinin ve söz 

konusu yakınlarının ortağı olduğu şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları 

sermaye şirketleri ,şirkete nakit ve ayın borçlanamazlar.Bu kişiler için şirket kefalet 

,garanti ve teminat veremez,sorumluluk yüklenmez,bunların borçlarını devralmaz.Aksi 

halde ,şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri şirketin yükümlendirdiği 

tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilirler. 

3) 202.Madde hükmü saklı kalmak şartıyla ,şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine 

kefil olabilir ve garanti verebilirler. 

4) Bankacılık kanununun özel hükümleri saklıdır. 

 

 

Eski TTK’ya göre ;İdare meclisi azalarından biri umumi heyetten izin almadan kendi veya 

başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirketle şirket konusuna giren bir ticari muamele 

yapamaz .Aksi taktirde şirket yapılan muamelelerin batıl olduğunu iddia edebilir.Aynı hak 

diğer taraf için mevcut değildir. 

Bankalar  Kanunu hükümleri mahfuzdur. 

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Limited Şirketlere İlişkin Yenilikler 

 



LİMİTED ŞİRKET  

Bir veya birden fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından  bir ünvan altında 

kurulan şirketlerdir.Esas sermayesi bellidir.  

Ortaklar şirket borçlarından kişisel malvarlıklarıyla sorumlu olmayıp 

sadece koydukları sermaye payı ile sınırlıdırlar.Yine ortaklar esas 

sermaye paylarını ödemekle ve ek ödeme ve yan yükümlülüklerini yerine 

getirmekle yükümlüdürler. 

Yeni TTK ile limited şirketler hükümlerinde de değişikler 

yapılmıştır.Limited şirketler yeni kanunda  mevcut kanundaki 

düzenlemenin tam tersine şahıs şirketi olan kollektif şirketten 

uzaklaştırılarak neredeyse küçük ölçekli bir anonim şirkete benzer hale 

getirilmiştir.Özellikle yönetim ve genel kurul sistemi bu ortak yapıya örnek 

gösterilebilir. 

 



 Kurulma anı 

Madde 585 - (1) Şirket, kanuna uygun olarak düzenlenen şirket sözleşmesinde, 

kurucuların limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, sermayenin tamamını şartsız 

taahhüt etmeleri ve nakit kısmı hemen ve tamamen ödemeleriyle kurulur. 588 inci 

maddenin birinci fıkrası saklıdır.  

 

 

Yeni TTK kurulma anı şeklinde mevcut TTK’da karşılığı 
bulunmayan yeni  bir madde ekleyerek şirketin kurulma 
anının  ortakların taahhüt ettikleri sermayeyi hemen ve 
tam olarak ödemeleriyle olacağını açıkça belirtmiştir. 



1602 sayılı yeni TTK hükümlerine göre anonim şirketlerde olduğu gibi tek kişilik 

limited şirket kurulmasına imkan sağlanmıştır.Eski kanunda asgari kurucu ortak 

sayısı en az iki kişiydi.Yeni TTK ile bu değiştirilmiştir. 

Bu yeni düzenlemeye göre limited şirketin tek kişi olarak kurulması halinde ya da 

ortak sayısının sonradan bire inmesi halinde durum 7 gün içinde şirketin bağlı 

bulunduğu ticaret siciline bildirilmelidir. .Bu düzenleme 3.kişi alacaklıları korumak 

yönünde yapılmıştır. 

Mevcut düzenlemede;  ortaklardan birinin ayrılması durumunda yalnız kalan ortak 

ya yeni bir ortak bulmalı ya da şirket türünü değiştirip adi şirket olarak hayatına 

devam etmeliydi .Getirilen bu yeni  düzenleme ile şirketin ortağının sonradan tek 

kişi olması halinde dahi şirket infisah etmeyecek ayrıca tek kişi ile de 

kurulabilecektir.Bu durumda aynen anonim ortaklıklarda olduğu gibi şirketle hiç 

alakası olmayan kişilerin şirkete kurucu ortak olarak alınması sebebiyle oluşan 

ortaklıklara gerek kalmayacak bu da şirketlerin güvenilirlik ve profesyonel şekilde 

gelişmesi ve büyümesine destek verecektir. 

 



Limited şirket sermayesinde de bir değişiklik olmuştur.Mevcut 

kanunda 5.000TL olan sermaye miktarı yeni TTK ile 

10.000TL ye çıkarılmıştır. 

Burada çok önemli bir nokta söz konusudur.Çünkü mevcut 

düzenlemede pay sahiplerinin sermayenin taksitle 

ödenmesine ilişkin hükmü tamamen kaldırılmış ve  buna 

bağlı olarak temerrüt hükümleri de kaldırılmıştır. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Haksız Rekabet Açısından Değerlendirmeler 



Ortaklara bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı yeni TTK’da bir madde 

olarak düzenlenmiştir.Mevcut kanunumuzda buna ilişkin bir  madde yoktur 

,yeni bir maddedir. 

  

  

 Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı 

MADDE 613- (1) Ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlüdür. Bu 

yükümlülük şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamaz. 

(2) Ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda 

bulunamazlar. Özellikle, kendilerine özel bir menfaat sağlayan ve şirketin 

amacına zarar veren işlemler yapamazlar. Şirket sözleşmesiyle, 

ortakların, şirketle rekabet eden işlem ve davranışlardan kaçınmak 

zorunda oldukları öngörülebilir. 

(3) Müdürler hakkında rekabet yasağı öngören 626 ncı madde hükümleri 

saklıdır. 

(4) Geri kalan ortakların tümü yazılı olarak onay verdikleri takdirde, 

ortaklar, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı düşen 

faaliyetlerde bulunabilirler. Esas sözleşme birinci cümledeki onay yerine 

ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir. 

 



Yeni TTK’da haksız rekabete ilişkin nasıl bir 

düzenleme getirilmiştir? 

Mevcut Türk Ticaret kanunumuzda haksız rekabetin 

tanımı yapılmış fakat yeni TTK’da bu tanım 

yapılmamıştır.Özellikle haksız rekabetin önlenmesine 

ilişkin amaç ve ilkelere vurgulanmıştır. 

 Hükme göre; haksız rekabete ilişkin hükümlerin 

öngörülme amacı bütün katılanların menfaati, dürüst 

ve bozulmamış rekabetin sağlanması şeklinde 

açıklanmaktadır.  

Dürüstlük kuralını ihlal ederek rekabeti bozucu sonuç 

doğuran eylemler kapsamlı bir şekilde yeni TTK’da 

düzenlenmiştir. 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Ticaret Ünvanının Korunması 



Yeni TTK’da  ticari işletme kavramıyla ilgili ne gibi bir 

düzenleme getirilmiştir? 

6762 sayılı mevcut kanunumuzda ticari işletmeler ile ilgili her 

hangi bir somut tanım yapılmamıştı. Yeni TTK bu tanımı 

somutlaştırmıştır. Yeni TTK’nın tanımına  göre; “Ticarî 

işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde 

gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız 

şekilde yürütüldüğü işletmedir.”Burada sınır Bakanlar 

Kurulunca çıkarılacak bir kararname ile gösterilecektir.  6762 

sayılı TTK’nın aksine ticarethane ve fabrika tanımlarına yeni 

TTK’da yer verilmemiştir. Tanıma ek olarak ticari işletmenin 

bir bütün olarak yazılı bir sözleşmeyle devredilebileceği veya 

başka hukuki işlemlere konu olabileceği eklenmiş ve prensip 

olarak bütünlüğün neleri kapsadığı sayılmıştır. Bunlar; duran 

mal varlığı, işletme değeri, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ile 

diğer fikrî mülkiyet hakları ve sürekli olarak işletmeye 

özgülenen mal varlığı unsurlarıdır. 



Yeni TTK’da tüzel kişi tacir kavramı ile ilgili nasıl  bir 

düzenleme yapılmıştır? 

6762 sayılı TTK’da vakıflar tüzel kişi tacir olarak 

sayılmamıştır.Yeni TTK ticari işletme işleten tüzel 

kişilerin arasına vakıfları da eklemiştir.Yeni TTK 

vakıfların derneklere oranla daha fazla ticari amaç 

güden tüzel kişiler olması sebebiyle  tüzel kişi tacir 

olarak kabul edilmelerini öngörmüştür.Ancak yeni 

TTK’ya göre gelirinin yarısından fazlası kamu 

niteliğindeki görevler için harcayan vakıflar tüzel kişi 

tacir olarak  kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. 



Yeni TTK’da Ticaret ünvanının görünürlüğüne ilişkin yapılan 

düzenlemeler nelerdir? 

 

 

Yeni TTK ile öngörülen düzenlemeye göre tescil 

olunan ticaret unvanı, ticarî işletmenin giriş 

cephesinin herkes tarafından kolayca görülebilecek 

bir yerine, okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. İşletme 

belgelerinde, ticari işletmenin sicil numarası, ticaret 

unvanı, merkezi, tacir sermaye şirketi ise sermaye 

miktarı, internet sitesi adresi ve numarası da 

gösterilir. 



Ticaret unvanının korunması ne şekilde 

genişletilmiştir?  

 

Yeni TTK’da ticaret unvanının korunmasına ilişkin hüküm 

genişletilmiş ve markalar, endüstriyel tasarımlar, 

patentlerle ilgili kanun hükmünde kararnamelerde ve Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunu’nda marka, tasarım, patent ve 

eser sahibine tanınan haklarla uyumlu hale getirilmiştir. 

Buna göre hak sahibi, kendi ticaret ünvanının haksız 

kullanıldığını öne sürerek kanuna aykırı kullanımın men 

edilmesini; eğer ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna 

uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, 

tecavüzün sonucu olan maddî durumun ortadan 

kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların 

imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddî ve 

manevî tazminat talep etme haklarına sahip olacaktır.  



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Ticari Defterlerin Tutulması Yükümlülüğü Açısından 

Değerlendirmeler 



Yeni TTK ticari defterlerin tutulması yükümlülüğü çerçevesinde nasıl bir 

düzenleme öngörmüştür? 

 

Yeni TTK ticari defterlerin tutulması konusunda ulusal ve uluslararası standartlara 

uyularak ticari defter tutma yükümlülüğüne ilişkin emredici bir düzenleme 

getirmektedir. Söz konusu yeni düzenleme defter tutma yükümlülüğünü 

düzenlemekle birlikte geniş bir ifade içermektedir. Buna göre tutulması gereken 

defterlerin sadece envanter, defteri kebir ve yevmiye defterleri olduğu 

düşünülmemelidir. Yeni TTK hesapların bir sistem dahilinde tutulmasını 

öngördüğünden bahsedilen defter tutma yükümlülüğü sadece ticari defterler 

bakımından değil, tacirlerin bir muhasebe sistemi dahilinde belge ve kayıtlarını 

tutması olarak anlaşılmalıdır. Defter tutma yükümlüğü; gerçek kişi tacirler ile tüzel 

kişiler açısından yönetici ve Yönetim Kuruluna aittir. Defteri bizzat tutacak kişilerin 

uzman kişiler arasından seçilmesi zorunluluğu, yöneticiye ve yönetim organlarına 

yüklenen bir sorumluluktur. 

Bununla birlikte; defter ve gerekli diğer kayıtların Türkçe tutulacağı yeni TTK’da 

açıkça düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme emredici niteliktedir. Buna göre; 

kısaltmalar, harfler ve semboller, işlem yapan kişilerin adları da açıkça belirtilmeli 

ve anlamları duraksamaya yer bırakmayacak şekilde tekdüze olmalıdır. 



 Tacirin saklamakla yükümlü olduğu belge ve defterler açısından 

saklama yöntemlerinden bahsediniz. 

 

Yeni düzenlemenin, teknolojik gelişmeleri dikkate almasının bir sonucu 

olarak; defter ve belgelerin saklanması konusunda ikili bir sistem 

öngörülmüştür. Buna göre; defter ve belgeler fiziki olarak saklanabileceği 

gibi veri taşıyıcıları kullanılarak da saklanabilecektir. Veri taşıyıcıları 

dendiğinde; inter alia, mikrofişleri, CD'ler, magnetler ve elektronik ortam 

anlaşılmalıdır. Bu yöntemle; defterlerin tutulmasında, UFRS’ye göre 

tacirin ticari işlemlerini açıkça göstermesi gerekmektedir. Defterlerin 

yansız ve tarafsız bir uzmanın profesyonellik ilkelerine göre; mesleğinin 

gerektirdiği ölçüde ve herkes tarafından anlaşılır bir şekilde düzenlemesi 

gerekmektedir. Temel defterler dışında hangi defterlerin tutulması 

gerektiği yeni düzenlemede açıkça belirtilmemiştir. İşletmelerin niteliği 

dikkate alınmakla birlikte Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 

tarafından belirlenecek esaslar dahilinde hangi defterlerin tutulacağı 

belirlenecektir.  



 Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri konusunda 

getirilen yeni düzenlemeden bahsediniz. 

 

Yeni TTK ile tüm defterlerin açılış ve kapanışları noter 

onayına tabi tutulmuştur. Herhangi bir uyuşmazlıkta 

mahkemelerin önüne getirilen defterlerin gerçeği 

yansıtmaması nedeniyle ticari defterlerin açılış ve kapanış 

tasdikleri zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre; uygulamada 

zaman bakımından sıkışıklık yaratmamak için tasdik süresi 

izleyen faaliyet döneminin altıncı ayına kadar yapılabilecektir. 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Yabancı Şirketlerin Türkiye Şubeleri  

 



 Yabancı şirketlerin Türkiye şubelerine ilişkin olarak yeni 

TTK’nın getirdiği bir düzenleme mevcut mudur? 

  Yeni TTK yaptığı düzenleme ile merkezi yurt dışında bulunan 

şirketlerin Türkiye'de açacakları şubelerin kuruluşuna ilişkin Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığından alınan izin aşaması kaldırılacak ve bu 

sayede anılan şirketlerin Türkiye'de açacakları şubelerin kuruluş 

işlemlerinin kolaylaştırılması sağlanacaktır. Öte yandan, Yeni TTK 

yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri açısından yeni bir düzenleme 

getirmiştir. Bu hususta getirilen yeniliğe göre; yabancı şirketlerin 

Türkiye şube müdürleri, şubeye özgü finansal tabloları, şubesi 

oldukları şirketin dahil olduğu topluluğun yıl sonu finansal tablo 

özet ve yıllık raporlarını tabi olduğu hukuka göre gerekli onayların 

alınmasından itibaren altı ay içinde Türkiye’de yayınlamakla 

görevlidirler. Söz konusu hükmün kamuyu aydınlatma yükümlülüğü 

çerçevesinde getirildiği ve mevcut olan yabancı şirketlerin finansal 

açıdan tanıtılmasının amaçlandığı söylenebilir.  



Merkezleri Türkiye içinde ve dışında bulunan ticarî işletmelerin Türkiye şubelerinin tescili ve 

Türkiye’deki bir şirketin merkezinin yurt dışına taşınması 

MADDE 12 – (1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bir ticarî işletmenin veya ticaret şirketinin şubesinin 

Türkiye’de tescil edilebilmesi için, merkez işletmenin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, işletmeler ile 

ticaret şirketlerinin türlerine göre şubelerinin tescilinde aradığı şartların gerçekleşmiş olması gerekir. 

Ayrıca, kaynak ülkede tescil için ibrazı gerekli tüm belgeler ile şirketin sözleşmesinin, anonim şirketlerde 

esas sözleşmenin onaylı suretleri, Türkiye’de tescili yapacak ticaret sicili müdürlüğüne verilir. Bundan 

başka, şube unvanı, adresi, şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve 

kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adları, merkez işletmenin 

türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, sicil numarası, internet sitesi, tâbi olduğu hukuk, Avrupa 

Birliği üyesi olup olmadığı bilgileri ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bir beyanname ile bildirilir ve gerekli 

belgeler eklenir. Tescil edilecek hususlarla şubenin tesciline ilişkin ayrıntılı düzenleme Ticaret Sicili 

Tüzüğünde yapılır. 

(2) Bir Türk şirketi, tasfiye edilmeksizin ve hedef ülkede yeniden kurulmaksızın yabancı bir ülkeye 

taşınabilir. Bunun için; 

a) Türk hukukunun aradığı şartların yerine getirilmiş olduğu, 

b) Şirketin taşındığı ülke hukukuna göre, o ülkede faaliyetine devam edebileceği, 

c) Şirketin, konumunda meydana gelecek değişiklikten alacaklıların, ilân yoluyla haberdar edildikleri, 

alacaklarını bildirmeye davet olundukları ve alacakların ödendiği veya teminat altına alındığı, 

ispat edilmelidir. 

(3) Merkezini yurt dışına taşıyan şirketin unvanı, alacaklıların tümü tam olarak tatmin edilmeden ticaret 

sicilinden silinemez. Merkezin taşınmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler Ticaret Sicili Tüzüğünde yapılır. 

(4) Ticaret Sicili Tüzüğü ile yapılacak düzenlemeler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren altı 

ay içinde gerçekleştirilir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu 



VII - Pay bedellerinin ödenmesi 

1. Nakdî sermaye 

MADDE 344- (1) Nakden taahhüt edilen 

payların itibarî değerlerinin en az yüzde 

yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin 

tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. 

Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden 

önce ödenir. 

 

Çok önemli ve mevcut kanunda önemli bir 

değişiklik içeren bir maddedir. 
 



SERMAYENİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA DURUMU 

Son yıllık bilançodan ,sermaye ile yedek akçeler toplamının 
yarısının  zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa  
,yönetim kurulu ,genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve 
genel kurula uygun gördüğü iyileştirici teklifleri sunar . 
Son yıllık bilançoya göre ,sermaye ile kanuni yedek akçe 
toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı 
anlaşıldığı taktirde derhal toplantıya  çağırılan genel kurul 
,sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin 
tamamlanmasına karar verir eğer bu kararı vermezse şirket 
kendiliğinden sona erer. 
Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini 
uyandıran işaretler varsa ,yönetim kurulu bir bilanço 
çıkarıp denetçiye verir.Denetçi bu bilançoyu 7 iş günü 
içinde inceler ve rapor halinde yönetim kuruluna 
sunar.Rapordan aktiflerin şirket alacaklılarının alacaklarını 
karşılamaya yetmediği anlaşılırsa yönetim kurulu bu 
durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 
mahkemesine bildirir,şirketin iflasını ister. 
Eski Kanununun aşağı yukarı biraz daha detaylandırılmış 
şeklidir. 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Eski Kanunda Mevcut Olmayan Yeniliklerin İrdelenmesi 

 



                     RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ 
                                                YENİ MADDE 378 

(I)Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde ,yönetim kurulu,şirket varlığını 
,gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi ,bunun 
için gerekli önlemler ile  çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 
,uzman bir komite kurmak ,sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. 
Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna 
yazılı olarak bildirmesi  halinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını 
izleyen bir ayın sonunda verir. 
(II)Komite yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporla durumu 
değerlendirir,varsa tehlikeleri işaret eder ,çareleri gösterir.Rapor denetçiye 
yollanır. 
 
Eski TTK’da karşılığı olmayan yeni bir maddedir. 



 Özel denetim isteme hakkı 
1. Genel kurulun kabulü 

MADDE 438- (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 denetimle 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. 

 



Genel kurulun reddi 
 

MADDE 439- (1) 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 birmilyon Türk Lirası 

olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu 

yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını 

isteyebilir. 

(2) Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket organlarının, 

kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay 

sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya 

koymaları hâlinde özel denetçi atanır. 

 

 

Bu maddenin mevcut kanunda karşılığı yoktur.Yeni bir 

maddedir. 

 



 Atama 
MADDE 440- (1) Mahkeme, şirketi ve istem 

sahiplerini dinledikten sonra kararını verir. 

(2) Mahkeme istemi yerinde görürse, istem 

çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek bir 

veya birden fazla bağımsız uzmanı görevlendirir. 

Mahkemenin kararı kesindir. 

 

Bu maddenin mevcut kanunda karşılığı yoktur yeni 

bir maddedir. 

 



 Görev 
MADDE 441- (1) Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve 

şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın yapılmalıdır. 

(2) Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dâhil 

yazılarının, kasa, kıymetli evrak ve mallar başta olmak üzere, 

varlıklarının incelenmesine izin verir. 

(3) Kurucular, organlar, vekiller, çalışanlar, kayyımlar ve tasfiye 

memurları önemli olgular konusunda özel denetçiye bilgi vermekle 

yükümlüdür. Uyuşmazlık hâlinde kararı mahkeme verir. 

Mahkemenin kararı kesindir. 

(4) Özel denetçi, şirketin özel denetimin sonuçlarına ilişkin 

görüşünü alır. 

(5) Özel denetçi sır saklamakla yükümlüdür 

. 

Bu maddenin kanunda karşılığı yoktur.Yeni bir maddedir. 

 



VI - Denetçinin ve işlem denetçilerinin sorumluluğu 

MADDE 554- (1) Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve 

konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını 

denetleyen denetçi; şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, 

azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul 

kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket işlem ve kararını 

denetleyen işlem denetçisi ve özel denetçiler; kanuni 

görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri 

takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket 

alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. 

Kusuru iddia eden ispatlar. 

Bu madde mevcut kanunumuzda yoktur .Yeni bir maddedir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 

• Yönetim Kurulunun Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 

 



                    YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI  
                                     I.KARARLAR 
                                  YENİ  MADDE 390 
      
 

I-Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı hüküm bulunmadığı taktirde yönetim 
kurulu  üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda 
hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.Bu kural yönetim kurulunun 
elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. 
II-Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyeceği 
gibi,toplantılara da vekil aracılığıyla da katılamazlar. 
III-Oylar eşit olduğu taktirde o konu gelecek toplantıya bırakılır.İkinci 
toplantıda da eşitlik söz konusu olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. 
IV-Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı taktirde 
,yönetim kurulu kararları ,kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda 
yaptığı ,karar şeklinde yazılmış önerisine ,en az üye tam sayısının 
çoğunluğunun  yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.Aynı önerinin 
tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın 
geçerlilik şartıdır.Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir;ancak onay 
imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine 
yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara 
dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için geçerlidir. 
V-Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. 



                             BATIL KARARLAR 
                                       YENİ MADDE 391 

(I) Yönetim kurulunun kararlarının batıl olduğu tesbiti mahkemeden 

istenebilir.Özellikle; 

a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan  

b) Anonim şirketin temel yapısına uymayan  ve sermayenin korunması ilkesini 

gözetmeyen  

c) Pay sahiplerinin özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden ve 

bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren  

d) Diğer organların devredilmez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin 

kararlar batıldır. 

 

Bu madde hükmünün yeni TTK’da karşılığı bulunmamaktadır.Yeni bir maddedir. 



               YÖNETİM KURULUNUN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 
                                madde  392 
          Maddeye göre; 
Yönetim kurulu üyesi şirketin tüm işlemleri hakkında bilgi isteyebilir,soru sorabilir,inceleme yapabilir.Bir üyenin 
istediği herhangi bir defter ,defter kaydı ,sözleşme ,yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirilmesi ,kurulca veya 
üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi 
alınması reddedilemez.Reddedilmişse 4.fıkra hükmü uygulanır. 
II-Yönetim kurulu toplantılarında ,yönetim kurulunun bütün üyeleri gibi şirket yönetimiyle görevlendirilen kişiler ve 
komiteler de bilgi vermekle yükümlüdür.Bir üyenin bu konudaki istemi reddedilemez;soruları cevapsız bırakılamaz. 
III-Her yönetim kurulu üyesi ,yönetim kurulu toplantıları dışında ,yönetim kurulu başkanının izniyle ,şirket 
yönetimiyle görevlendirilen kişilerden ,işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilir ve görevinin yerine 
getirilebilmesi için gerekliyse ,yönetim kurulu başkanından ,şirket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine 
sunulmasını isteyebilir. 
IV-Başkan bir üyenin ,üçüncü fıkrada öngörülen  bilgi alma soru sorma ve inceleme yapma istemini reddederse ,konu 
iki gün içinde yönetim kuruluna getirilir.Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi halinde üye ,şirketin 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir.Mahkeme istemi dosya üzerinde inceleyip 
karara bağlayabilir,mahkemenin kararı kesindir. 
V-Yönetim kurulu başkanı ,kurulun izni olmaksızın ,yönetim kurulu toplantıları dışında bilgi alamaz,şirket defter ve 
dosyalarını inceleyemez.Yönetim kurullu başkanının bu isteminin reddedilmesi halinde  başkan 4.fıkraya göre 
mahkemeye başvurabilir. 
VI-Yönetim kurulu üyesinin bu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz,kaldırılamaz.Esas sözleşme ve yönetim kurulu 
,üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir. 
VII-Her yönetim kurulu üyesi başkandan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. 
 
Bu madde eski kanunda daha sınırlı olarak getirilmiştir.Yeni maddede  yönetim kurulu üyelerine  bu  konuyla ilgili  
bazı haklar tanımıştır. 

 



                      MÜZAKEREYE KATILMA YASAĞI 

                               Yeni madde 393   
1. Yönetim kurulu üyesi ,kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst 

soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece  dahil üçüncü dereceye 

kadar kan ve kayın hısımlarından  birinin ,kişisel ve şirket dışı menfaatiyle 

şirketin menfaatinin  çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz.Bu yasak 

yönetim kurulu üyesini dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da 

uygulanır.Tereddüt uyandıran hallerde kararı yönetim kurulu verir.Bu oylamaya 

da ilgili üye katılamaz.Menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından bilinmiyor 

olsa bile ,ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır. 

2. Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çalışması 

nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz 

etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan 

yönetim kurulu üyeleri  bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle 

yükümlüdürler. 

3. Müzakereye yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim 

kurulu kararına yazılır. 

 

Eski kanundaki madde detaylandırılmıştır. 
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TÜRK TİCARET KANUNUNUN 

YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA 

ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 

 



A) Genel hükümler, kuruluş ve temel ilkeler 
I – Asgarî sermaye 

MADDE 20 – (1) Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret 
Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde 
sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde 
öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi hâlde mezkûr sürenin 
sonunda infisah etmiş sayılırlar. 
(2) Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara 
yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı 
aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile 
alınır ve şartları bulunsa bile 6762 sayılı Kanunun 389 uncu ve 
Türk Ticaret Kanununun 454 üncü maddeleri uygulanmaz. Bu 
fıkra hükümleri, bu Kanunun 26 ve 28 inci maddeleri uyarınca 
yapılacak esas sözleşme değişiklikleri için toplanacak genel 
kurullara da uygulanır. 



II – Kuruluş 
MADDE 21 – (1) Türk Ticaret Kanununun anonim ve limited şirketlerin 
kuruluşuna ilişkin hükümleri, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren hemen uygulanır. Ancak, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihte, kuruluş hâlinde bulunan anonim şirketlerde esas 
sözleşme, limited şirketlerde şirket sözleşmesi yapılmış ve kurucuların 
imzaları noter tarafından onaylanmışsa, bu onay tarihinden itibaren bir ay 
içinde şirketin tescili için ticaret siciline başvurulduğu takdirde, kuruluşa 
6762 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
III – Esas sözleşme 
MADDE 22 – (1) Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler 
şirket sözleşmelerini, yayımı tarihinden itibaren onsekiz ay içinde Türk 
Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin 
yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme 
yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
(2) Esas sözleşme ve limited şirket sözleşmesini birinci fıkra uyarınca uyumlu 
hâle getirmek için yapılacak genel kurullara bu Kanunun 20 nci maddesinin 
ikinci fıkrası uygulanır. 
(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu maddede öngörülen süreyi ancak bir yıla 
kadar uzatabilir. 



IV – Tek pay sahipli anonim şirketler ile tek 
ortaklı limited şirketler 
MADDE 23 – (1) Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay 
sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün içinde, bu sıfatını, 
adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim 
kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla 
bildirir. Bildirimin muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün 
içinde, Türk Ticaret Kanununun 338 ve 574 üncü maddelerinde 
öngörülen hususları tescil ve ilân ettirirler; aksi hâlde anılan 
maddelerde öngörülen hukukî sonuçlar doğar. 



V – Pay sahiplerinin ve limited şirket ortaklarının şirkete 
borçlanma yasağı 
MADDE 24 – (1) Türk Ticaret Kanununun 358 inci maddesine aykırı 
şekilde, anonim veya limited şirkete borçlu olan pay sahipleri ve 
ortaklar, borçlarını, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç yıl içinde, nakdî ödeme yaparak tamamen tasfiye etmek 
zorundadır. Borcun kısmen veya tamamen başkası tarafından 
üstlenilmesi, borç için kambiyo senedi verilmesi, ödeme planı 
yapılması veya benzeri yollara başvurulması bu madde anlamında 
tasfiye sayılmaz. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde tasfiye gerçekleşmemişse, 
Türk Ticaret Kanununun 562 ncimaddesinin beşinci fıkrası hükmü 
uygulanır. 
(3) Tasfiye süresinin geçmesinden sonra, şirketin alacaklıları, 
alacakları için, şirkete borçlu olan pay sahibini veya limited şirket 
ortağını takip edebilir. 



VI – Yönetim kurulu 

MADDE 25 – (1) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde 

bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden 

alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, 

sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi 

olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da 

başkasının seçilmesi gerekir. Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket 

işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde 

Türk Ticaret Kanununun 623 üncü maddesi hükmünün gereği yerine getirilir. 

Anonim şirketlerde Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca seçim yapılan durumlarda, anılan Kanunun 359 uncu maddesindeki 

şartları taşıyan yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri şarttır. Görevdeki yönetim 

kurulunun görevinin sona ermesinden sonra seçilecek üyelerin, anılan 359 uncu 

maddedeki şartları taşımaları zorunludur. Üyelerin görev süreleri farklı tarihlerde 

sona eriyorsa, öğrenime ilişkin şart, şirkete en uygun gelen üyelerin görevleri sona 

erdiğinde yerine getirilir. 

(2) Yönetim kurulu üyelerinin özen ve bağlılık borcuna ilişkin hüküm, Türk Ticaret 

Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan davalarda uygulanmaz. Bu 

davalarda özen ve bağlılık borcu 6762 sayılı Kanuna göre değerlendirilir. 

 



Ölçeklerine göre sermaye şirketleri 

MADDE 1523- (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 piyasasında 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 

izleyen iki faaliyet döneminde aşılmışsa veya bu ölçütlerin altında kalınmışsa 

şirketin büyüklük 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. 

 



 

       

   YENİ TÜRK TİCARET KANUNU  

    ŞİRKETLERDE DENETİM 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Değişime Neden Gerek Duyuldu? Hedefler Nedir? 
• 3 ÖNEMLİ BAŞLIK 

• Finansal Raporlama 

• Denetim  (397-406) 01.01.2013 

• Kurumsal Yönetim 

• BÜTÜN EZBERLER BOZULACAK…. 

• HERŞEY GERİ DÖNÜLEMEZ ŞEKİLDE DEĞİŞECEK…. 

• YEPYENİ BİR HESAP PLANI GÜNDEME GELECEK… 

• 6103 sayılı Uyg. Kanunu TTK. 42. madde 

• İşletmelerin muhasebe düzeni 01.01.2013 tarihinden itibaren 
Uluslararası muhasebe standartlarına göre oluşturulacak… 
 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Türkiye’nin AB uyum sürecinin 
dışında uluslararası ticaret, endüstri, 
hizmet, finans ve sermaye 
piyasalarının bir parçası olmak için 
özellikle finansal raporlama 
yönetiminde şeffaflık gibi güncel ve 
genel kabul görmüş konseptleri içeren 
yeni bir Ticaret Kanunu’na sahip 
olması gerekmiştir.  
 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• AB Hukuku ile entegrasyon 

• Uluslararası Ticaret toplumunda Türk 

işletmelerinin Güvenilir Aktör olmasını 

sağlama  

• 50 yıllık uygulamada ortaya çıkan 

gelişmeleri dikkate alarak kanunu günün 

şartlarına uyarlama 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• 2000’lerin başında; 

• ABD, Enron, Sarbanes Oxley Yasası 

• AB, Parmalat, AB Yönergeleri 

• Türkiye, İmar Bankası, SPK-BDDK düzenlemeleri 

• 2007’den bu yana; 

• Global finansal kriz 

• Dersler; 

• Yasal boşluklar ya da uygulama sorunları 

• İş görme - meslek etiği 

• Küresel önlem alma zorunluluğu 

• KOBİ’lerin finansmanı probleminin çözülmesi 

• Her alanda (kamu ve özel sektör) şeffaflık, hesap verebilirlik ve 
sürdürülebilirlik 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Türkiye’deki Uyum Çabaları 

Bankacılık kanunu, borçlar kanunu, AB uyum yasaları, SPK ve BDDK 

düzenlemeleri, enerji, haksız rekabet, vergi kanunlarında düzenlemeler, mali 

müşavirlik kanununda düzenlemeler, yeni kurumlar (örn:TMSK), vb ve 

nihayet yeni TTK (1956’dan sonra Dünyada ticari ve ekonomik hayattaki  

gelişmeler, değişimlerin yarattığı hukuki eksiklikler, yolsuzluklar, karmaşa  

sorunlara küreselleşme ölçeğinde cevap verecek nitelikte yeni düzenlemeler  

içeren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun çıkmasını zorunlu kılmıştır. Bu kanun  

muhasebe ve denetim mesleği açısından mesleğin önemini ortaya koyan yeni  

iş alanlarıyla muhasebe mesleğini vergi muhasebeciliğinden bilgi  

muhasebeciliğine götüren bir dönüm noktası yaratmıştır.  

Yeni ekonomik gelişmeler, yeni Türk Ticaret Kanunu, yeni yasal düzenlemeler  

mesleklerde yeni iş alanları yaratacaktır. Muhasebe mesleği sosyal  

sorumluluğu olan bir meslek olduğu için bu gelişmelerden en çok olumlu  

etkilenecek meslek olacaktır.  

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
YENİ  YASA 

 
– DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE  

  OLUŞTURULACAK SİSTEMATİK BİR YAPI 

 

– ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI İLE UYUMLU    

  ULUSAL STANDARTLAR  

 

– ULUSLARARASI DENETİM VE GÜVENCE STANDARTLARI İLE  UYUMLU ULUSAL 
STANDARTLAR 

 

– PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARINA YETKİ VE SORUMLULUK YÜKLEYEN 
BİR UYGULAMA 

 

– KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI 

 

ÖNGÖRMEKTEDİR. 

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• YENİ KANUNLA DEĞİŞENLER 

• 1- Tasarı ile teknik gelişmeler dikkate alınıyor ve ticari 
defterlerin elektronik ortamda tutulması, işletme ile ilgili 
her türlü belgenin elektronik ortamda saklanması imkanı 
getiriliyor. 

• 2- Halen TTK'da 10 yıl olan saklama süresi vergi usul 
kanunu ile uyumlu bir hale getirilerek 5 yıla indiriliyor. 

• 3- Gerçek ve tüzel kişilerin, ticari defterleri ve finansal 
tabloları TMSK (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) 
tarafından yayınlanacak Türkiye Muhasebe 
Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe 
ilkelerine uygun olarak tutmak ve düzenlemek 
zorundadırlar. 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• 4- Anonim ve limited şirketlerin asgari 
sermaye miktarı önemli oranda artırılıyor. 

• 5- Daha önce kaldırılmış bulunan tescilden 
önceki blokaj uygulaması yeniden 
gelmektedir. 

• 6- Bundan böyle tek kişilik anonim şirketler 
ve tek kişilik limited şirketler kurulabilecek. 

• 7- Tek kişilik yönetim kurulu mümkün hale 
geliyor. 

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• 8- Tasarıya göre, yönetim kurulu üyelerinin en az yarısı ile tüzel kişi 

adına tescil ve ilan edilen kişinin ve tek üyeli yönetim kurulunda bu 
üyenin yüksek öğrenim görmüş olması zorunlu olacak. 

• 9- Yönetim kurullarına birden fazla başkan vekili seçilebilecek. 

• 10- Online olarak yönetim kurulu toplantılarına katılma ve oy verme 
imkanı getiriliyor. 

• 11- TOBB bünyesinde elektronik sicil bilgi bankası kurulacak, tescile 
tabi tüm işlemler sicil bankasına kayıt edilecek. 

• 12- Her sermaye şirketi bir web sitesi açmak zorunda olacak. 

• 13- Tarafların açık anlaşmaları şartıyla ihbarlar, itirazlar ve benzeri 
beyanlar, fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi,toplantı 
çağrıları, elektronik ortamda düzenlenebilecek, yollanabilecek, 
itiraza uğrayabilecek ve kabul edilmişse hüküm ifade edecek. 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• 14- Modern şirketler hukukuna uygun olarak pay 

sahibinin konumu güçlendirilmiş; pay sahipliği haklarının 
listesi daha da zenginleştiriliyor. 

• 15- Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin 
olarak, üyelerin sorumluluklarındaki farklılıkları esas 
alacak farklılaştırılmış müteselsil sorumluluk kabul 
ediliyor. 

• 16- Şirketler topluluğu, hakim (ana) ve bağlı (yavru) 
şirketler ve bunların denetimi hakkında ayrıntılı 
düzenlemeler yapılmıştır. 

• 17- Artık anonim şirketler ve şirketler topluluğu ile limited 
şirketlerin finansal tabloları denetçi tarafından 
uluslararası denetim standartlarına göre denetlenecek 

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Teknolojik gelişmelere paralel olarak Yeni TTK ile öngörülen değişiklikler şu 

şekilde sıralanabilir;  

• • Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve depolanması, 
• Sözleşmelerin kuruluş süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasının 
mümkün kılınması, 
• Fatura ve teyit mektuplarının elektronik ortamda oluşturulması ve 
saklanması, 
• Genel Kurul çağrılarının elektronik posta ile yapılabilecek olması, 
toplantıya katılma, öneri sunma, oy kullanma gibi yönetimsel hakların 
internet ortamında elektronik imza ile kullanılabilecek olması, 
• Şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmesi ve bu internet 
sitelerinde kamunun aydınlatılması ilkesi nedeniyle gerekli görülen 
belgelerin sunulma zorunluluğu, 
• Yönetim Kurulu üyesinin bir tüzel kişi temsilcisi olması durumunda tüzel 
kişi ve temsilcisinin internet sitesinde yayınlanma zorunluluğu, 
• Tarafların anlaşmaları halinde ihbar, itiraz ve benzeri beyanlarını elektronik 
ortamda yapabilmesi imkânının tanınmış olması. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• TRANSPARAN ŞİRKETLER: Büyük, küçük tüm şirketlerin denetimi 

uluslararası muhasebe standartlarına göre yapılacak. Şirketin içinde 
para mı, çek mi, senet mi, ortaklarının verdiği emanet para mı var, 
hepsi görülebilecek. 

• SANAL TOPLANTI: Şirketler yönetim kurulu toplantılarını on-line 
olarak internet üzerinden yapabilecekler. Halka açık anonim 
şirketlerin genel kurullarında internet üzerinden oy kullanılabilecek. 

• ŞİRKET KENDİ HİSSESİNİ SATIN ALABİLECEK: Genel Kuruldan 
18 aya kadar yetki almak kaydıyla, şirketler kendi hisselerinin yüzde 
10′una kadar borsadan hisse toplayabilecek. Yönetim Kurulu, şirket 
hisselerinde herhangi bir spekülatif hareket gördüğünde genel kurul 
kararını beklemeden de hisse alabilecek. 

• ÖRTÜLÜ KAZANÇ YASAĞI: Ortaklar şirketi kendi kasaları gibi 
kullanamayacaklar. Böylece örtülü kazanç aktarımı önlenecek. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• 1. Türkiye Muhasebe Standartları, Kanun ve Esas 

Sözleşme ile  uyumun denetimi  

     2. Muhasebenin içerdiği finansal bilgilerin, denetlenen 
finansal  tablolar ile tutarlılığı, gerçeği yansıtıp 
yansıtmadığı;  

     3. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun 
denetimi; 

     4. Şirketi tehdit eden veya edebilecek riskleri 
zamanında belirlemeye yönelik bir sistemin mevcut olup 
olmadığının ve bu sistemin işleyip işlemediğinin denetimi 
(Md.378: Riskin erken saptanması ve  yönetimi) 

     5. Dürüst Resim İlkesi ( true and fair view ) 

     6. İşlemlerin denetimi (İşlem Denetçisi) 

 



YENİ TTK  

DENETİMİN KAPSAMI 



YENİ TTK  

DENETİMİN DAYANAKLARI 

• TFRS veya KOBİ TFRS 

 

• TÜRK TİCARET KANUNU 

 

• ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Değişikliklerin Finansal Raporlamaya Etkileri 

• TTK’nın 88 inci maddesi ile de bu yönde, gerçek ve 

tüzel kişilerin ticari defterlerine, küçük ve orta ölçekli 

işletmelere, ticaret şirketlerinin finansal tablolarıyla 

konsolide hesaplara, hatta gerektiğinde, esnafa 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 

yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe 

Standartlarının uygulanacağı hükme bağlanmaktadır 

(bkz. 88 inci madde gerekçesi, Tasarı s.430). 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• UFRS 

• TMSK 

• TMS 

• DEĞİŞİK ÖLÇÜTTE İŞLETME-SEKTÖR 

• KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Mali tabloların ve faaliyet raporunun 3 ay 

içerisinde hazırlanması ve Genel Kurula 

sunulması, 

• Faaliyet raporu ve içeriği, 

• Şirketler topluluğu denetimi 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 

denetçiyi şirketin zorunlu organları arasında saymakla ve denetçiye 
önemli görev ve yetkiler bahşetmekle birlikte, yarım asırlık 
uygulamada denetçilik sistemi kendisinden beklenen işlevi istenilen 
ölçüde yerine getirememiştir.  

• Yeni Türk Ticaret Kanunu, mevcut TTK’daki denetçilik sistemini 
tamamen değiştirmekte ve bu alanda birçok yenilik öngörmektedir. 
Anılan yasa ile birlikte, denetçilik şirketin organı olmaktan 
çıkartılacak; şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları 
uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu şekilde ve uzman 
denetçiler eliyle denetlenecektir. Bunun yanında, şirketin 
kuruluşundan sermaye artırımına, birleşmeden tür değiştirmeye 
kadar birçok işlemin denetlenmesi zorunlu hale gelecektir.  

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Bu değişikliklerin başında ise, yarım asrı aşkın bir süredir uygulanan şirket denetimi 

• anlayışının terk edilmesi ve denetimin bağımsız denetçiler eliyle gördürülmesi 

• gelmektedir. Bu yenilik, ticaret şirketlerini olduğu kadar, bağımsız denetçi olmaları 

• öngörülen yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavirleri 

• de yakından ilgilendirmektedir.  

 

• Yine, Yasada, anonim ve limited şirketlerin kuruluş işlemleri ve işleyişleri konusunda 
birçok yeni düzenlemeye yer verilmektedir. Ancak, TTK  ile getirilmekte olan şirket 
anlayışının, özellikle de denetçilik müessesesinin,Yasanın muhatapları tarafından 
yeterince bilinmediği düşünülmektedir.  

 

• Zira, bu konudaki çalışmaların yok denecek kadar az olması, görsel ve yazılı 
medyada da yeterince tartışılmaması, şirket yöneticilerinin, hukukçuların ve denetçi 
olması öngörülen meslek erbabının, konu hakkında yüzeysel bilgi sahibi olmalarına 
sebebiyet vermiştir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE YÖNETİM 
• YENİ KANUNDA DENETİM AÇISINDAN GÖZE 

ÇARPAN DEĞİŞİKLİKLER 

• Tüm sermaye şirketlerinin denetlenmesi gerekmektedir. 

• Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile  

yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş 

hükmündedir. 

• Türkiye Denetim Standartları Kurulu 

• Denetleme Üst Kurumu (Denetimin Gözetimi) 

• Murakıplık kaldırıldı 

• Finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun denetimi 

sonrası değiştirilmesi 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Yeni TTK’nın geneli incelendiğinde denetimle ilgili 

hükümler başta olmak üzere birçok hükmün Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve muhasebe 
ilkelerinden etkilenerek hazırlandığı görülmektedir. 
Özellikle, madde gerekçelerinde, muhasebenin temel 
ilkelerinden olan ŞEFFAFLIK VE TUTARLILIK ilkelerine 
atıf yapıldığı görülmektedir. Buna göre bir ülkenin, 
sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların 
bir parçası olabilmesi, ülkenin yabancı sermayeyi 
çekebilmesi, rekabet piyasasında bir güç olarak yer 
alabilmesi ve pay senetlerini büyük borsalarda kote 
edebilmesi için tam şeffaflığa dayalı bir sistemi kabul 
etmesi gerekmektedir. 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Bunun için de uluslararası arenada ortak dil 

olarak kabul edilen Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartlarının mevcut kanuni 

düzenlemelerde yer alması gerekmektedir.   

• Dolayısıyla yeni düzenlemenin tümünde UFRS 

ve muhasebe ilkelerinin dikkate alınması, daha 

şeffaf şirket yapılarını yaratacak şirketlerin 

büyümesi aşamasında daha gerçekçi veriler 

verecek ve küresel piyasalarda entegrasyon 

anlamında kolaylık sağlayacaktır. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Murakıp-bağımsız denetçi 

•      - Bağımsız denetim şirketleri 

•      - Orta ve küçük ölçekli işletmeler 

•        1 SMMM veya 1 YMM 

• Uluslararası Denetim Standartları 

• Özel Denetim 

• İşlem Denetimi 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Faaliyet raporunun mali tablolara olan 

uygunluğunun denetimi 

• Denetim raporu 

• Riskin erken saptanması ve yönetimi-

denetim komitesi 

• Denetçi rotasyonu 

• Denetçinin denetimi 

 



YENİ TTK  

İŞLEM DENETÇİSİ 

• İŞLEM DENETİMİ 

• Kuruluş 

• Sermaye artışı-azaltışı 

• Birleşme 

• Bölünme 

• Tür değiştirme 

• Menkul kıymet ihracı 
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İŞLEM DENETÇİSİNİN 

NİTELİKLERİ 

  İŞLEM DENETÇİSİNİN KONUSUNDA 
UZMAN OLMASI GEREKTİĞİ 

BELİRTİLMİŞ. 351.MADDESİNDE DE, 
İŞLEM DENETÇİSİ RAPORUNUN, ORTA 
VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İLE HALKA AÇIK 
OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERDE BİR 

YMM VEYA SMMM’CE DE 
DÜZENLENEBİLECEĞİ HÜKÜM ALTINA 

ALINMIŞTIR. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Denetimin Konusu ve Kapsamı 

• Finansal tablo denetimi 

• Şirket ve/veya şirketler topluluğunun finansal 
tablolarının denetimi 

• Türkiye Denetim Standartlarına uygun 
yapılacaktır. 

• Finansal tabloların TMS, Kanun ve Esas 
Sözleşmeye uyumunun denetimi yapılacaktır. 

• Muhasebenin içerdiği finansal bilgilerin, 
denetlenen finansal tablolar ile tutarlılığı, 
gerçeği yansıtıp yansıtmadığı 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Faaliyet raporunun denetimi 

• Yönetim kurulunun hazırladığı faaliyet 
raporundaki bilgiler, rapordaki bilgilerin finansal 
tablo verileri ile tutarlığı ve gerçeğe 
uygunluğunun denetimi yapılacaktır. 

• Risk denetimi 

• Şirketi tehdit eden veya edebilecek riskleri 
zamanında belirlemeye yönelik bir sistemin olup 
olmadığının ve sistemin işleyip işlemediğinin 
denetimi yapılacaktır. 

• İşlemlerin denetimi (İşlem denetçisi) 

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• TTK ile anonim ve limited şirketlerin denetiminde köklü 

değişiklikler yapılmaktadır. Limited şirketler için de denetim 
kurulu, pay defteri gibi yenilikler getirilerek limited şirketlerin 
anonim şirketlere benzemesi sağlanmaktadır. Şirketlerde 
murakıplık sistemi yerine, bütün sermaye şirketleri için 
''bağımsız denetim'' zorunlu olmaktadır.  

• Kanuna göre, büyük ve orta ölçekli şirketler, bağımsız denetim 
şirketlerince denetlenecek, küçük şirketlerde ise bağımsız 
denetim, en az 1 yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci ve mali müşavir tarafından yapılacaktır. Bağımsız 
denetim şirketlerinin, pay sahipleri ve kamuya karşı doğru 
rapor verme sorumluluğu bulunuyor. Bu gerçekleştirilmezse, 
şirket, cezai, tazminat ve sır saklamadan doğan sorumluluklarla 
karşı karşıya kalacaktır. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Kanuna göre, denetçi, şirket genel kurulunca seçilecektir. Seçilen 

denetçiler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirket web sitesinde 
ilan edilecektir. Denetçinin, her faaliyet yılı ve her halde görev ifa 
edeceği faaliyet yılı bitmeden seçilmesi şarttır. Hesap yılının dördüncü 
ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi yönetim kurulunun, her 
yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin talebi üzerine, 
mahkemece atanacaktır.  

• Kanuna göre denetim, Türkiye Muhasebe Standartları'na ve esas 
sözleşme hükümlerine uygunluk denetimi ve şirketlerin yılsonu 
finansal tabloları ile yıllık raporların ve envanter de dahil olmak üzere, 
tüm mali işlerin denetimidir. Denetçinin denetiminden geçmemiş 
finansal tablolar ve yıllık rapor düzenlenmemiş sayılacaktır.  Denetim, 
şirketin varlığını ve geleceğini tehdit eden yakın tehlikeleri teşhis 
sistemlerinin şirkette bulunup bulunmadıklarını ve gerekli önlemlerin 
alınıp alınmadığını da kapsar. Denetçinin bağımsızlığı konusunda çok 
titiz olan kanun, denetçi ile denetlenecek olan şirket arasında her türlü 
ilişkiyi denetçiliğe ve etiğe aykırı görmektedir. Denetlemenin, mesleğin 
gereklerine ve etiğine uygun olarak ve gelecekteki risklerin tespitini de 
kapsayacak şekilde yapılması gerekir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Denetleme, denetçilik mesleğinin gerekleri ile meslek etiğine ve 

uluslararası standartlara uygun olarak ve özenle yapılır. 
Denetleme, şirketin veya topluluğun, durumunun dürüst resim 
ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını; 
yansıtılmamışsa bunun sebeplerini; bu birinci fıkranın ikinci 
cümlesi anlamında aykırılıkları ve yanlışları açıkça ortaya 
koyacak tarzda yapılır ve gerçeği dürüstçe belirtir. 

• Kanun ile yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazılarının, 
belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli 
evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için 
denetçiye gerekli imkanları sağlayacaktır. Denetçi, yönetim 
kurulundan, kanuna uygun ve özenli bir denetim için gerekli 
olan bütün bilgileri vermesini ve dayanak oluşturabilecek 
belgeleri sunmasını talep edecektir. 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı ve sonuçları hakkında, gereken 

açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş iki yılla karşılaştırmaları da 
içeren ve denetime ait kanaat bildiren bir rapor düzenler.  

• Denetim raporunda şirketin defter tutma düzeninin, denetlenen belgelerin, 
finansal tabloların, yıllık raporun, şirket yıllık raporunun kanuna ve esas 
sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığı, yönetim kurulunun, talep edilen 
açıklamaları yapıp yapmadığı ve belgeleri ibraz edip etmediği açıkça ifade edilir.  

• Ayrıca, finansal tabloları ile bunların dayanağı olan defterlerin; usulüne uygun 
tutulup tutulmadığı, genel kabul gören muhasebe ilkeleri çerçevesinde, şirketin 
malvarlıksal, finansal ve kârlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve 
dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı açıklanır. Sonunda denetçi, raporunu 
imzalar ve yönetim kuruluna sunar.  Denetçilerin sır saklamadan doğan 
sorumluluğu vardır. 

• SONUÇ OLARAK Türkiye'deki şirketlerin raporlama düzeni ve denetimi tümüyle 
değişmektedir. Bu nedenle denetçi ve KOBİ'lerin bu düzene uymaları için 
gerekli hazırlık ve eğitimlerini de fayda vardır. Bağımsız denetleme kuruluşunun 
kuruluş ve çalışma esasları ve denetleme elemanlarının nitelikleri Bakanlar 
Kurulu'nca daha sonra düzenlenecektir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
 Büyük ölçekli sermaye şirketlerinde bağımsız denetim, 

ancak bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından 
yapılabilir. 

 

 Orta ve küçük ölçekli sermaye şirketlerinde bağımsız 
denetim, bağımsız denetim kuruluşu ya da bağımsız bir 
veya birden fazla YMM ve/veya SMMM tarafından 
yapılabilir. 

 

 Bağımsız denetim kuruluşunun kuruluş ve çalışma 
esasları – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
hazırlanacak yönetmelik (Bağımsız Denetleme 
Yönetmeliği) 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
 Denetime tabi şirketler 

1. Küçük şirketler: Varlıklar - 6 milyon YTL, Satışlar – 12 
milyon YTL, Çalışan sayısı 50 (en az ikisini 
aşamayanlar) 

2. Büyük şirketler: Varlıklar - 20 milyon YTL, Satışlar – 50 
milyon YTL, Çalışan sayısı 250 (en az ikisini aşanlar) 

3. Orta ölçekli şirketler- Büyük şirketler kriterlerinin en az 
ikisini aşamayıp küçük ölçekli şirket kriterlerinin en az 
ikisini aşanlar 

4. Ölçüler TOBB’un görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından belirlenir 

5. Halka açık şirketler yukarıdaki ölçütleri aşmasalar bile 
büyük anonim şirket sayılır 

 



Yeni TTK’da Denetçiler 

DENETÇİ  
(Denetleme 
m.397-406) 

İŞLEM 
DENETÇİSİ 

(m. 554, 351) 

ÖZEL DENETÇİ 
(m.438-444) 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Denetçilere İlişkin Hükümler (madde 400) 

• Denetçinin bağımsızlığı 

• Denetlenen şirketle bağ (pay sahibi,yönetici, 
çalışan) 

• Mesleki faaliyet gelirinde bir müşterinin payı 
(%30) 

• Denetçi rotasyonu (7+2) 

• Danışmanlık ve vergi denetimi hizmetleri 

• Madde hükümleri işlem denetçileri için de 
uygulanır 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Denetçi – Seçim, Görevden Alma, Sözleşmenin Feshi 

Denetçi – Genel Kurul’ca; 

• Topluluk Denetçisi – Ana Şirket’in Genel Kurulu’nca atanır. 

• Atama Ticaret Siciline tescil ettirilir, TSG ve şirket internet 

     sitesinde ilan edilir. 

     Denetçi faaliyet döneminin 4. ayına kadar atanır. (2013 için 1 Mart 
2013) 

• Ana şirket denetçisinin topluluk denetçi olması 

• Yönetim kurulu veya pay sahiplerinin, denetçinin görevden 

alınması ve başka bir denetçinin atanmasına ilişkin talebi 

• Denetçinin sözleşmeyi feshetmesi 

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Denetçiye İbraz Yükümlülüğü ve Bilgi Alma Hakkı 

• Yönetim kurulu, sağlar (3 ay – 2 yıl). 

• Konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporunu 

düzenlettirip onaylayarak denetçiye sunar (100-300 gün). 

• Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmalarının, 

belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli 

evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için 

denetçiye gerekli bilgilerin sunulmasında ana ortaklık 

yönetim kurulu sorumludur. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Denetim Raporu 

• Finansal tablolara ilişkin denetçi raporu 

• Defter tutma düzeninin ve finansal tabloların, kanun ve 

esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümleri ile 

uyumu 

• Yönetim kurulu tarafından istenen açıklamaların yapılıp 

yapılmadığı ve belgelerin verilip verilmediği 

• Finansal tabloların ve defterlerin öngörülen hesap planı 

ile uyumu 

• Finansal tabloların ve defterlerin TMS çerçevesinde 

finansal durum ve performansı gerçeğe uygun yansıtması 

 

 



YENİ TTK-DENETİM RAPORU 

 Yıllık faaliyet raporunun finansal 

tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe 

uygunluğu hakkında rapor 

 

•  1. TMS uygulamasında yanlışlık 

bulunup bulunmadığı 

•  2. İşletmenin sürekliliğine ilişkin 

belirsizlik ve tehditler 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
 Finansal tabloların TMS uyarınca doğruluğu, finansal 

durum ve performansı gerçeğe uygun şekilde 
göstermesi 

 Olumlu görüşün sınırlandırılması, olumsuz görüş 
verilmesi veya görüş vermekten kaçınılması 
durumunda yönetim kurulunun genel kurulu iki iş günü 
içerisinde toplantıya çağırması ve istifa etmesi 
yükümlülüğü 

 Yılsonu hesapları, finansal tablolar, faaliyet raporu ile 
ilgili olarak kanun, idari tasarruf ve esas sözleşme 
hükümlerinin yorumu ve uygulanmasına ilişkin görüş 
ayrılıklarında Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir. 

 Dava giderleri şirkete aittir. 

 
 

 



YENİ TTK- DEFTERLER 

• MAD 64 : Defter tutma yükümlülüğü- TMS göre işlem 
yapma,Kapanış Onayı 6.ayın sonuna kadar.Yevmiye,Defteri 
Kebir,Envanter ve TMSK belirlenecek Defterler ile Pay 
Defteri,YK Karar Def,GK Toplantı Def Ticari Defter sayılmıştır.  

• MAD 65 : Defterlerin tutulması :  

• MAD 66 : Envanter : Tacir her faaliyet dönemi sonunda TMS 
uygun envanter düzenler.  

• MAD 67 : TMS uygun Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler 
kullanılır. Sondaj yöntemine göre ve (Matematiksel-İstatistiksel 
yöntem)ile çeşit, miktar ve değer olarak belirlenir.  

• MAD 68-87 Açılış Bil –Tacir, Yılbaşı ve sonunda Finansal 
Tablolar çıkarmak zorundadır.  

• Saklama ve İbraz : 5 yıl  

• MAD 88 :Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Muhasebe Açısından Neler Değişiyor? 
• Yeni TTK ticari defterlerin tutulması yükümlülüğü çerçevesinde nasıl bir 

düzenleme öngörmüştür? 
Yeni TTK ticari defterlerin tutulması konusunda ulusal ve uluslararası standartlara 
uyularak ticari defter tutma yükümlülüğüne ilişkin emredici bir düzenleme 
getirmektedir. Söz konusu yeni düzenleme defter tutma yükümlülüğünü düzenlemekle 
birlikte geniş bir ifade içermektedir. Buna göre tutulması gereken defterlerin sadece 
envanter, defteri kebir ve yevmiye defterleri olduğu düşünülmemelidir. Yeni TTK 
hesapların bir sistem dahilinde tutulmasını öngördüğünden bahsedilen defter tutma 
yükümlülüğü sadece ticari defterler bakımından değil, tacirlerin bir muhasebe sistemi 
dahilinde belge ve kayıtlarını tutması olarak anlaşılmalıdır. Defter tutma yükümlüğü; 
gerçek kişi tacirler ile tüzel kişiler açısından yönetici ve Yönetim Kuruluna 
aittir.  Defteri bizzat tutacak kişilerin uzman kişiler arasından seçilmesi zorunluluğu, 
yöneticiye ve yönetim organlarına yüklenen bir sorumluluktur. 

• Bununla birlikte; defter ve gerekli diğer kayıtların Türkçe tutulacağı yeni TTK’da 
açıkça düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme emredici niteliktedir. Buna göre; 
kısaltmalar, harfler ve semboller, işlem yapan kişilerin adları da açıkça belirtilmeli ve 
anlamları duraksamaya yer bırakmayacak şekilde tekdüze olmalıdır. 

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Yeni TTK ile tüm defterlerin açılış ve kapanışları 

noter onayına tabi tutulmuştur. Herhangi bir 

uyuşmazlıkta mahkemelerin önüne getirilen 

defterlerin gerçeği yansıtmaması nedeniyle ticari 

defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri zorunlu 

hale getirilmiştir. Buna göre; uygulamada zaman 

bakımından sıkışıklık yaratmamak için tasdik 

süresi izleyen faaliyet döneminin altıncı ayına 

kadar yapılabilecektir 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Açılış bilançosu ve finansal tablo düzenleme 

yükümü (m.68-81):  

• Finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin 

ilkeler; bunlarda yer alacak kalemlere ilişkin 

ilkeler(tamlık ve mahsup yasağı, bilançonun 

içeriği, aktifleştirme yasağı, karşılıklar, dönem 

ayırıcı hesaplar, sorumluluk ilişkileri) ve 

değerleme ilkeleri Türkiye Muhasebe 

Standartlarındaki şartlar öncelikli olmak üzere 

ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.  



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 

yetkisi(m.88):  

• Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve 

denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve 

kurullar (ör: BDDK, SPK); Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uygun olmak ve Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurulunun onayını almak 

şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak 

standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı 

düzenlemeleri yapabilirler.  



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm 

bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları alan 

dikkate alınarak, yukarıdaki paragrafta 

belirtilen ayrıntıya ilişkin düzenleme, ilgili 

düzenlemede de hüküm bulunmadığı 

takdirde milletlerarası uygulamada genel 

kabul gören muhasebe ilkeleri uygulanır  



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• 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.  

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Ticari defterlerin bir ispat aracı olarak kullanılması konusunda 

yeni düzenleme defterleri nasıl bir delil olarak öngörmüştür?  
Yeni TTK’da ticari defterlerin ispat aracı olarak kullanılması 
konusunda köklü bir değişikliğe gidildiği görülmektedir. Buna göre; 
ticari defterlerin kesin delil olarak sahibinin lehine, aleyhine veya 
diğer tarafın aleyhine kullanılması durumu ortadan kaldırılmıştır. 
Bunun yerine “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, yargılamayı 
gerektiren davalarda hazırlık işlemlerine ilişkin hükümleriyle 
senetlerin ibrazı zorunluluğuna dair olan hükümleri ticarî işlerde de 
uygulanır” hükmü getirilmiştir. Hükme göre; ticari uyuşmazlıkların 
varlığı halinde hakim tarafından re’sen ya da taraflardan birinin 
istemi üzerine incelenen defterler takdiri delil olarak 
nitelendirilecektir.  Söz konusu defterlerin tutulmasında ise; 
UFRS’nin dikkate alınması gerekliliği vurgulanmış ve bu defterlerin 
elektronik ortamda tutulması imkanı getirilmiştir. 
 
 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Defterlerin tutulmasında esas alınan evrensel bilanço ilkeleri 

nelerdir? 
Daha öncede bahsettiğimiz üzere; UFRS ilkelerinin yeni 
düzenlemenin her alanında karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. 
Bunun somut bir görünümü bilanço ilkeleri; tamlık, doğruluk, 
tutarlılık, zamanında kayıt esasları doğrultusunda defter ve 
belgelerin tutulmasıdır. Kısaca; defter ve belgelerin eksiksiz 
hazırlanması, boşluk yaratmadan muhasebeleştirilmesi, gerçeğe 
uygun ve yanlış anlaşılmalara mahal vermeyecek şekilde 
hazırlanması, kayıt dışı hiçbir işlemin bırakılmaması gerekmektedir. 
Bilançodaki tamlık ilkesi; şirket aktif ve pasiflerinin eşit 
olmasını,  gerektirir. Yeni TTK, bilanço ilkelerine gönderme 
yapmakla birlikte bu kavramları tanımlamamaktadır. Söz konusu bu 
ilkeler sadece defterlerin tutulmasında değil yıl sonu finansal 
tablolarının hazırlanması aşamasında da dikkate alınmalıdır. 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Yeni TTK’ya göre envanter nedir? Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler nelerdir? 

 

• Envanter; bir işletmenin aktif ve pasiflerinin çıkarılması, sayılması, 
ölçülmesi, tartılması ve değerlendirilmesi suretiyle, bilanço günündeki 
mevcutların, alacakların ve borçların detaylı bir şekilde tespit edilmesidir. 
Her gerçek ve tüzel kişi tacirin ticari işletmesini açması, taşınmazlarını, 
alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz 
ve doğru bir şekilde göstermesi ve bu konuda bir envanter çıkarması 
gerekmektedir.Envanter işlemi her hesap dönemi sonunda tekrarlanacak 
olup, tamlık ve doğruluk ilkeleri esas alınacaktır. Aksi takdirde işletmenin 
hesap ve sonuçlarının gerçeği yansıtması beklenemez. Gerçeği 
yansıtmayan bir envanterin, doğru bir bilanço oluşturmayacağı da açıktır. 
Yeni TTK’da 6762 sayılı TTK’dan farklı olarak envanteri kolaylaştırıcı 
yöntemlere de değinilmiştir. Buna göre; sondaj yöntemi, matematiksel-
istatiksel yöntemler, fiziki sayım; çeşit, miktar ve değerlerin 
hesaplanmasında dikkate alınan envanter yöntemlerindendir. Bunun 
yanında envanter yöntemleri konusunda Türkiye Muhasebe Standartlarına 
(TMS) uygun başkaca yöntemlerde izlenebilir. 
 
 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Defterlerin, tacirin ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu açıkça 

gösterir şekilde tutulması şarttır. 

 

• Muhasebenin tutuluşunda Türkiye Muhasebe Standartları ve bu 
bağlamda IFRS emredici niteliktedir. 

 

• Muhasebe Vergi Usul Kanununa ve vergi mevzuatına göre 
tutulamaz. Muhasebe vergi için tutulmaz. Vergi verilerini ve 
sonuçlarını bu suretle tutulan muhasebeye dayandırır. 

 

• Defter tutmanın kanunî amacı, açıklıktır. Açıklığın ölçüsü, uzman bir 
üçüncü kişinin defterlerden edineceği fikirdir.  

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler, belgelerin 

kopyasını sağlamayanlar, gerekli onayları 
yaptırmayanlar, 65 inci maddesine uygun olarak 
defterlerini tutmayanlar, hileli envanter çıkaranlar, 
belgeleri ibraz etmeyenler,  

• ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla 
cezalandırılırlar.  

• 88 inci mad(TMSK)ne aykırı hareket edenler yüz 
günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla 
cezalandırılırlar.  

• 351 inci mad(İşlem Denetçisi) aykırı rapor veren kurum 
denetçisi, üçyüz günden az olmamak üzere adli para 
cezasıyla cezalandırılırlar.  



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Yeni TTK Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’na (TMSK) ne 

tür görev ve yetkiler verilmiştir? 
Yeni TTK şirketlerin muhasebe uygulamaları ile ilgili açık bir hüküm 
getirmemekle birlikte, UFRS ilkelerinin benimsenmesi konusunda 
önemli yenilikler getirmektedir. Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartlarının uygulanmasını sağlamak ve benimsenmesini 
kolaylaştırmak amacıyla, TMSK’ya görev verilmiştir.  

• Buna göre; TMSK kanunen kendisine verilmiş olan görevi 
kullanarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun 
bir şekilde ilkeleri ilan edecektir. TMSK, ilan edeceği ilkelerin 
uygulanmasını sağlamak, kanunlarda kendisine verilen yetki 
dahilinde denetim yapmak ve Türkiye muhasebe sisteminin dünyaca 
kabul görmüş bir düzeye ulaşmasını sağlamak için çalışmalarda 
bulunacak ve özellikle bu ilkelerin uygulanması konusunda küçük 
ölçekli sermaye şirketleri ile tek kişi işletmelere uyum için süre 
tanıyacaktır. 
 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• ULTRA VİRAS KURALI DEĞİŞTİ Mİ? 

• Yeni TTK ile Ultra Vires kuralı kalktığı için, artık şirketlerin hak ehliyetlerinin 
sınırını işletme konusu çizmemektedir. Bu değişiklik neticesinde bir şirketin 
amaç ve konusunu o şirketin hak ehliyeti değil, imza yetkilisine rücu edeceği 
veya edemeyeceği hususu sınırlayacaktır. Esas sözleşmenin iştigal konusu 
hükmüne aykırı işlemlerle bu sınırın aşılması halinde şirketin rücu hakkı 
olacaktır. Başka bir deyişle, şirketin amacı ve işletme konusu dışında 
yapılan işlemler de şirketi bağlayacak, bu işlemler nedeniyle üçüncü kişiye 
karşı şirket sorumlu olacak, ancak sınırı aşan temsil yetkisini haiz kişiye 
karşı şirket rücu edebilecektir. 
Ayrıca yeni TTK’nın 371. maddesinde bu yasağın somutlaştırıldığı ve 
yasağın kaldırılmasına bağlı olarak şirketin işletme konusu dışında bir iş ya 
da işlem yapması halinde Yönetim Kurulu açısından özel bir sorumluluk 
halinin düzenlendiği de görülmektedir. Söz konusu bu yasağın kaldırılması 
çağdaş gelişmelere uygun düşmektedir. 
 
 



YENİ TTK 

ANONİM ŞİRKET DENETİMİ 

• 1. İşlem Denetimi:  

• •Şirketin kuruluşu (m. 351)  

• •Sermaye artırımı ( m. 458)  

• •Sermaye azaltılması (m. 473)  

• •Birleşme (m. 148)  

• •Bölünme (m. 170 atfı dolayısıyla m. 148)  

• •Tür Değiştirme (m. 187)  

• 2. Özel Denetim (m. 438-444; m. 406)  

• 3. Finansal Tabloların Denetimi 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• TT Kanununun Denetime İlişkin Hükümleri 

ile Öngörülen Amaç:  

• Kurumsal yönetim ve dürüst resim ilkeleri 

bağlamında tam bir denetimin 

sonuçlarının, açık, anlaşılabilir ve kamuya 

aydınlatma ilkeleri uyarınca düzenlenmiş 

bir raporla pay sahipleri başta olmak üzere 

ilgililere sunulması amaçlanmaktadır 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

   Denetlemenin Konusu ve Kapsamı  

• Şirketin ve Topluluğun finansal tabloları  

• Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları  

• Envanterler  

• Erken teşhis komitesi raporları (m. 378)  

Şirketin ve topluluğun finansal tablolarının 

ve YK raporlarının denetimi TMS uygunluğu ile 

kanuna ve esas sözleşmeye uygunluğu da kapsar. 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Anonim Şirketlerde Denetim 

• A) Genel olarak 

• Madde 397 - (1) Anonim şirketin ve şirketler 
topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, 
uluslararası denetim standartlarına göre denetlenir. 
Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan 
finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı 
olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da 
denetim kapsamı içindedir.  

• (2) Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar 
ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 
düzenlenmemiş hükmündedir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• 3) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile 
yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, 
denetleme raporunun sunulmasından sonra 
değiştirilmişse ve değişiklik denetleme 
raporlarını etkileyebilecek nitelikteyse, finansal 
tablolar ile, birinci fıkra çerçevesinde yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporu yeniden 
denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun 
sonucu, raporda özel olarak açıklanır. Denetçi 
görüşünde de, yeniden denetlemeyi yansıtan 
uygun eklere yer verilir. 

 

 



YENİ TTK-YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 

• 1/1/2013’te ilk uygulama ne anlama gelir? 

• 1/1/2012 tarihli açılış bilançosunun, 

• 31/12/2012 tarihli kapanış bilançosunun, 

• 2012 yılı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve 

• özkaynak değişim tablosunun ve 

• 1/1/2013 tarihli açılış bilançosunun 

• TMS/TFRS veya KOBİ TFRS’ye göre 

• hazırlanması, denetlenmesi ve açılış 

• kayıtlarının 1/1/2013 itibariyle defterlere 

• işlenmesi ve anlamına gelmektedir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Sermaye Açısından Değerlendirmeler 

• Yeni TTK’da TTK’nın ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümlerinde 
yer alan sermaye koyma borcu hakkındaki düzenlemede de bazı 
değişiklikler yapılmıştır.  

• İlkin, elektronik ortamların, alanların, adların ve işaretlerin ticaret 
şirketlerine sermaye olarak konulması mümkün kılınmaktadır.  

• İkinci olarak, TTK’daki düzenleme çerçevesinde şirkete sermaye 
olarak konulan taşınmazların, şirket adına tescillerinin ihmâl 
edilmesi veya kasten yapılmaması sonucunda, eski malikleri 
üzerinde kalması ihtimaline oldukça sık rastlandığı Tasarı’nın Genel 
Gerekçesinde vurgulanarak bu durumun çözümü zor birçok soruna 
neden olduğu ifade edilmektedir. Bu sorunu önlemek amacıyla, 
taşınmazların ve diğer aynî hakların, tapu kütüğünde; markalar, 
patentler, tasarımlar gibi hakların da kendilerine has sicillerde, şirket 
adına tescil edilmeleri için, buna ilişkin bildirimin bu sicil 
müdürlüklerine veya sorumlularına ticaret sicili müdürlüğünce 
resen yapılması zorunluluğu getirilmektedir (bkz. m.128/6 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 

• TTK ile halka açık olmayan anonim şirketler için 
de kayıtlı sermaye sistemine geçme imkânı 
sağlanması (m.460) yanında getirilen bir diğer 
yenilik, şarta bağlı sermaye artırımıdır (m.463).  

• Bu şekilde, değiştirme ve alım haklarına dayalı, 
artırımın gerçekleşme düzeyinin ve zamanının 
üçüncü kişinin davranışına bağlı olduğu, şarta 
bağlı sermaye artırımı mümkün kılınmaktadır. Bu 
yöntem ile şirketin finansmanında etkili yeni bir 
araca yer verilmiş, hem de işçilerin şirkete ortak 
olmaları için bir imkân yaratılmış olacaktır.  

 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Kanunla İhya Olacak Meslekler 

• SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK 

• YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

• AVUKATLIK 

 



Mali Müşavir Dünyasının 

Değişen Ajandası  

Artan Rekabet 

 

 

Denetim 

 
 

Yetenekli İş Gücüne  

Ulaşım ve Eğitim 

 
 

Kalifiye Yetenek  

Kaybı  

 
 

Sosyal Sorumluluk 

Bilinci  

 

 

Kurumsal  

Yönetim  

 
 

Finansal Raporlama 

ve Şeffaflık 

 
 

Kamu  

Güveni  

 

 

Kriz 

 

 

Yasal Düzenlemeler  

ve TTK 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun geçmişle mukayese 

edildiğinde, en önemli değişiklikleri aslında bizim 
doğrudan doğruya mesleğimizle ilgili konularda olacak. 
En başta muhasebe prensiplerinin tamamen değişiyor 
olması, daha doğrusu Tek Düzen Hesap Planı yerine, 
Uluslararası Muhasebe Standartlarının, raporlama 
standartlarının geliyor olması. Onun dışında, denetçinin 
artık bağımsız denetçi, ya da dış denetçi şekline 
dönüştürülmesi ve zorunlu hale getirilmesi bu denetim 
sürecinin, bizi doğrudan doğruya etkileyecek en önemli 
konu haline gelecek.. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Yeni düzenlemede, artık denetim vasfa haiz kişiler tarafından 

yapılabilecek. Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir ve bağımsız denetim yetkisi almış şirketler tarafından 
yapılabilecek. Yani gene şirketlerin genel kurulları bunları 
görevlendirecek, ama istediği gibi görevlendiremeyecek. Meslek 
mensupları arasından kişi olarak, ya da şirket olarak seçip 
görevlendirmek zorunda kalacak. Bir kere en temel farkı o olacak. 
Şimdi hali hazırda denetim kimlerde yapılıyor? diye baktığımızda, 
halka açık şirketlerde finansman şirketlerinde, yani SPK, BBDK ve 
benzeri bir takım düzenlemelerle, denetimin zorunlu olduğu kısıtlı 
sayıda şirkette denetim, bir zorunluluk olarak yerine getiriliyor. Onun 
dışındaki bütün şirketlerde bağımsız denetim, yada Ticaret 
Kanunu’nun öngördüğü dışında herhangi bir denetim zorunlu değil, 
yapılmıyor. 



Aile Şirketi Kimliği 
 
Kısa vadeli Bakış Açısı 
 
Yenilikçi Yönetim Uygulamalarının 
Eksikliği 
 
Profesyonel Yönetici Eksikliği 
 
Kurumsal Yönetim Konusunda  
Eksiklikler 
 
Uluslararası Tecrübe Eksikliği 
 

Yetersiz Şeffaflık 
 
Muhasebe / Raporlama Yapısında 
Eksiklikler 
 
Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’na Geçiş Sürecinin 
Tamamlanmamış Olması 
 
Kurumsal Yönetim Konularındaki 
Eksiklikler 
 
Hukuk Sisteminin  Yatırımcıyı Koruyucu 
ve Teşvik Edici Düzeyde Olmaması 
 
Yüksek Vergi Oranları / Vergi Riskleri 
 

Altyapı Eksiklikleri      Şirketlerin Eksiklikleri      

YENİ TTK  

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Şirketler Topluluğu Açısından Yeni 

Kanunun Getirdikleri 

• 1. ŞEFFAFLIK NASIL SAĞLANACAK? 

• 2. HAKİM ORTAĞIN MENFAATİ NASIL 

• DENGELENECEK? 

• 3. YAPISAL HUKUKİ SORUNLAR NASIL 

ÇÖZÜLECEK? 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• A- BAĞLI ORTAKLIKLARIN FİNANSAL 

RAPORLARI- Bağlılık Raporları 

• B- HAKİM ORTAKLIĞIN FİNANSAL 

RAPORLARI 

• C- H.O.PAYSAHİPLERİNİN BİLGİ ALMA 

HAKKI 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• İç Denetim Boyutunda Değerlendirmeler 

• 1941 - IIA Kuruluşu  

• 1974 - CIA Sınavı  

• 1978 - Uluslararası İç Denetim Standartları  

• 1982 - ECIIA Kuruluşu  

• 1995 - Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kuruldu  

• 1997 - İlk Ulusal Mesleki Kongre  

• 1998 - Uluslararası İç Denetim Standartları Türkçe Yayınlandı  

• 2000 - Sertifika Sınavları Türkiye’de Yapılmaya Başladı  

• 2001 - Bankacılıkta İç Denetim ve Risk Yönetimi Yönetmeliği  

• 2002-  Yeni Uluslararası İç Denetim Standatları  

• 2002 - Sarbanes-Oxley Act  

• 2002 - SPK Denetim Komitesi Uygulamasını Başlattı  

• 2003 - Denetim Komitesi Üyeleri Atanmaya Başladı  

• 2003 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Yayınlandı  

• 2004 - Kurumsal Yönetim Uyum Raporları Yayınlanmaya Başladı  

• 2004 - Kamuda İç Denetim İle İlgili Yasal Düzenlemeler Yapıldı  

• 2005 – ECIIA - Konum Raporu / Avrupa’da İç Denetim  

• 2005 - Sertifika Sınavı Türkçe Yapılmaya Başladı  

• 2005 - Yeni Bankacılık Kanunu  

• 2006 – BDDK Düzenlemeleri  

• 2007 - Türk Ticaret Kanunu Değişiyor  

 



Gerçekleştirilen denetim faaliyetleri yapılan çalışmanın kapsamına paralel 
olarak isimlendirilir.  

Finansal  

Denetim Mali Raporlama Sisteminin Güvenilirliği  

Uygunluk 

Denetimi Yasa ve Düzenlemelere Uygunluk  

Operasyonel 

Denetim 
Operasyonların Ekonomikliği, Etkinliği ve 

Verimliliği 
 

Bilgi Sistemleri 

Denetimi Bilgi Sistemlerinin Güvenilirliği 
 

YENİ TTK-İç Denetim tipleri 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• 6102 sayılı Kanun’un özellikle Anonim şirketlerde 

yönetim ve temsil ile ilgili esaslar başlığı altında yönetim 
kurulunun görev dağılımını düzenleyen 366. maddesinin 
ikinci fıkrasında iç denetim yer almıştır:  

• “Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine 
sunulacak Konularda rapor hazırlamak, kararlarını 
uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde 
Yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği 
komiteler ve komisyonlar kurabilir” hükmü ile 
Kurumsal yönetim ilkelerinde denetim komitesi olarak 
ifade bulan denetim Komitelerinin kurulması konusunda 
yönetim kuruluna yetki verilmiştir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Yönetimin devri başlıklı 367. maddede işletmelerin iç kontrol 

sistemlerinin bir ölçüde biçimsel tarifini veren bir düzenleme 
yapılmıştır 

• (1) Yönetim Kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, 
düzenlenmeyeceği bir iç yönetmeliğe göre, yönetimi, kısmen 
veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 
üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu yönetmelik 
şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, 
tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi 
sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem 
üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna 
edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu yönetmelik 
hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. 

• (2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm 
üyelerine aittir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere ilgili kanunun anonim 

şirketlerde işletme yönetiminin yetki ve sorumluluk ilişkisinin biçimsel 
bir şekilde düzenlenmesini ve sorumlu pozisyonlarda bulunan 
kişilerin görev tanımlarının yapılmasını öngörmüştür.  

• Kanunun 375. maddesinde yönetim kurulunun devredilemez ve 
vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında;  

• Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, muhasebe, finans 
denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal 
plânlama için gerekli düzenin kurulması, müdürlerin ve aynı 
işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların 
atanmaları ve görevden alınmaları, yönetimle görevli kişilerin, 
özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönetmeliklere ve 
yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip 
etmediklerinin üst gözetimi hükümlerine yer verilmiştir.  

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• Bugün işletmeler için iç kontrol yönetimin temel 
fonksiyonlarından biridir ve evrensel ifadesiyle iç 
kontrol işletme faaliyetlerinin verimliliği ve 
etkililiği, finansal raporlamanın güvenilirliği, 
yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluğunu 
sağlamak amacıyla işletme içinde oluşturulan ve 
işletmenin tüm çalışanları tarafından etkilenen 
bir süreçtir.  

• 6102 Sayılı kanunun 378. maddesinde riskin 
erken saptanması ve yönetime ilişkin 
düzenleme ile ilgili şu hükümler yer almıştır. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• (1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, 

yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve 
devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, 
bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması 
ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite 
kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle 
yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin 
gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak 
bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu 
kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir. 

• (2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir 
vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa 
tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor 
denetçiye de yollanır.  

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Şirketin varlığını, gelişimini ve devamını güvence altına 

almayı amaçlayan bu düzenleme kurumsal yönetim 
ilkelerinden biri olup kanunun bu anlamda en dikkat 
çekici düzenlemelerinden bir tanesidir.  

• Ayrıca yukarıda verilen 378. maddenin birinci fıkrasında 
yer alan; diğer şirketlerde denetçinin bunun gerekli 
görüp yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi 
halinde derhal kurulur hükmü yeni bir düzenleme gibi 
görünmektedir. 

• 6102 sayılı kanundaki düzenlemeler dikkate alındığında 
yaptıkları iş bakımından denetçileri, İşlem denetçileri ve 
denetçi diye iki gruba ayırmıştır.  

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 

• İşlem denetçileri esas olarak şirketin 
kuruluşunu, (md.351) sermaye artırımını, 
(md.458) sermayenin azaltılmasını, (m.473) 
birleşme (m.148) bölünme (m.170 atfı 
dolayısıyla m.148) tür değiştirme (m.187) 
menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer 
şirket işlem ve kararını denetleyecek olan 
denetçilerdir. 

• Denetçilerin yaptığı denetim, kanunun 397-406 
maddelerinde “Denetleme” başlığı altında 
düzenlenmiştir.  

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• A) Genel olarak 

• MADDE 397- (1) Anonim şirketin ve şirketler 
topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, 
uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye 
Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan 
finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile 
tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı 
da denetim kapsamı içindedir.  

• (2) Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal 
tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 
düzenlenmemiş hükmündedir. Şeklinde belirtmiştir. 
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ŞİRKETLERDE DENETİM 
• B) Konu ve kapsam 

• MADDE 398- (1) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile 
yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi; 
envanterin, muhasebenin ve Türkiye Muhasebe Standartlarının 
öngördüğü ölçüde iç denetimin, bu Bölüm hükümleri anlamında 
378. madde uyarınca verilen raporların ve 397. maddenin birinci 
fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun 
denetimidir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, 
kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin 
hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar. 
Denetleme, geçici 2. ve geçici 3. maddelerde öngörülen kurul ve 
kurumun belirlendiği esaslar bağlamında, denetçilik mesleğinin 
gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde ve özenle gerçekleştirilir. 
Denetleme, şirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve finansal 
durumunun 515. madde anlamında dürüst resim ilkesine uygun 
olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa sebeplerini, 
dürüstçe belirtecek şekilde yapılır. 
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ŞİRKETLERDE DENETİM 
• (2) Denetim; 

• a) Şirketin finansal tablolarının ve 397. 
maddenin birinci fıkrası ve 402. maddenin 
ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporunun,  

• b) Topluluğun konsolide finansal tablolarının 
ve 397. maddenin birinci fıkrası ve 402. 
maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporunun,  

• denetçinin denetleme sırasında elde ettiği 
bilgilerle uyum içinde olup olmadığını belirtip 
açıklayacak şekilde yapılır.  
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ŞİRKETLERDE DENETİM 
• (3) Topluluğun finansal tablolarının denetiminden 

sorumlu olan denetçi, topluluğun konsolide 
tablolarına alınan şirketlerin finansal tablolarını, 
özellikle konsolidasyona bağlı uyarlamaları ve 
mahsupları, birinci fıkra anlamında inceler; meğerki, 
konsolidasyona alınan şirket, kanun gereği veya 
böyle bir gereklilik bulunmaksızın, bu Bölüm 
hükümlerine uygun olarak denetlenmiş olsun. Bu 
istisna, merkezi yurt dışında bulunan bir şirketin bu 
Kanunun öngördüğü denetimle eş değer bir 
denetime tâbî tutulmuş olması hâlinde de geçerlidir.  
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ŞİRKETLERDE DENETİM 
• (4) Denetçi, yönetim kurulunun şirketi tehdit 

eden veya edebilecek nitelikteki riskleri 
zamanında teşhis edebilmek ve risk 
yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. 
maddede öngörülen sistemi ve yetkili 
komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem 
varsa bunun yapısı ile komitenin 
uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor 
düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, 
yönetim kuruluna sunar. Bu raporun esasları 
geçici 2. ve geçici 3. maddelerde öngörülen 
kurul ve kurum tarafından belirlenir. 
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ŞİRKETLERDE DENETİM 
• II - Denetçi olabilecekler 

• MADDE 400- (1) Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir 
veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir 
bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli 
anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri 
veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak 
seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve 
çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 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. 
Hükümleriyle denetlemeye ilişkin düzenlemeler yapmıştır.  
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• Yeni Kanun Kapsamında Bağımsız Denetim 

• BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI; KURUMSAL 

YÖNETİM VE DÜRÜST RESİM İLKELERİ 

BAĞLAMINDA DENETİM SONUÇLARININ, AÇIK, 

ANLAŞILABİLİR VE KAMUYU AYDINLATMA 

İLKELERİ UYARINCA DÜZENLENMİŞ BİR RAPORLA 

PAY SAHİPLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İLGİLİLERE 

SUNULMASIDIR 
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    ANONİM ŞİRKETLERİN FİNANSAL 
TABLOLARININ, TMS’LERE GÖRE ŞİRKETİN 
MALVARLIĞINI, BORÇ VE 
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ, ÖZ KAYNAKLARINI 
VE FAALİYET SONUÇLARINI TAM, 
ANLAŞILABİLİR, KARŞILAŞTIRILABİLİR, 
İHTİYAÇLARA VE İŞLETMENİN NİTELİĞİNE 
UYGUN BİR ŞEKİLDE; ŞEFFAF VE 
GÜVENİLİR OLARAK, GERÇEĞİ DÜRÜST, 
AYNEN VE ASLINA SADIK SURETTE 
YANSITACAK ŞEKİLDE ÇIKARILMASIDIR. 
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• Tüm Sermaye Şirketleri Bağımsız 

Denetime Tabi Kılınmıştır. (m.397)  

• Tüm Sermaye Şirketleri 1/3/2013 

Tarihine Kadar Denetçi Atamak 

Zorunludur. (m.Geçici 6)  



YENİ TTK ve BAĞIMSIZ DENETİM 

İLİŞKİSİ 



BAĞIMSIZ DENETÇİLİK NEDİR? 

• Bağımsız Denetçi; gerçek ve tüzel kişilere ait 
teşebbüs ve işletmelerin aşağıdaki işlerini 
yaparlar. Bir ofis açabileceği gibi, bir şirkete 
bağlı olarak da çalışabilirler. 

a) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili 
mevzuat hükümleri gereğince, Mali Müşavir 
tarafından tutulan defterlerden elde edilen mali 
tabloları denetlemek, 

b) Mali analiz yapmak, 

c) BASEL II ye uyum sağlamak 

d) Yeni çıkacak TTK nın şartlarını sağlamak 
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• Kanun’un 400 üncü maddesinde 

Sayılan Hallerden Birinin Varlığında, 

YMM, SMMM, Bağımsız Denetleme 

Kuruluşu ve Bunun Ortaklarından Biri 

ve Bunların Ortaklarının Yanında 

Çalışan veya Anılan Kişilerin Mesleği 

Birlikte Yaptıkları Kişi veya Kişiler, İlgili 

Şirkette Denetçi Olamazlar (m.400). 
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• Şirketlerin denetiminde beklenen işlevi 

görmeyen iç denetim sistemi kaldırılmaktadır. 

• Bütün şirketler için bağımsız denetim sistemi 

getirilmektedir . 

 * Büyük ölçekli şirketler bağımsız denetim 

kuruluşlarınca denetlenecektir. 

 * Küçük ve Orta ölçekli şirketler ise, en az 1 

yeminli mali müşavir (veya SMMM) tarafından 

denetlenecektir. (1522) 
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• BAĞIMSIZ DENETİM TEKNİKLERİ 

• Bağımsız denetçi, görüşüne esas olan sonuçlara ulaşabilmek ve 
yeterli bağımsız denetim kanıtı toplayabilmek için çeşitli bağımsız 
denetim tekniklerinden yararlanır. 

• a) Fiziki inceleme tekniği : Kalemlerin varlığını onaylamak için 
kullanılır. Örneğin; stokların mevcudiyeti, maaş alan personelin 
mevcudiyeti, işletme faaliyetleri. 

• b) Doğrulama tekniği : Doğrulama, sunulan bilgilerin veya var olan 
şartların dolaysız olarak üçüncü kişilerden teyit edilme sürecidir. 
Denetlenen işletmenin alacakları, borçları ve banka mevduatları ile 
ilgili olarak doğrulama işlemine başvurulur. 

• c) Yeniden hesaplama tekniği : Yeniden hesaplama, belge ve 
kayıtların matematiksel olarak doğru olduğunun kontrol edilmesini 
ifade eder.Yeniden hesaplama tekniği faiz tahakkukları gibi çeşitli 
tahakkuklar, belirli muhasebe kayıtlarının özetleri ve müşteri 
tarafından yapılan hesaplamaların denetimi için uygun bir yöntemdir. 
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• d) Belge inceleme tekniği : Belge inceleme, kağıt ortamında, 
elektronik ortamda veya diğer ortamlarda tutulan, iç veya dış 
kaynaklı kayıt ve belgelerin incelenmesini ifade eder. Fatura, 
makbuz, sözleşme veya iptal edilen çekler gibi belgeler incelenirken 
belge inceleme tekniği uygun bir yöntemdir.  

• e) Bilgi toplama (soruşturma) tekniği : Bilgi toplama, işletme 
içinde veya işletme dışında, finansal veya finansal olmayan 
bilgilerin, bilgili kişilerden elde edilmesini ifade eder ve yaygın olarak 
kullanılan bir tekniktir. Diğer teknikler ile desteklenen soruşturma 
tekniği eğer sorular en doğru bilgiye sahip insana sorulursa çok 
daha fazla ikna edici denetim kanıtı sağlar. 

• f) Analitik inceleme tekniği : Analitik inceleme teknikleri, finansal 
ve finansal olmayan verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel 
ilişkilere dayanarak finansal bilgilerin değerlendirilmesini ifade 
eder.Bu denetim işlemi karşılaştırmalar, oran analizleri, karşılıklı 
hesaplar arasında ilişki kurma gibi işlemlerden oluşur. 

 



Yeni TTK’nın bağımsız denetim 

konusunda şirketlere getirdikleri 
• Şirketler, genel kurul kararı ile bağımsız denetçilerini belirlemek, seçilen 

denetçiyi ticaret siciline tescil ettirmek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 
internet sitesinde ilan ettirmek zorundadırlar. Denetçiler şirket genel kurulu 
ile, topluluk ( grup şirketi) denetçileri ise ana şirketin genel kurulunca 
atanırlar. 

• Denetçi bir kez atandıktan sonra ancak yerel asliye ticaret mahkemesi 
tarafından haklı bir sebep var ise denetçi değişikliği yapılabilir. 

• Denetçi faaliyet döneminin 4. Ayına kadar atanmalıdır ( 2013 için 1 Mart 
2013), eğer denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her 
yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, yerel 
asliye ticaret mahkemesi tarafından atanır. 

• Şirketin yönetim kurulunun, finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık 
faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verme 
yükümlülüğü vardır. Aksi halde 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası 
uygulanacaktır. Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmalarının, 
belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, 
envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânları 
sağlamak zorundadır. 

 

 



YENİ TTK - BAĞIMSIZ DENETİM 

• Denetçi tarafından hazırlanan raporda 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. 

• Şirket ile denetçi arasında görüş ayrılıkları doğarsa şirketin 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi yetkili 
olacaktır. Dava giderleri de şirkete ait olacaktır.  
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• Yeni TTK’nın denetim profesyonellerine getirdikleri 

• Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir 
veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını 
taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. 

• Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya 
birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest 
muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak 
seçebilirler. 

• Yeni TTK denetçinin bağımsızlığı konusunda 
getirdiği düzenlemeler; 
– Denetçinin, denetlenecek şirkette pay sahibi 

olmaması gerekmektedir. 
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– Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanı olmaması veya 
denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı 
taşımaması gerekmektedir. 

– Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir 
ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya 
temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibi olmaması 
ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahip olmaması 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 hısmı olmaması 
gerekmektedir. 

– Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir 
şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede 
çalışmaması veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla 
paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet 
vermemesi gerekmektedir. 
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– Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal 
tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda 
bulunmaması gerekmektedir. 

– Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan 
gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete 
veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere 
verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden kaynaklanmaması 
gerekmektedir. 

• Yeni TTK şirket rotasyonu değil denetçi rotasyonunu öngörmektedir. Bu kapsamda, 
bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği 
denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçinin en 
az iki yıl için değiştirilmesi gerekmektedir. 

• Yeni TTK uyarınca, denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi 
denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi 
aracılığıyla yapamaz. 

• Denetçiler denetleme sözleşmelerini sadece haklı bir sebep var ise feshedebilirler. 

• Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme 
elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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• Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçları 
hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve 
geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, finansal tabloları 
konu alan bir rapor düzenler. 

• 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. 

• Denetçi, denetimin sonucunu görüş yazısında açıklar. Bu yazı, 
denetimin konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında denetçinin 
değerlendirmelerini de içerir. Denetçi görüş türleri; 
– Olumlu görüş 

– Sınırlı olumlu görüş 

– Olumsuz görüş 

– Görüş vermekten kaçınma 
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• Denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçi, bunların yardımcıları ve bağımsız denetleme 
kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve 
tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sırasında 
öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. 
Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde 
bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. 

• Denetçinin bir bağımsız denetleme kuruluşu olması hâlinde sır saklama yükümü bu 
kurumun yönetim kurulunu ve üyelerini ve çalışanlarını da kapsar.  

• Bu yükümlülüğün ihlali halinde halka açık olmayan şirketlerde 100.000 TL, halka açık 
şirketlerde 300.000 TL’ye kadar tazminata hükmedilebilir. 

• Aşağıdaki durumlarda herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin 
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından şirketin, hâkim şirketle veya 
hâkim şirkete bağlı şirketlerden biriyle olan ilişkisini incelemek üzere özel denetçi 
atanabilir; 

– Denetçi, şirketin hâkim şirketle veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu 
görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya 

• Yönetim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukuki işlemler veya 
uygulanan önlemler dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme 
yapılmadığını açıklamışsa,  
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• Kabul edilen yeni sisteme göre; denetçilerin denetim görev ve 
yetkisi devredilebilir mi? 
Yeni TTK’nın kabul ettiği yeni sistemde bağımsız denetim görevi 
başka bir organa devredilemeyen doğrudan ya da dolaylı olarak 
kullanılamayan bir görev olarak belirlenmiştir. Denetim görevi ile ilgili 
konuların bütünüyle denetçilere ait olduğu, denetim işlevine ilişkin 
yetki ve görevlerin devredilmez ve vazgeçilmez nitelikte olduğu ifade 
edilmektedir.  Buna göre; büyük, küçük ve orta ölçekli, halka açık 
olan veya olmayan, hisse senetleri borsada işlem gören veya 
görmeyen özel ve kamu sektörüne dahil tüm anonim şirketler ile 
şirketler topluluğunun denetlenmeleri kanuni açıdan zorunlu olup 
denetimlerin aralıklarla değil sürekli olarak yapılması ve bütünsel 
olması esas sayılmıştır. Yeni TTK’da öngörülen denetim işlevine 
ilişkin yetkilerin tamamı devredilemez ve vazgeçilemez niteliktedir. 
 
 



YENİ TTK - BAĞIMSIZ DENETİM 

• Bağımsız denetim kuruluşu" ifadesinden ne kastedildiği belli değildir. Bahsi 
geçen madde, esas itibari ile denetim ve denetçiyi düzenleyen 3568 Sayılı 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 
de çelişkilidir. Çünkü 3568 Sayılı Kanun'da "bağımsız denetim kuruluşu" 
diye bir denetçi tanımı yoktur. 3568 Sayılı Yasa çerçevesinde yapılan 
düzenlemeler uyarınca denetim Yeminli Mali Müşavirler, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler veya bunların oluşturduğu ortaklıklar 
vasıtasıyla yapılabilir. Eğer denetim ve denetçi tanımında yeni bir 
düzenleme yapılma ihtiyacı söz konusu ise bu, 3568 Sayılı Kanunu'nda 
yapılmalıydı. Denetimi ve denetçiyi düzenleyen bir kanun varken bir başka 
kanunla yeni bir denetçi tipi yaratmak, karmaşaya ve çok başlılığa neden 
olacaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yapılacağı söylenen 
düzenlemelerde, yukarıda belirtilen hususların göz önüne alınarak, denetim 
ve denetçi konusunda denetim ve denetçiyi düzenleyen 3568 Sayılı Kanun'a 
yollama yapılması zorunlu görünmektedir. Ayrıca bu konuda yapılacak yasal 
düzenlemeler sırasında -Yeni TTK'nın hazırlık sürecinde izlenen yolun 
aksine- mutlaka ilgili tarafların (TÜRMOB, YMM ve SMMM odaları) görüşü 
alınmalıdır. 
 
 

 



YENİ TTK - BAĞIMSIZ DENETİM 

• Diğer taraftan, aynı maddede "Denetçi Değişikliği" de düzenlenmektedir. Maddede; 
"Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketi denetlenmesi için görevlendirdiği 
denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az 
iki yıl için değiştirilir" denilmektedir. 
 
İşte bu düzenlemede denetimin amacı göz ardı edilerek denetimde sadece 
denetçi ortağın değiştirilmesi suretiyle esas denetimden beklenen kamunun 
aydınlatılması ve şeffaflık ilkesine aykırı düzenleme yapılmıştır. Düzenleme 
gereği, bir bağımsız denetim kuruluşu, sadece çalıştırdığı denetçiyi değiştirmek (İç 
Rotasyon) suretiyle her hangi bir şirketi sınırsız süre ile denetleme olanağına sahip 
olacak, böylece denetimden beklenen fayda karşılanmayacaktır. Konunun önemini 
dünyaca bilinen "ENRON" olayını örnek vererek vurgulamak isteriz. Olayda, 
ENRON'u bir denetim şirketi aralıksız 25-26 yıl denetlemiştir. Bu sürede sadece 
denetçi firmanın denetçileri rotasyona tabi tutmuştur. Ne var ki denetim firması 
ENRON'da yaşanan muhasebe hilelerini ortaya çıkartamamıştır. Sonuçta hem 
ENRON hem de denetlemeyi yapan denetçi firma tarihin sayfaları içine gömülmüştür. 
Olayın etkileri söz konusu iki firma ile sınırlı kalmamış ENRON'a yatırım yapanlarla 
birlikte dünya ekonomisini de önemli ölçüde zarara uğratmıştır. Bu olaydan sonra 
denetçi firma değişiminin önemi daha çok taraf bulmaya başlamıştır. Tartışmalarda 
başka bir gözün devreye girmesinin en azından yorum farkı nedeniyle hata ve 
usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasında daha etkili olacağı ifade edilmektedir  

 



BAĞIMSIZ DENETİME TABİ 

ŞİRKETLER 

1- ANONİM ŞİRKETLER 

2- LİMİTED ŞİRKETLER 

3- SERMAYESİ PAYLARA 

BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT 

ŞİRKETLER 



YENİ TTK - BAĞIMSIZ DENETİM 

• BAĞIMSIZ DENETİME TABİ 
ŞİRKETLERDE; 

1- ŞİRKETİN FİNANSAL TABLOLARI 
(397), 

2- ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN YILLIK 
FAALİYET RAPORU(397/1, 402/2), 

3- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE 
YÖNETİMİ KOMİTESİNCE 
DÜZENLENEN RAPOR(378,398/4) 

 

 



YENİ TTK - BAĞIMSIZ DENETİM 

(FİNANSAL TABLOLARIN  SUNULUŞUNA 

İLİŞKİN 1 NOLU TMS) 

1- BİLANÇO 

2- GELİR TABLOSU 

3- NAKİT AKIŞ TABLOSU 

4- ÖZKAYNAK DEĞİŞİK TABLOSU 

5- DİPNOTLAR 

 



YENİ TTK - BAĞIMSIZ DENETİM 

• FİNANSAL TABLOLARIN 

DENETİMİ, TÜRKİYE DENETİM 

STANDARTLARINA GÖRE 

DENETLENECEKTİR.  RAPOR, 

AÇIK, ANLAŞILIR, BASİT VE 

GEÇMİŞ YILLA KARŞILAŞTIRMALI 

OLARAK DÜZENLENECEKTİR 



RAPOR İÇERİĞİ 

1- TMS’LERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YANLIŞLARIN BULUNUP 
BULUNMADIĞI. 

2- İŞLETMENİN DEVAMLILIĞI İLE İLGİLİ BELİRSİZLİKLERİN VE 
OLGULARIN BULUNUP BULUNMADIĞI. 

3- DEFTER TUTMA DÜZENİ İLE FT’LERİN KANUN VE ESAS 
SÖZLEŞMENİN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE 
UGUN OLUP OLMADIĞI. 

4- DENETÇİ TARAFINDAN İSTENEN AÇIKLAMALARIN YÖNETİM 
KURULUNCA YAPILIP YAPILMADIĞI VE BELGELERİN VERİLİP 
VERİLMEDİĞİ. 

5- FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARIN DAYANAĞI OLAN 
DEFTERLERİN; ÖNGÖRÜLEN HESAP PLANINA UYGUN TUTULUP 
TUTULMADIĞI, ŞİRKET MAL VARLIĞININ, FİNANSAL VE KARLILIK 
DURUMUNUN TMS’LER ÇERÇVESİNDE GERÇEK DURUMU YANSITIP 
YANSITMADIĞI. 

DENETÇİ TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPOR İMZALANDIKTAN 
SONRA YÖNETİM KURULUNA SUNULACAKTIR. 
 

 



DENETÇİNİN MAHKEMECE 

SEÇİLMESİ 
• 1- FAALİYET DÖNEMİNİN DÖRDÜNCÜ AYINA 

KADAR DENETÇİ SEÇİLEMEMİŞSE. 

• 2-SEÇİLEN DENETÇİ GÖREVİ REDDETMİŞSE. 

• 3- DENETÇİ SÖZLEŞMEYİ FESHETMİŞSE. 

• 4- DENETÇİNİN GÖREVLENDİRME KARARI İPTAL 
EDİLMİŞ VEYA BUTLANI TESPİT EDİLMİŞSE. 

• 5- DENETÇİ, KANUNÎ SEBEPLERLE VEYA DİĞER 
HERHANGİ BİR NEDENLE GÖREVİNİ YERİNE 
GETİREMEMİŞSE. 

• 6- DENETÇİNİN GÖREVİNİ YAPMASI 
ENGELLENMİŞSE.  

• MAHKEMECE VERİLEN KARAR KESİNDİR.  

 

 



SÖZLEŞME FESHİ 

• DENETÇİ, DENETLEME SÖZLEŞMESİNİ SADECE 
HAKLI BİR SEBEBİN VARLIĞINDA VEYA 
GÖREVDEN ALINMA DAVASI AÇILMIŞSA 
FESHEDEBİLECEKTİR. 

• TARAFLAR ARASINDAKİ, GÖRÜŞ YAZISINA İLİŞKİN 
FİKİR AYRILIKLARI, GÖRÜŞ YAZISINA İLİŞKİN 
SINIRLAMA VEYA KAÇINMA, HAKLI SEBEP 
SAYILMAYACAKTIR.  

• DENETÇİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHİNİN YAZILI VE 
GEREKÇELİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. DENETÇİ 
FESİH TARİHİNE KADAR ELDE ETTİĞİ SONUÇLARI 
GENEL KURULA SUNMAKLA YÜKÜMLÜ OLUP, BU 
SONUÇLARI BİR RAPOR HÂLİNDE GENEL KURULA 
VERECEKTİR.  

 



KİMLER DENETÇİ OLACAK? 

• DENETÇİ; ANCAK ORTAKLARI, YEMİNLİ 
MALÎ MÜŞAVİR VEYA SERBEST 
MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİR UNVANINI 
TAŞIYAN BİR BAĞIMSIZ DENETLEME 
KURULUŞU OLABİLECEKTİR. GENEL 
KURAL DENETÇİNİN DENETİM KURULUŞU 
OLMASIDIR. 

• İSTİSNASI İSE, ORTA VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 
ANONİM ŞİRKETLER, BİR VEYA BİRDEN 
FAZLA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİ VEYA 
SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRİ 
DENETÇİ OLARAK SEÇEBİLECEKLERDİR. 

 

 



KİMLER DENETÇİ OLACAK? 

• YASA’NIN 400/1.MADDESİNDE; BAĞIMSIZ 

DENETLEME KURULUŞLARININ KURULUŞ 

VE ÇALIŞMA ESASLARI İLE DENETLEME 

ELEMANLARININ NİTELİKLERİNİN SANAYİ 

VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN 

HAZIRLANACAK VE BAKANLAR 

KURULUNCA YÜRÜRLÜĞE KONULACAK 

BİR YÖNETMELİKLE DÜZENLENECEĞİ 

HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR 



KİMLER DENETÇİ OLACAK? 

• BAĞIMSIZ DENETÇİLER TÜRMOB MESLEK 
MENSUPLARI ARASINDAN (SMMM, 
YMM)TÜRMOB TARAFINDAN 
YETKİLENDİRİLECEKLERDİR(2/1-b). 

• BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI, 
ANONİM ŞİRKET ŞEKLİNDE KURULACAK VE 
KURUM TARAFINDAN 
YETKİLENDİRİLECEKLERDİR(2/1-ç) 

• KAMU YARARINI İLGİLENDİREN 
KURULUŞLARDAKİ DENETİM SADECE 
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA 
YAPILACAKTIR… 

 



DENETİMDE YÖNETİM 

KURULU’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
   ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU,  

    1- FİNANSAL TABLOLARI VE YÖNETİM 
KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNU 
DÜZENLETTİRİP ONAYLAYARAK, 
GECİKMEKSİZİN, DENETÇİYE VERECEKTİR. 

    2-YÖNETİM KURULU, ŞİRKETİN 
DEFTERLERİNİN, YAZIŞMALARININ, 
BELGELERİNİN, VARLIKLARININ, 
BORÇLARININ, KASASININ, KIYMETLİ 
EVRAKININ, ENVANTERİNİN İNCELENEREK 
DENETLENEBİLMESİ İÇİN DENETÇİYE 
GEREKLİ İMKÂNLARI SAĞLAYACAKTIR 

 



DENETÇİNİN YETKİLERİ 

1-ŞİRKETİN DEFTERLERİNİN, YAZIŞMALARININ, 
BELGELERİNİN, VARLIKLARININ, BORÇLARININ, 
KASASININ, KIYMETLİ EVRAKININ VE 
ENVANTERİNİN İNCELENMESİ İÇİN ANILAN 
BELGELERİN KENDİSİNE İBRAZINI İSTEMEK. 

    2- ÖZENLİ BİR DENETİM İÇİN GEREKLİ OLAN TÜM 
BİLGİLERİN KENDİSİNE VERİLMESİNİ İSTEMEK, 
İŞLEMLERE DAYANAK OLUŞTURAN BELGELERİN 
TARAFINA SUNULMASINI İSTEMEK. 

 DENETÇİ GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE BU 
YETKİLERİNİ FİNANSAL TABLOLARIN ÇIKARILMASI 
ÖNCESİNDE DE KULLANABİLECEKTİR.  

  

 



YENİ TTK- BAĞIMSIZ DENETİM 

• SPK’nun Bağımsız Denetim konusundaki etkisi devam edecek mi? 

• Yayımlanan tebliğe göre devam etmesi söz konusu değil görünüyor 
NEDEN? 

• Tebliğde Madde3′e bakarsak; 

• Meslek mensuplarının vergi denetimi ve müşavirlik hizmetleri hariç olmak 
üzere; kurum, kuruluş ve her türlü şirket ile organizasyonun muhasebe 
kayıtları ve finansal tabloları üzerinde bağımsız denetim standartlarında 
öngörülen esaslar çerçevesinde yürüttükleri denetim çalışmasının rapora 
bağlanmasını, 

• Bu madde tebliğin tamamını özetliyor gibi “her türlü” ibaresine dikkat yani 
Spk’na tabi, BDDK’na tabi Epdk’na tabi farketmiyor. Tüm denetimleri 
TÜRMOB yapacak diyor. 

• İnternetten yaptığım araştırmalara göre BDDK zaten TÜRMOB’ı dikkate 
alıyor. Spk’nun ise en kısa zamanda yürülükte olan konuyla ilgili tebliğlerini 
geri çekmesi vaye iptal etmesi bekleniyor. Bu işlemle beraber Bağımsız 
Denetim Standartları gerçekten standarta dönüşecek ve çok başlılık son 
bulacak. 

 



YENİ TTK- BAĞIMSIZ DENETİM 

    ŞİRKET İLE DENETÇİ ARASINDA ŞİRKETİN VE 
TOPLULUĞUN YILSONU HESAPLARINA, FİNANSAL 
TABLOLARINA VE YÖNETİM KURULUNUN 
FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN, İLGİLİ KANUNUN, 
İDARÎ TASARRUFUN VEYA ESAS SÖZLEŞME 
HÜKÜMLERİNİN YORUMU VEYA UYGULANMASI 
KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI ÇIKARSA, 
YÖNETİM KURULUNUN VEYA DENETÇİNİN İSTEMİ 
ÜZERİNE ŞİRKETİN MERKEZİNİN BULUNDUĞU 
YERDEKİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DOSYA 
ÜZERİNDEN İNCELEME YAPARAK GÖRÜŞ 
AYRILIĞINI GİDERECEKTİR. MAHKEMENİN VERDİĞİ 
KARAR KESİNDİR.  

 

 



YENİ TTK- BAĞIMSIZ DENETİM 

• Yeni TTK’nın bağımsız denetim konusunda getirdiği sır saklama yükümlülüğü 
 

Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren, bugün denetçi olarak bilinen kişiler artık 
YMM, SMMM ve bağımsız denetim kurumları adı altında denetim görevlerini icra 
edecekleri söylenebilir. Belirli bir meslek grubuna Kanun tarafından böyle bir görevin 
verilmesi bağımsız denetçilerin sorumluluk alanını daha da genişletmiştir. 
 

      Ayrıca bağımsız denetimin uzman kuruluşlara bırakılması sır saklamadan doğan 
sorumluluğu arttırmaktadır. Yeni TTK ile beraber denetçinin sır saklamadan doğan 
sorumluluğu konusunda para cezaları öngörüldüğü, sır saklama konusunda 
öngörülen yükümlülüğün yerine getirilmesinde ihmali bulunan kişiler hakkında, 
verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim için yüz bin Türk Lirasına, pay senetleri 
borsada işlem gören anonim şirketlerde ise üç yüz bin Türk Lirasına kadar tazminata 
hükmedilebileceği düzenlenmiştir. 

      Denetçinin bağımsız bir denetleme kuruluşu olması halinde ise sır saklama 
yükümlülüğünün Yönetim Kurulu üyelerini ve çalışanlarını da kapsayacağından 
bahsedilebilir. Dolayısıyla sorumluluk alanının genişlemektedir. Bununla birlikte, 
bağımsız denetim firmalarının sorumluluk alanlarını sınırlandırmak ya da ortadan 
kaldırmak için önceden konulacak sorumsuzluk kayıtlarının geçersiz olacağı da yeni 
TTK‘da öngörülmüştür. Bu durum işlemlerin daha kusursuz ve profesyonelce 
yürütülmesi imkanı getirecektir. 
 



SIR SAKLAMA 

• 3- SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ 

İHLAL EDEN DENETÇİLER AYRICA 

TÜRK CEZA KANUNU’NUN 

239.MADDESİ UYARINCA 

CEZALANDIRILACAKLARDIR(527, 

562/7)  

 



YENİ TTK- BAĞIMSIZ DENETİM 

• DENETÇİ, GENEL KURULDA HAZIR 

BULUNACAK(407/2) VE TALEP 

EDİLMESİ HALİNDE DENETİMİN 

YAPILMA ŞEKLİ VE SONUÇLARI 

HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ 

VERECEKTİR(437).   

 

 



YENİ TTK- BAĞIMSIZ DENETİM 

• BİLANÇONUN ONAYLANMASINA 

İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI, 

KARARDA AKSİNE AÇIKLIK 

BULUNMADIĞI TAKDİRDE, YÖNETİM 

KURULU ÜYELERİNİN, YÖNETİCİLERİN 

VE DENETÇİLERİN İBRASI SONUCUNU 

DOĞURACAKTIR… 

 



YENİ TTK- BAĞIMSIZ DENETİM 

• ANONİM ŞİRKETİN VE TOPLULUĞUN FİNANSAL 
TABLOLARINI DÜZENLEMEKLE YÜKÜMLÜ ANA 
ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU, BİLÂNÇO GÜNÜNDEN 
İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE; FİNANSAL TABLOLARI, 
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET 
RAPORUNU, KÂR DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL 
KURUL KARARINI, DENETÇİNİN VERDİĞİ GÖRÜŞÜ 
VE GENEL KURULUN BUNA İLİŞKİN KARARINI, 
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE İLÂN 
ETTİRECEK VE ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNE 
KOYACAKTIR.  

 

 



OTOKONTROL 

• KAMU ADINA DENETLEYİCİ TÜZEL KİŞİLİĞİ HAİZ 
BİR ÜST KURUM KURULUP FAALİYETE GEÇİNCEYE 
KADAR DENETÇİLERİN, DENETLEMELERİNİ BU 
KANUN HÜKÜMLERİYLE STANDARTLARA VE 
AMACA UYGUN OLARAK YAPMALARINI 
SAĞLAMAK İÇİN, DENETÇİLER YERİNDEN VE 
İNTERNETTE, DENETLEME BELGELERİNE ERİŞİM 
SURETİYLE VE AYRICA GEREKLİ BİLGİLERİ DE 
ALARAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
TARAFINDAN DENETLENECEKTİR. BU ÜST 
DENETİMİN USUL VE ESASLARI ÇIKARILACAK 
YÖNETMELİKTE BELİRLENECEKTİR 



DENETİM YAPTIRILMAZSA NE 

OLACAK? 

• DENETÇİNİN DENETİMİNDEN 

GEÇMEMİŞ FİNANSAL TABLOLAR İLE 

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK 

FAALİYET RAPORU DÜZENLENMEMİŞ 

HÜKMÜNDEDİR. BİR BAŞKA DEYİŞLE 

BATILDIR 



ÖZEL DENETÇİNİN ATANMASI 

• 1-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 isteyebilecektir(207).  

 

 



ÖZEL DENETÇİ ATAMASI 

• 2-a) Denetçi, şirketin hâkim şirketle veya topluluk 
şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu 
görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya 

• b) Yönetim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı 
belirli hukukî işlemler veya uygulanan önlemler 
dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla 
denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa; 

• herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 
mahkemesi tarafından şirketin, hâkim şirketle veya 
hâkim şirkete bağlı şirketlerden biriyle olan ilişkisini 
incelemek üzere özel denetçi atanabilecektir(406).  

 



ÖZEL DENETÇİ ATAMASI 

• 3- Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının 
kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde 
ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce 
kullanılmışsa, belirli olayların özel bir 
denetimle açıklığa 
kavuşturulmasını,  gündemde yer almasa bile 
genel kuruldan isteyebilecektir. 

• Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her 
bir paysahibi otuz gün içinde, şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 
mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını 
isteyebilecektir.(438). 

 

 



ÖZEL DENETİMİN NİTELİĞİ 

• ÖZEL DENETİM, AMACA YARARLI BİR SÜRE 

İÇİNDE VE ŞİRKET İŞLERİ GEREKSİZ YERE 

AKSATILMAKSIZIN YAPILACAKTIR. 

• YÖNETİM KURULU, ŞİRKETİN 

DEFTERLERİNİN, YAZIŞMALARI DÂHİL 

YAZILARININ, KASA, KIYMETLİ EVRAK VE 

MALLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE, 

VARLIKLARININ İNCELENMESİNE İZİN 

VERECEKTİR.   

 

 



ÖZEL DENETİMİN NİTELİĞİ 

• KURUCULAR, ORGANLAR, VEKİLLER, 

ÇALIŞANLAR, KAYYIMLAR VE TASFİYE 

MEMURLARI ÖNEMLİ OLGULAR 

KONUSUNDA ÖZEL DENETÇİYE BİLGİ 

VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. UYUŞMAZLIK 

HÂLİNDE KARARI MAHKEME VERECEKTİR. 

MAHKEMENİN KARARI KESİNDİR.  

• ÖZEL DENETÇİ SIR SAKLAMAKLA 

YÜKÜMLÜDÜR 

 



ÖZEL DENETİMİN SONUNDA 

DÜZENLENECEK RAPOR 
• ÖZEL DENETÇİ, İNCELEMENİN SONUCU 

HAKKINDA, ŞİRKETİN SIRLARINI DA KORUYARAK, 
MAHKEMEYE AYRINTILI BİR RAPOR VERECEKTİR.  

• MAHKEME, RAPORU ŞİRKETE TEBLİĞ EDECEK VE 
ŞİRKETİN, RAPORUN AÇIKLANMASININ ŞİRKET 
SIRLARINI VEYA ŞİRKETİN KORUNMAYA DEĞER 
DİĞER MENFAATLERİNİ ZARARA UĞRATIP 
UĞRATMAYACAĞINA VE BU SEBEPLE İSTEM 
SAHİPLERİNE SUNULMAMASINA İLİŞKİN İSTEMİ 
HAKKINDA KARAR VERECEKTİR. 

• MAHKEME, ŞİRKET VE İSTEM SAHİPLERİNE, 
AÇIKLANAN RAPOR HAKKINDA, 
DEĞERLENDİRMELERİ BİLDİRMEK VE EK SORU 
SORMAK İMKÂNINI DA TANIYACAKTIR.  

 

 



İŞLEM DENETÇİSİNİN 

NİTELİKLERİ 

148/1 VE 310/2.MADDESİNDE  İŞLEM 
DENETÇİSİNİN KONUSUNDA UZMAN 

OLMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞ. 
351.MADDESİNDE DE, İŞLEM 

DENETÇİSİ RAPORUNUN, ORTA VE 
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İLE HALKA AÇIK 

OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERDE BİR 
YMM VEYA SMMM’CE DE 

DÜZENLENEBİLECEĞİ HÜKÜM ALTINA 
ALINMIŞTIR. 

 

 



İŞLEM DENETÇİLERİNİN 

GÖREVLERİ 
1- SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ 

İŞLEMLERİNİN DENETLENMESİ(351, 569, 586/2-b) 

2- BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ VE BİRLEŞME 
RAPORUNUN DENETLENMESİ(148) 

3- BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ VE BÖLÜNME PLANININ 
DENETLENMESİ(170) 

4- TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ VE TÜR DEĞİŞTİRME 
RAPORUNUN DENETLENMESİ(187) 

5- SERMAYE ARTIRIMININ VE AZALTILMASININ 
DENETLENMESİ(458, 473/2, 565/2, 592,635) 

6- DİĞER İŞLEMLERİN DENETİMİ(469, 605, 642)   

 

 



İŞLEM DENETÇİLERİNİN 

ATANMALARI 

   BİRLEŞME, BÖLÜNME, TÜR 
DEĞİŞTİRME, SERMAYENİN 
ARTIRILMASI VE AZALTILMASI 
İŞLEMLERİNDE YÖNETİM 
ORGANI(YÖNETİM KURULU, MÜDÜR 
/MÜDÜRLER / YÖNETİCİ), KURULUŞ 
AŞAMASINDA KURUCULAR, DİĞER 
İŞLEMLERİN DENETİMİNDE MAHKEME 
VEYA GENEL KURUL. 

  

 



İŞLEM DENETÇİLERİNİN 

SORUMLULUKLARI 
   ŞİRKETİN KURULUŞUNU, SERMAYE ARTIRIMINI, 

AZALTILMASINI, BİRLEŞMEYİ, BÖLÜNMEYİ, TÜR 
DEĞİŞTİRMEYİ, MENKUL KIYMET İHRACINI VEYA 
HERHANGİ BİR DİĞER ŞİRKET İŞLEM VE KARARINI 
DENETLEYEN İŞLEM DENETÇİLERİ KANUNÎ 
GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE 
KUSURLU HAREKET ETTİKLERİ TAKDİRDE, HEM 
ŞİRKETE HEM DE PAYSAHİPLERİ İLE ŞİRKET 
ALACAKLILARINA KARŞI VERDİKLERİ ZARAR 
DOLAYISIYLA SORUMLU OLACAKLARDIR.  

  
 



İŞLEM DENETÇİLERİNİN 

SORUMLULUKLARI 
İŞLEM DENETÇİSİ; KURULUŞ RAPORUNDA; PAYLARIN TAMAMININ 

TAAHHÜT EDİLDİĞİNİ; PAY BEDELLERİNİN, KANUNDA VEYA ESAS 
SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLMÜŞ BULUNAN EN AZ TUTARLARININ, 

KANUNA UYGUN OLARAK BANKAYA YATIRILDIĞINI VE BUNA İLİŞKİN 
BANKA MEKTUBUNUN MEVCUT OLDUĞUNU; BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN 
DOLANILDIĞINA İLİŞKİN AÇIK BİR BELİRTİ BULUNMADIĞINI; AYNÎ 
SERMAYE VE DEVRALINAN AYINLAR İÇİN MAHKEMECE ATANAN 

BİLİRKİŞİLERCE DEĞERLEME YAPILDIĞINI, MAHKEMECE RESMÎYET 
VERİLEN RAPORUN DOSYAYA SUNULDUĞUNU; KURUCU 

MENFAATLERİNİN KANUNA UYGUN OLDUĞUNU; KURUCULAR 
BEYANI İLE İLGİLİ AÇIK BİR UYGUNSUZLUĞUN, AŞIRI BİR DEĞERİN 

VE İŞLEMLERDE GÖRÜNÜR BİR YOLSUZLUĞUN BULUNMADIĞINI VE 
DİĞER KURULUŞ BELGELERİNİN MEVCUT OLDUĞUNU, GEREKLİ 

NOTER ONAYLARININ VE İZİNLERİN ALINDIĞINI AÇIKLAR. 

351.MADDEYE AYKIRI RAPOR VEREN İŞLEM DENETÇİSİ, ÜÇYÜZ 
GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASIYLA 

CEZALANDIRILACAKTIR.  

 

 



KURUMSAL YÖNETİM,  

UYUM VE RAPORLAMA 

• Yönetim (management) hissedarlara 

değer yaratmak amacıyla şirketi yönetir. 

• Yönetim Kurulu hissedarlar adına yönetimi 

gözetler… 

• Etkin bir gözetim için yönetim kurulunun 

yönetimden bağımsız olması gerekir… 

• Yönetim doğru ve gerçek mali tabloları 

üretmelidir… 

 



KURUMSAL YÖNETİM,  

UYUM VE RAPORLAMA 

• Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi 
bağımsız denetçinin seçimini sağlar 

• Bağımsız denetçi her türlü endişesini 
Yönetim Kuruluna iletmekle yükümlü 

• Denetçi tüm bu süreçte bağımsız kalmak 
zorunda 

• Şirket yatırımcılarını sürekli bilgilendirmeli 

• Şirket çalışanlarına adil olmalı 

• Şirket çevreye ve topluma duyarlı olmalı  

 

 



KURUMSAL YÖNETİM,  

UYUM VE RAPORLAMA 

• Bu süreçte çıkar çatışmaları söz konusu. 

• Kurumsal yönetim şirket idaresindeki tüm 

birimlerin rollerini belirler ve bunlar 

arasında bir denge ve kontrol 

mekanizması sunar. 

 

 



KURUMSAL YÖNETİM NEDİR? 

• Bir şirketin yönetim kurulu, ortakları ve diğer 

menfaat sahipleri arasındaki ilişkiler dizinidir. 

• Tarafların şirket üzerindeki haklarının ve 

sorumluluklarının dağılımını belirler. 

• Şirketle ilgili konularda karar almanın kural ve 

prosedürlerini tanımlar. 

• Şirket hedeflerinin, bu hedeflerin gerçekleştirilme 

yollarının ve performans gözetiminin 

oluşturulmasını temin eder.  

 

 



KURUMSAL YÖNETİM NEDİR? 

Kurumsal Yönetim;   

 
İşletme yönetiminde, iş süreçlerinde, pay ve menfaat sahipleri ile 

ilişkilerde; 

 

• Eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla, 

•  İşletme faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği,  

•  Raporlama güvenilirliği,  

•  Düzenlemelere uygunluğu,  

•  Pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için 
güvence sağlayan yaklaşım ve ilkeleri ifade eder. 

 
 

 



KURUMSAL YÖNETİM  

İyi Kurumsal Yönetimin Unsurları; 

• Disiplin, 

• Şeffaflık, 

• Bağımsızlık, 

• Hesap Verebilirlik, 

• Sorumluluk, 

• Eşitlik, 

• Sosyal Sorumluluk 

 



KURUMSAL YÖNETİM 

• 1. Yönetim Kurulu sirketin genel müdürünü secer ve genel mudur ile ust 

• kademe yoneticilerinin operasyonlarının uygun ve etik olarak yapıldığını 

• gozetir. 

• 2. Yönetim sirketi etkin ve etik cercevede yoneterek sirket ortaklarına değer 

• yaratmayı amaclar. Yonetim Kurulu ve yonetim, sirket icindeki durustluk ve 

• kanunlara uyma kulturunu yerlestirir. Yonetim Kurulu ve yonetim kisisel 

• cıkarlarını hicbir zaman sirket cıkarlarının ustune cıkarmaz. 

• 3. Şirketin mali durumunu ve performansını doğru olarak gosteren mali 

• tabloların hazırlanmasından ve yatırımcıların ihtiyac duyduğu sirketin mali 

• yapısı ve isletme riskleri ile ilgili bilgilerin zamanlı bir sekilde 

• duyurulmasından, Yonetim Kurulu ve Denetim Komitesinin gozetiminde, 

• yonetim sorumludur. 

 



Yeni TTK’da kurumsal yönetim 

ilkelerinin getiriliş amacı nedir? 
• Özellikle şirket gruplarının yönetimi açısından uygulama alanı bulan 

kurumsal yönetim ilkeleri konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(SPK) yayınlamış olduğu bir düzenleme zaten mevcuttur. Söz 
konusu ilkelerin denetimi konusunda ise ilgili Kurul yetkili kılınmıştır. 
Yeni TTK ile bu ilkeleri yayınlama yetkisinin Kurula devredilmesi 
kanuni bir temele dayandırılmaktadır. Düzenleme sadece halka açık 
anonim şirketler için öngörülmüş olmakla birlikte, başkaca şirket 
yapıları için kurumsal yönetim ilkelerinin benimsemesi halinde de 
yine bu ilkeler  SPK’ca denetlenecektir. Kurumsal yönetim ilkeleri; 
şirketlerin doğru zamanda doğru karar verebilme yeteneklerini 
arttırmayı hedeflemektedir. Bu ise; şeffaf, adil ve hesap verilebilir 
şirket kayıtlarının tutulmasından ve iç ve dış denetimin doğru bir 
şekilde yapılmasını sağlamaktan geçer. Esasında kurumsal yönetim 
ilkeleri kamunun aydınlatılması ilkesine hizmet verdiğinden sermaye 
piyasası araçları, alacaklılar ve pay sahipleri yönünden önemli olan 
tüm ilişkilerin, raporların, planların, projelerin açıklanmasını da 
içermektedir. 

 



KURUMSAL YÖNETİM ALANINDA 

NELER YAPILDI? 

• Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları 

• Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 

Faaliyetlerinin Ayrılması 

• Denetim Firması Rotasyonu 

• Denetimden Sorumlu Komite 

• Halka Arzlarda Açıklamalar 

 

 



KURUMSAL YÖNETİM ALANINDA 

NELER YAPILDI? 

• Özel Durumların Kamuya Açıklanması 

• Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)-
Bilginin zamanında, standart biçimde, yeterli 

açıklıkta, sorumluluk içinde açıklanması 

• Birikimli Oy Sistemi 

• Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Yayımlanması 

 



KURUMSAL YÖNETİM ALANINDA 

NELER YAPILDI? 

• Kurumsal Yönetim Anketi-(Yüksek Katılım, İlgi) 

• Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 

Zorunluluğu 

• Şirketlere İnternet Sitelerinde Yatırımcılara 

Yönelik Bilgileri Açıklama Tavsiyesi 

• OECD 2004 İlkelerine uyum 

• Kurumsal Yönetim Endeksi 



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN 

PAY SAHİPLERİ İÇİN GETİRDİKLERİ 

• Pay sahiplerinin bilgi alma hakkının kapsamı 
genişletilmiştir   
– Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin kurulması,  

– Yönetim kurulunun bilgi alma talebini ancak şirket sırrı ve şirket 
menfaatini gerekçe göstererek reddedebilmesi,  

– Soru sorma hakkının açıkça tanınması,  

– Özel denetçi atanma talebinin bireysel hak haline getirilmesi,  

– Genel kurul toplantı gündeminin internet ortamında gösterilmesi,  

– Oy kullanma prosedürüne ilişkin bilginin genel kurul toplantı 
ilanında verilmesi 

• Genel kurulun etkinliği artırılmıştır 
– Genel kurula katılıma özel önem verilmesi  

– Bölünme, varlık satımı gibi konuların da genel kurulda karara 
bağlanması yönünde esas sözleşmeye hüküm konulması  

 



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN 

PAY SAHİPLERİ İÇİN GETİRDİKLERİ 

   Oy hakkının etkinliği artırılmış, oy imtiyazının 

sınırlandırılmasına yönelik hükümler getirilmiştir. 

• Payın serbestçe tedavülü önündeki engeller 

kaldırılmış ve bağlam yaratılması olanağı 

ortadan kaldırılmıştır. Bu çerçevede yine pay 

sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde 

tutulması ve kayıtların periyodik güncellenmesi 

yükümlülüğü getirilmiştir 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Şirketin finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporundaki 

finansal bilgilerinin “standartlara” ve gerçeğe uygunluğu 
bağımsız denetçi tarafından sınanacaktır. İkinci olarak, 
tüm anonim şirketlerin ve limited şirketlerin web sitesi 
kurması ve bu sitenin içeriğini güncellemesi gerekecektir. 
Bu web sitesinde, başta şirketin finansal tabloları ve yıllık 
faaliyet raporu olmak üzere, kamunun aydınlatılmasına 
yönelik bir çok olgunun duyurulması öngörülmektedir. 
Şeffaflığa ilişkin önlemler arasında, belirli işlemlerin 
ayrıca işlem denetimine tabi olması ve sermayenin 
korunmasına ilişkin etkin önlemler getirilmesi sayılabilir.  

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Hukuki düzenlemelerde, ekonomik kavramlar ancak kurallar 

tahtında ifadesini bulur. Yeni kanun, şirketin iyi yönetimi 
doğrultusunda yönetim örgütünü şeffaflaştırmakta, yönetim 
kararlarının alınmasını kolaylaştırmakta,profesyonel yöneticinin 
hukuki konumunu (bilgi almasını ve kontrolü dışındaki zararlardan 
sorumlu tutulmamasını) temin ederek iyi yönetim amacına ağırlık 
vermektedir.  

• Pay sahipliği hakları güçlendirmekte, pay sahiplerine yeni haklar 
tanınmaktadır.  

• Şirketin kurumsal yönetimine yönelik düzenlemeler, dolaylı olarak 
şirketin piyasa ve marka değerini artıracaktır. Denetimden geçen 
finansal tablolar, şirketin kredibilitesini açıkça ortaya koyacak; 
sermayenin korunmasına yönelik mekanizmalar, özvarlığın 
korunmasına hizmet edecek; bu gelişmeler şirketin yatırımlarının 
geri dönüşünün hızlanmasına dolaylı olarak hizmet edecektir. 

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Şeffaflık, hem yönetsel, hem de finansal açıdan bir çok düzenlemeyle 

sağlanmaktadır. Şeffaflık ilkesinin en temel güvencesi, muhasebe düzeninin 
bütünüyle değiştirilmesidir. Anonim ve limited şirketlerin muhasebe düzeni, 
artık IFRS’ye uyarlanmış Türkiye muhasebe standartları uyarınca tutulacak; 
vergi muhasebesi kavramı tamamen terk edilecektir. Şirketin finansal 
tablolarının ve yıllık faaliyet raporundaki finansal bilgilerinin “standartlara” ve 
gerçeğe uygunluğu bağımsız denetçi tarafından sınanacaktır. İkinci olarak, 
tüm anonim şirketlerin ve limited şirketlerin web sitesi kurması ve bu sitenin 
içeriğini güncellemesi gerekecektir. Bu web sitesinde, başta şirketin finansal 
tabloları ve yıllık faaliyet raporu olmak üzere, kamunun aydınlatılmasına 
yönelik bir çok olgunun duyurulması öngörülmektedir. Şeffaflığa ilişkin 
önlemler arasında, belirli işlemlerin ayrıca işlem denetimine tabi olması ve 
sermayenin korunmasına ilişkin etkin önlemler getirilmesi sayılabilir.  

• Yeni kanun, şeffaflığı yönetsel açıdan da ele almakta ve pekiştirmektedir. 
Şirketlerin tüm yazışmalarında, anonim ve limited şirketlerinin unvanı, 
merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermayesi, internet sitesi gibi verilere yer 
verilecektir. Ayrıca şirketteki yönetim örgütlenmesi ve yetki dağılımları, 
teşkilat yönetmeliği(iç yönetmelik) ile somutlaştırılacak ve kamuya 
duyurulacaktır.  

 



YENİ TTK  

ŞİRKETLERDE DENETİM 
• Kurumsal yönetimin bir diğer ilkesi olan hesap verebilirlik de 

kanunda yansıma bulmaktadır. Sözü edilen teşkilat yönetmeliği, 
anonim ortaklıkta kimlerin yönetim yetkisine sahip olduğu, kimin 
kime karşı sorumlu bulunduğu ve sonuçta şirket içinde işletilecek 
hukuki mekanizmalarda şirketin ve menfaat sahiplerinin kimden 
(hangi yöneticiden) hangi konuda hesap soracağı açıklığa 
kavuşturulmaktadır.  

• Dördüncü olarak, kurumsal yönetimin sorumluluk unsuru da 
kanunda hakkıyla yer bulmaktadır. Yeni kanun, profesyonel, bilinçli 
ve donanımlı yönetici kavramına ağırlık tanımıştır. Yöneticilerin 
sorumluluğu rasyonel bir anlayışla yeniden düzenlenmiş; şirketler 
topluluğunda hakim şirketin “hakimiyetin kötüye kullanılmasından” 
ve “güvenin kötüye kullanılmasından” sorumluluğu, kanunda yer 
bulmuştur. Yeni kanunda yer alan “Hiç kimse, kendi kontrolü 
dışındaki zararlardan sorumlu tutulamaz” ilkesi, sorumluluk 
uygulamalarına yön verecek nitelikte önemli bir kuraldır 



YENİ TTK-BİRLEŞME 

• Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi 

•  
6762 sayılı Kanun’da konuya ilişkin bir düzenleme olmamakla 
beraber, SPK’nın çıkarmış olduğu Seri: I, No: 41 sayılı Birleşme 
İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde konuya açıklık getirildiği 
görülmektedir. Söz konusu tebliğde; belirli koşulların varlığı halinde 
birleşme işlemlerinin kolaylaştırıldığı, ortaklığın; paylarının % 95'i 
veya daha fazlasına sahip başka bir ortaklık tarafından devralınması 
suretiyle birleşmesi halinde, bağımsız denetim raporu, uzman 
kuruluş raporu ve Yönetim Kurulu raporuna gerek olmadan birleşme 
işleminin gerçekleştirilmesine imkan sağlandığı belirtilmektedir. Bu 
düzenlemeye paralel Yeni TTK’nın 153. ve 154. maddelerinde 
sadece sermaye şirketlerine özgü olmak üzere kolaylaştırılmış 
birleşme prosedürünü düzenlendiği görülmektedir 



YENİ TTK-BİRLEŞME 

• Buna göre;  
• Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı 
veren bütün paylarına veya, 
• Bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme 
dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye 
şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına sahiplerse sermaye 
şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler. 
• Devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin tüm 
paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına 
sahipse, azınlıkta kalan pay sahipleri için;  

• Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesi 
şirket payları yanında, 141 inci maddeye göre, şirket paylarının 
gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin 
önerilmiş olması ve birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya 
herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun 
doğmaması, hâlinde birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir  

 



YENİ TTK- BÖLÜNME 

• Yeni TTK’nun bölünme konusundaki sistematiği 

• Yeni Kanun’un bölünme konusunda getirmiş olduğu düzenleme uygulama ile paralel 
olup tam ve kısmi bölünme olarak düzenlenmiştir. Sistematik olarak incelediğinde 
yerinde olan bu düzenlemenin tam ve kısmi  bölünme ile ilgili tanım içerdiği 
görülmektedir. Bölünme işlemi özellikle gereğinden çok veya hızlı büyüyen, birden 
çok sektörde ya da bölgede faaliyet gösteren ortaklıkların dağılmasını engellemek ve 
şirketlerin esas faaliyet konularına dönmesi amacıyla yapılmaktadır. Bunun yanında 
ortaklık yapısında çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi açısından bölünmenin faydalı 
olduğu da söylenebilir. 

• Yeni TTK hükmüne göre; tam bölünme, şirketin tüm malvarlığının bölümlere ayrılması 
ve diğer şirketlere devrolunmasıdır. Tam bölünüp devrolunan şirket tasfiyesiz infisah 
eder (sona erer) ve unvanı ticaret sicilinden silinir. Kısmî bölünmede ise, bir şirketin 
malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün diğer şirketlere devrolunması söz 
konusudur. Şirketten ayrılan bölümlerin sicilden silinmesi söz konusu değildir. 
Şirketten ayrılan kısımlarla yavru şirket kurmak amaçlanabilir.  Bu durumda 
bölünmeden sonra oluşacak yeni malvarlığı yavru şirkete külli halefiyet yolu ile 
geçmeyecek, ancak ayni sermaye olarak konulabilecektir.  
 



YENİ TTK- BÖLÜNME 

• Bir sermaye şirketinin şahıs şirketine bölünmesi mümkün 
müdür? 
Hayır, mümkün değildir. Yeni TTK’nın 158. maddesi, sermaye 
şirketleri ve kooperatifler için ancak sermaye şirketlerine ve 
kooperatiflerle bölünme imkanı getirmektedir. Dolayısıyla, bir 
sermaye şirketinin şahıs şirketine bölünmesi mümkün olmadığı gibi 
tersi de mümkün değildir. Bu yasağın aşılması tür değiştirme yoluyla 
mümkün olabilecektir. Bununla birlikte sermaye şirketlerinin kendi 
türleri içinde bölünmesi mümkündür. Kısaca bir anonim şirket, bir 
limited şirkete bölünebilecektir. Buna karşılık bir anonim şirket şahıs 
şirketine bölünemez ve tersi de mümkün değildir. Söz konusu 
düzenlemenin alacaklıları korumak amacıyla getirildiği 
düşünülmektedir.  
 
 
 

 



ŞİRKETLER TOPLULUĞU 

KAVRAMI 
• Şirketler topluluğu kavramı nedir ve hangi ihtiyaca cevap vermektedir? 

Yeni TTK’nın göze çarpan en önemli yeniliklerden biri de şirketler topluluğu ile ilgili 
düzenlemeler getirmesidir. Şirketler topluluğu müessesesinin düzenlenme amacı yeni 
TTK’nın tüm maddelerinde hissedilen şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin bir 
gereğidir. 

•  Zira uygulamada mevcut olan grup şirket yapısı bakımından hukuki anlamda bir 
boşluk bulunmakta, hakim şirket ve bağlı şirket arasında yapılan her türlü işlemin iç 
içe geçmesi nedeniyle şirketler gerçek iktisadi varlıklarını saklamaktadırlar. Yeni 
TTK’nın bu anlamda tüzel kişilik perdesini kaldırdığını ve sorumluluk bahsi açısından 
önemli bir düzenleme getirdiğini söyleyebiliriz. Mevcut sistemde hakim şirketler 
hissedar oldukları yavru şirketler üzerinden yaptıkları işlemler nedeniyle 
bilançolarında gerçek durumları yansıtmayan bir görünüm yaratabilmektedir.Getirilen 
bu düzenleme ile söz konusu durumdan en çok etkilenen bağlı şirket yöneticilerinin 
korunması sağlanmakta ve şirketlerin sorumluluk sınırları belirlenmektedir. Ayrıca 
şirketler topluluğu içinde yer alan her şirket için kayıp ve kazançların açıkça görülmesi 
sağlanacaktır. Bu nedenle söz konusu yapının düzenlenmesi önemli bir ihtiyaca 
cevap verecek, yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi sonrasında şirketlerin sermayelerini 
sulandırılmaları büyük ölçüde önlenecektir.  

 



ANA ŞİRKET-YAVRU ŞİRKET 

• Ana şirket ve yavru şirket arasındaki organik ilişki 
nasıl belirlenecektir? 
Yeni TTK’da ”Karşılıklı Katılma” başlığı altında ana şirket 
ve yavru şirket kurumları düzenlenmiştir. İlgili hükme 
göre birbirlerinin paylarının en az ¼’üne sahip olan 
sermaye şirketleri karşılıklı iştirak durumunda 
olacaklardır. Söz konusu hakimiyetin sağlanması 
konusunda ¼’lük oran hesaplanırken; pay ve oy 
miktarlarına bakılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra 
bir şirketin diğeri üzerinde herhangi bir surette hakimiyet 
kurması o şirketi hakim şirket kılacaktır.  

 



BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETİN 

RAPOR YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
• Bağlı ve hakim şirketlerin raporlama yükümlülükleri nelerdir? 

Bağlı şirketin Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde; şirketin 
hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor hazırlayacaktır. 
Bu rapor bağlı şirketlerin kendi aralarında ve bağlı şirketin  hakim 
şirketle olan ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve yararların 
ortaya konulması ile ilgilidir. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılları 
dikkate alınacak ve elde edilen faydaların karşılığında karşı edim 
sağlanıp sağlanmadığı, alınan kararların bağlı şirketi bir zarara 
uğratıp uğratmadığı hususlarının incelemesi açıkça belirtilecektir. 
Yönetim Kurulunun hazırladığı bu raporun sonuç kısmının yıllık 
rapora alınarak Olağan Genel Kurulda sunulması, pay sahiplerinin 
grup ve hakim şirketler hakkında bilgi almasını ve aydınlanmasını 
sağlayacaktır. 

 



BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETİN 

RAPOR YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
• Söz konusu raporun doğru dürüst ve hesap verme 

ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi esastır. Rapor bağlı 
ve hakim şirketlerin denetlenmesine olanak 
sağlayacağından rakamların, olguların ve sonuçların 
gerçekleri yansıtması gerekmektedir. Söz konusu 
raporun hazırlanmaması ya da raporun içeriğinin eksik 
olması durumu, Yeni TTK’nın sorumluluk bahsinde 
ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre söz konusu hükme 
aykırı hareket edenler bir yıla kadar hapis ve üç yüz 
güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaklardır.  
 



YÖNETİM KURULU  

ve DENETİM İŞLEVİ 
• Yönetim kurulu yapısı ve işleyişi 

• Kanun, mevcut kanunun yönetim kurulu ve şirketin yönetim 
örgütlenmesine ilişkin sistemini muhafaza etmekle birlikte, buna yeni 
alternatifler eklemektedir. Açık bir anlatımla, şirketler, dilerlerse 
bugüne kadarki yönetim yapılarını koruyabilecekler, dilerlerse de 
yeni kanunun öngördüğü alternatiflere yönelebileceklerdir. 
Alternatifler şu şekilde sıralanabilir :  

• 1. Yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olması zorunluluğu 
kaldırılmıştır. 

• 2. Tüzel kişi ortak, yönetim kurulu üyesi olabilecektir.  

• 3. Yönetim organı (kurulu) tek bir yöneticiden oluşabilecektir. 

• 4. Yönetim( icra) yetkileri olduğu gibi üçüncü kişilere (icra kuruluna) 
devredilebilecek, yönetim kurulu gözetim makamı konumuna 
yerleşebilecektir.  

• Görüldüğü üzere, yeni kanunun getirdiği alternatifler çok zengindir.  

 



YÖNETİM KURULU  

ve DENETİM İŞLEVİ 
• Yönetimin işleyişine işlerlik kazandıran adımlar ise, 

yönetim kurulunda yeter sayılar itibariyle karar 
alınmasının kolaylaştırılması, aynı zamanda ortakların 
isteğine göre ana sözleşmeyle bu yete rsayıların eski 
sistemde olduğu gibi artırılabilmesidir. Yönetime 
katılmada imtiyaz (belirli pay gruplarının belirli sayıda 
yöneticiyle yönetim kurulunda temsili) eskiden de geçerli 
kabul edilmekteydi; ancak bu mekanizma yeni kanunda 
açıkça düzenlenmiştir. Bunun dışında mevcut sistemde 
geçerli olan dolaştırma yoluyla karar uygulaması, yeni 
sistemde açık bir kuralla düzenlenmiştir. Yeni kanun, 
telekonferans yoluyla yönetim kurulu toplantısı 
yapılmasına da imkan tanımaktadır.  

 



ORTAKLIK YAPISI 

PAY SAHİPLERİ 
• Ortaklık yapısı ve kontrol haklarının yerine 

getirilmesi/kullanılması 

• Ortaklık yapısı, ana sözleşmeyle örülmektedir. Kanun, 
ana sözleşmenin içeriğini daha kapsamlı kurallarla 
düzenlemekte, ana sözleşmenin kanundan ancak 
kanunun açıkça izin verdiği konularda ayrılmasına 
olanak tanımaktadır.  

• Diğer yandan, kanun, pay sahipleri arasında şirketteki 
kontrol haklarının kullanımına ilişkin olarak yapılan pay 
sahipleri sözleşmesine bilinçli olarak yabancı kalmakta, 
bu sözleşmelerin “şirketin çatısı dışında” kalmasını esas 
almaktadır. Bu sözleşmeler, bugüne kadar olduğu gibi 
yine birer borç sözleşmesi olarak düzenlenebilecek ve 
geçerliliğini ve etkilerini ortaklar arasında hissettirecektir.  

 



HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE 

SORUNLAR 

• Yatırımcılar tarafından şirket yönetiminin; 

şeffaf, etik, güvenilir, anlaşılabilir ve 

raporlanabilir “yönetim ilkeleri”dahilinde 

şirketleri yönetmesi beklenmektedir... 

• Şirket yönetim ilkelerinin şirketlere yarar ve 

düzen getireceği kuşkusuz doğrudur. Ancak 

beraberinde şirket büyümesine getireceği 

engeller ne olacaktır? 

 



HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE 

SORUNLAR 

• Şirket yönetiminin etik kurallar, 
raporlama, şeffaflık üzerine 
yoğunlaşması nedeniyle, yatırımcının 
elde edeceği gelirden fedakarlıkta 
bulunması ne kadar geçerli olabilir ? 

• Şeffaflığın sağlanması nedeniyle 
oluşacak aşırı dokümantasyon ve 
detay, şeffaflıktan uzaklaşmaya yol 
açmayacak mı? 

 

 

 



HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE 

SORUNLAR 

• PİYASALARA DÜZENLİ BİLGİ VERME 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

• YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 

• PİYASALARI EŞDEĞER VE EŞZAMANLI 

BİLGİLENDİRME 



TEMETTÜ AVANSI 

• Kar payı (temettü) avansı yeni TTK’da ne şekilde düzenlenmiştir? 
Bilindiği üzere halka açık anonim şirketler bakımında kar payı avansı 
dağıtmak SerPK’nın 15. maddesine göre belli şartlar altında mümkün 
kılınmıştır. Maliye Bakanlığı 1 No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ 
ile tüm sermaye şirketlerinin kar payı avansı dağıtabilmelerini hükme 
bağlamış fakat bu düzenleme Maliye Bakanlığı’nın böyle bir yetkisi 
olmaması sebebiyle Danıştay 4. Dairesi tarafından iptal edilmiştir.  

• Yeni düzenlemede ise Maliye Bakanlığı’nın getirdiği fakat iptal edilen 
düzenlemenin kanunlaştırıldığı ve “Kâr payı avansı Sermaye Piyasası 
Kanununa tâbi olmayan şirketlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir tebliği 
ile düzenlenir.” hükmü getirilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
çıkaracağı tebliğin de SerPK ve yine Sermaye Piyasası Kanuna Tabi Olan 
Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında 
Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olması beklenmektedir. 
 
 

 



DENETİM UYGULAMASINDA 

OLASI SORUNLAR 
 Denetim dürüst ve tarafsız şekilde yapılmalıdır, denetçi 

iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanmamalıdır. 

 Yükümlülüğün ihlali halinde halka açık olmayan 
şirketlerde 100.000 TL, halka açık şirketlerde 300.000 
TL’ye kadar tazminata hükmedilebilir. 

 Zamanaşımı – 5 yıl 

 Yılsonu hesapları, finansal tablolar, faaliyet raporu ile 
ilgili olarak kanun, idari tasarruf ve esas sözleşme 
hükümlerinin yorumu ve uygulanmasına ilişkin görüş 
ayrılıklarında Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir. 

 Dava giderleri şirkete aittir. 

 

 



KOBİ TFRS 

• 1 Kasım 2010 tarihinde yayımlanan Kobiler İçin Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğinden sonra 
birçok soru işaretleri oluştu. Bu soru işaretlerinden birincisi; 

• Kobi Tfrs Hangi İşletmeleri Kapsayacaktır?  

• Bildiğimiz üzere ülkemizde Ticari İşletmeler ikiye ayrılmakta Esnaf(Defter Tutmayanlar), 
Tüccar(Defter Tutanlar) olamak üzere. Tüccar ise kendi içinde ikiye ayrılmakta. Bilanço Usulu (1. 
Sınıf ), İşletme Defteri (2. Sınıf) buraya kadar bahsettiğimiz işletmelerden Esnaf ve İkinci Sınıf 
olan işletmelere uygulanmayacaktır. 

• Bilanço Usulu Defter tutanlar ise TMS / TFRS (IFRS) ve KOBİ TFRS (IFRS for SMEs) şeklinde 
ikiye ayrılmakta. 

• TMS / TFRS (IFRS) 

• Bankalar Uygulanıyor 

• Sigorta Şirketleri Uygulanıyor 

• Borsada Kayıtlı Şirketler Uygulanıyor 

• Büyük Sermaye Şirketleri 2012 

• KOBİ TFRS (IFRS for SMEs) 

• Büyük Ölçekli Şahıs İşletmeleri 2012 

• Orta Ölçekli İşletmeler 2012 

• Küçük Ölçekli İşletmeler 2012 

• Mikro Ölçekli İşletmeler 2012 

• KOBİ TFRS yanlarında 2012 yazılı olan işletmelere 2012 yılından itibaren uygulanacaktır.  
Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek’in 28 Ekim 2010 da açıkladığı (Toplantının Detaylarına) göre 
hazırlanmıştır. 

 



TÜRK ŞİRKETLERİN YURT DIŞI 

FAALİYETLERİ 
• İlk olarak, yabancı şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri mutlak anlamda, yeni kanuna 

tabidir. Zira Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’deki tüm ticari ve ekonomik ilişkileri 
kapsamına almaktadır.  

• Yeni kanun, Türk şirketlerinin yurt dışındaki faaliyetlerini ise kural olarak kapsamıyor. 
Buna, “hükümranlık hakları” dediğimiz, her ülkenin kanunlarının kendi sınırları içinde 
uygulanması ilkesi yol açmaktadır. Ancak, bunun istisnasına da değinmekte yarar 
vardır. Bir Türk şirketi, yabancı ülkedeki şirketinin kontrolüne sahipse, bu takdirde, 
yeni kanuna göreTürk şirket “hakim şirket”, onun yabancı ülkedeki iştiraki ise 
“yavru(bağlı) şirket” sayılıyor.  

• Ayrıca her iki şirket, yeni kanuna göre bir şirketler topluluğunu oluşturuyor. Yeni 
kanunun, şirketler topluluğuna ilişkin hükümleri, oldukça çarpıcı sonuçları beraberinde 
getiriyor. Bu sonuçlardan en önemlisine temas etmek gerekirse, Türk şirketi hakim 
şirket olarak yabancı şirket üzerindeki hakimiyetini kötüye kullanmamakla 
yükümlüdür. Hakimiyeti kötüye kullanma, hakim şirketin yavru şirket nezdinde aldığı 
kararlarla, (örneğin yavru şirketin bazı varlıklarını başka yavru şirketlere devretmek, 
yavru şirketi başka yavru şirketlere finansman sağlamaya yöneltmek, yavru şirketin 
gelişimini etkileyecek olumsuz kararlar almak) yavru şirketi zarara uğratmasıdır.  

• Bu tür zararlar, yavru şirkete telafi amacıyla yapılacak ödemeler veya aynı bilanço yılı 
içinde bilançoya eklenecek bir alacak kalemi ile telafi edilebilir; bu takdirde bir sorun 
ortaya çıkmaz. Buna karşılık, zarar bu şekilde telafi edilmezse, yavru şirketin 
ortakları, ortaya çıkan zarar için hakim şirketi ve onun bu zarara yol açan 
yöneticilerini dava edebilecek; bu tür bir davada mahkeme, hakim şirketi, davacının 
hisselerini satın almaya mahkum edebilecektir.  

 



YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE 

ŞUBELERİ 
• Yabancı şirketlerin Türkiye şubelerine ilişkin olarak yeni 

TTK’nın getirdiği bir düzenleme mevcut mudur? 
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun ile 30 Teşrinisani 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi 
Eshama Münkasim Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında 
Kanunu Muvakkat yürürlükten kaldırılmıştır.  

• Yeni TTK’nın 12. maddesi ile merkezi yurt dışında bulunan 
şirketlerin Türkiye'de açacakları şubelerle ilgili düzenleme 
yapıldığından ve yine aynı maddeye göre tescil edilecek hususlarla, 
şubenin tesciline ilişkin ayrıntılı düzenlemenin Ticaret Sicili Tüzüğü 
ile yapılacağı belirtildiğinden Kanunu Muvakkat yürürlükten 
kaldırılmıştır. Ayrıca, bu düzenleme ile merkezi yurt dışında bulunan 
şirketlerin Türkiye'de açacakları şubelerin kuruluşuna ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığından alınan izin aşaması kaldırılacak ve bu 
sayede anılan şirketlerin Türkiye'de açacakları şubelerin kuruluş 
işlemlerinin kolaylaştırılması sağlanacaktır. 

 



YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE 

ŞUBELERİ 
• Öte yandan, Yeni TTK yabancı şirketlerin Türkiye 

şubeleri açısından yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu 
hususta getirilen yeniliğe göre; yabancı şirketlerin 
Türkiye şube müdürleri, şubeye özgü finansal tabloları, 
şubesi oldukları şirketin dahil olduğu topluluğun yıl sonu 
finansal tablo özet ve yıllık raporlarını tabi olduğu hukuka 
göre gerekli onayların alınmasından itibaren altı ay 
içinde Türkiye’de yayınlamakla görevlidirler. Söz konusu 
hükmün kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde 
getirildiği ve mevcut olan yabancı şirketlerin finansal 
açıdan tanıtılmasının amaçlandığı söylenebilir 



KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ 

• Yeni TTK’nın kayıtlı sermaye sistemi bakımından getirdiği 
yenilikler nelerdir? 
Yeni TTK’nın getirdiği bir diğer yenilik, SerPK’ya tabi olmayan 
anonim şirketlerin de kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine 
olanak tanımasıdır. Halka açık anonim şirkette benimsenen kayıtlı 
sermaye sisteminin kapalı anonim şirketler için de öngörülmesi bu 
iki farklı anonim şirket yapısını birbirine yakınlaştırmaktadır. Bu 
sayede kapalı anonim şirketlerin halka açık anonim şirkete dönüşme 
prosedürü basitleşecektir. SerPK’da benimsenen esas ve kayıtlı 
sermaye ayrımı yeni düzenlemede de benimsenmiş bu sayede iki 
kanun arasında paralellik sağlanmıştır. Yeni TTK hükmüne göre; 
halka açık olmayan anonim şirketler, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’ndan izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden 
çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri yitirdikleri 
takdirde aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkarılırlar. 
 



ÖZ SERMAYE-ÖDÜNÇLER 

• Öz sermayenin yerini tutan ödünçlerin yeni 
TTK’da düzenlenme amacı nedir? 
Yeni TTK’da öz sermayenin yerini tutan ödünçler 
düzenlenerek, şirketin kredi yeteneğinin 
artırılması, iflâsların azaltılabilmesi ve 
alacaklıların güvence altına alınması 
amaçlanmaktadır. Öte yandan, Avrupa 
ülkelerinde sınırlı sorumlu şirketlerin doğal 
araçları olarak kabul edilen ek ödeme 
yükümlülükleri ile yan edim yükümlülükleri de 
yeni TTK’da düzenlenmektedir. 

 



ORTAKLAR CARİ HESABINA SON 

• Pay sahiplerinin şirkete borçlanmaları konusunda yeni TTK 
nasıl bir düzenleme öngörmüştür? 
Yeni TTK bu konuda mevcut kanundan farklı bir düzenleme 
öngörmüş ve pay sahiplerinin şirkete borçlanmalarını engelleyecek 
bir yasak getirmiştir. Yeni düzenlemenin 356. maddesi söz konusu 
düzenlemeye bir de istisna getirmiştir. Hükme göre, anonim 
şirketlerde pay sahiplerinin şirkete borçlanması yasak olmakla 
birlikte pay sahiplerinin, iştirak taahhüdünden doğan borçları istisna 
sayılmıştır. Zira pay sahibinin, her müşterisi gibi şirketten vadeli 
olarak mal alması mümkün görülmelidir. Pay sahiplerinin bu istisna 
dışında şirkete borçlanmaları durumunda Yeni TTK’da üç yüz 
günden beş yüz güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.  
 
 

 



ORTAKLAR CARİ HESABINA SON 

• Anonim şirketlerde pay sahiplerinin şirkete 
borçlanamaması konusunda getirilen düzenleme ile 
ne amaçlanmıştır? 
Yeni düzenleme anonim şirketlerde iştirak taahhüdünden 
doğan borç hariç, pay sahiplerinin şirkete borçlanmasını 
engellemektedir. Bu düzenleme ticaret hayatında yaygın 
olan, şirket yönetiminde yer alan şahısların şirketlerin 
cari hesaplarından kuralsız bir şekilde para çekmeleri 
önlemek amacıyla getirilmiştir. Pay sahiplerinin, birçok iş 
ve işlemde şirket kasasını kullanmasının,  kişisel 
harcamalarını bu kanaldan yapmasının ve hatta şirketten 
para çekmesinin engellenmesi amaçlanmıştır. 

 



DENETİMİN DENETİMİ 

• Denetçinin Denetimi 

Kamu gözetim sisteminin (Denetimin denetimi 

sistemi) kurulma görevi yeni TTK’da Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’na verilmiştir. 

Büyük sermaye şirketlerin ve KOBİ’lerin 

denetiminin gözetiminde farklar olacak mı? Bu 

gözetim sistemi içerisinde TÜRMOB, SPK ve 

BDDK’nın rolü ne olacak? 

 



KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE 

DENETİM STANDARTLARI 

KURULU 
• Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurulu. (2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete) 

• Yeni kurul, muhasebe ve denetim standartlarının 
oluşturulması, bağımsız denetçilerin ve kuruluşlarının 
yetkilendirilip gözetiminin yapılması konularında tam 
yetkili. Ülkemizde denetim sistemi anlamında oldukça 
önemli bir rol üstlenecek bu kurulun güçlü bir şekilde 
kurulması oldukça doğru bir tercih oldu. Muhasebe ve 
denetim standartlarının oluşturulmasında bu kurul tek 
otorite konumunda. 



KAMU GÖZETİMİ 

• Kurul neden kuruldu? 

• Önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin 
denetim sistemini tamamen değiştirdi. Getirilen bağımsız dış denetim mekanizması 
sayesinde şirketlerin finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporları bağımsız denetçiler 
tarafından denetlenmek zorunda.  

• Denetimin yapılabilmesi için öncelikle muhasebe standartlarının oluşturulması şart. 
Bu standartlar bugüne kadar Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 
tarafından oluşturuldu. Yeni kurulun kurulmasıyla birlikte TMSK kapatılıp yetkisi yeni 
kurulan Kamu Denetim Kurulu'na aktarıldı. Dolayısıyla yeni kurul, uluslararası 
standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları'nı yayımlamaya devam edecek. 

• Muhasebe standartlarının oluşturulmasından sonraki aşama ise bu standartlarla 
uyumlu olarak hazırlanması gereken finansal tabloların denetimi. Dolayısıyla finansal 
tabloların denetiminde de belirli standartların oluşturulması gerekir. Nitekim yeni Türk 
Ticaret Kanunu bu konuda bir düzenleme yapmış ve Denetim Standartları Kurulu'nun 
2013 yılının başına kadar kurulmasını hükme bağlamıştı. 

• İşte yeni oluşturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 
bahsettiğimiz muhasebe ve denetim standartlarını belirleyecek. Aynı zamanda 
denetim işini yapacak olan bağımsız denetçileri ve bağımsız denetim kuruluşlarını 
hem yetkilendirecek hem de gözetimini yapacak. 



KAMU GÖZETİMİ 

• Kurulun yapısı 

• Kurulun 9 üyesi olacak. Üyeler Maliye Bakanlığı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK 
gibi ilgili kurumların bağlı olduğu bakanlıklar ile TÜRMOB 
tarafından önerilecek adaylar arasından Bakanlar 
Kurulu'nca belirlenecek kişilerden oluşacak. Üyelerden 
biri başkan olacak. Aynı zamanda diğer ilişkili 
kuruluşlarda olduğu gibi bir de kamu tüzel kişiliğini haiz 
ve idari özerkliğe sahip bir kurum yapılanması olacak. 
Kurul aynı zamanda meslek personeli olarak uzman ve 
uzman yardımcısı da istihdam edecek. 



KAMU GÖZETİMİ 

• Kurulun görevleri 

• Kurul özetle aşağıdaki fonksiyonları yerine getirecek. 

• - Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları'nı 
oluşturmak ve yayımlamak, ikincil düzenlemeleri yapmak. 

• - Uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim standartlarını oluşturmak ve 
yayımlamak. 

• - Bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve 
çalışma esaslarını belirlemek. 

• - Bağımsız denetçi sınav, yetkilendirme ve tescil işlemlerini yapmak. 

• - Bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim 
çalışmalarını denetlemek. 

• - Sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, kalite 
güvence sistemlerini oluşturup gözetlemek. 

• Görüldüğü gibi kurul, muhasebe ve denetim sisteminde tek yetkili, düzenleyici ve 
denetleyici konumunda güçlü bir birim. Uluslararası uygulamalarda da muhasebe ve 
denetim standartlarını oluşturup gözetleyen birimler oldukça güçlü ve özerk bir yapıya 
sahipler. Zaten bu kurul diğer ülkelerdeki eşdeğer birimlerle de işbirliği yaparak 
standartların gelişiminde önemli bir rol oynamakla mükellef. Bundan sonraki adım 
yapılanmanın layıkıyla tamamlanıp kurulun faaliyetlerine etkin bir şekilde başlaması.  



DENETİM STANDARTLARI 

• Denetimin yapılması aşamasında hangi standartlar 
dikkate alınacaktır? 
Yeni TTK’da denetçilerin sorumlulukları yeni esaslara 
bağlanmaktadır. Buna göre; denetçilerin, Uluslararası 
Denetim ve Güvence Standartları ile uyumlu Türkiye 
Denetim Standartlarına uygun olarak denetim yapmaları 
öngörülmektedir. Yeni TTK’nın düzenlemeye 
kavuşturduğu bu konu, Türkiye Denetim Standartları ve 
Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu ile yeni bir boyut 
kazanmıştır. 

• Denetimin yapılması sırasında, Türkiye Muhasebe 
Standartları esas alınacaktır. Buna göre; finansal 
tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, kendi içerisinde 
tutarlı olup olmadığı incelenecektir 



INTERNET SİTESİ 

• Yeni TTK hangi şirketler bakımından internet sitesi 
yapma zorunluluğu getiriyor? 
Yeni TTK, her sermaye şirketine internet sitesi yapma 
zorunluluğu getirmektedir. Bu yeni düzenleme ile 
kamunun aydınlatılması amaçlanmıştır. Bu sayede 
kişiler, internet sitelerine girerek şirketlerle ilgili bilgi, 
belge, rapor, tablo ve çağrılara kolaylıkla 
ulaşabileceklerdir. Internet sitesinde bulundurmakla 
yükümlü olduğu belgeleri bulundurmayan ya da yanlış 
bilgilere veren şirket hakkında kanuna aykırılığın ve 
Yönetim Kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün 
cezai ve hukukî sonuçları doğar. Cezai yaptırımlar saklı 
tutulmuştur 



INTERNET SİTESİ 

• Şirketler internet sitelerinde ne tür bilgileri bulundurmakla mükelleftirler? 
Yeni TTK’da; şirketler internet sitelerini düzenlerken kanunen yapmaları gereken 
ilânlara, pay sahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalara; Yönetim 
ve Müdürler Kurulu ile Genel Kurul toplantılarının hazırlıklarına; anılan Kurulların 
yapılmasına ilişkin bilgilere; ortaklara ve pay sahiplerine sunulması gereken 
belgelerin yayımlanmasına; bu kurullara ait olanlar da dahil olmak üzere her türlü 
çağrıya; oy verme, kamuyu aydınlatma hükmü çerçevesinde çeşitli bilgilerin 
sunulmasına;  pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü 
konulara değinmek zorundadırlar. 

• Bunun yanında finansal tablolar, bunların dipnotları, ekleri, yönetim kurulunun yıllık 
raporu dahil, hesap durumlarına, ara finansal tablolara, yönetim kurulunun kurumsal 
yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklamasına; 
denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporlarına ve yetkili kurul ve 
bakanlıkların konulmasını istedikleri pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren 
konulara ilişkin olarak, şirketin cevapları ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin 
internet sitesinde yayınlanacaktır. 
 
 

 



ŞİRKETLERİN 

SINIFLANDIRILMASI 
• Sermaye şirketlerinin sınıflandırılması ile ilgili getirilen yeni düzenlemeden 

bahseder misiniz? 
Yeni TTK’nda, ilk defa bir ayrımla şirketlerin ölçeklerine göre küçük, orta ve büyük 
olarak sınıflandırılması öngörülmüştür. Söz konusu düzenlemeye göre;  
Küçük ve ortaklı ölçekli işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşleri alınarak, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenecektir. Küçük ve orta ölçekli 
olsalar dahi büyük ölçekli sayılacak şirketler ise şu şekildedir; 

• • Borçlanma araçları veya öz kaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir 
piyasada işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu 
araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri,  
• Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına 
muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri 
ve benzerleri orta ve küçük ölçekli olsalar dahi büyük ölçekli sayılacaklardır. 

• Bununla birlikte yeni TTK borsaya kayıtlı şirketler yukarıdaki ölçütlere tabi olmadan 
doğrudan doğruya büyük ölçekli şirket olarak kabul edilmesini öngörmektedir. 

 



UFRS 

• YENİ TTK  tüm kurum ve kuruluşlar açısından bağlayıcı 

 

• ►SPK, BDDK, HAZİNE, MALİYE KENDİ ALANLARI 
İÇİN GEÇERLİ OLACAK DÜZENLEMELERİ YAPABİLİR 
VE EK MALİ TABLO VE RAPORLAR HAZIRLANMASINI 
İSTEYEBİLİRLER. 

 

• ►MALİYE BAKANLIĞI VERGİ UYGULAMALARI 
AÇISINDAN  TİCARET HUKUKUNA GÖRE 
TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLERİN BİR KISMINI 
UYGULAMADA ARAMAMA VEYA İLAVE BAZI 
DEFTERLER TUTULMASINI ÖNGÖRME YETKİSİNE 
SAHİP OLABİLİR. 

 

 



UFRS 

     Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Türkiye’de kurulu tüm ticari 
işletmeler ve sermaye şirketleri Finansal Raporlarını TMSK’nun 
yayınladığı standartlara göre hazırlamak zorundadır.  

 

► Türk Ticaret Kanunu ile beraber halen yürürlükte olan Muhasebe 
Uygulama Genel Tebliğlerine göre değil Türkiye Muhasebe 
Standartlarına göre finansal raporlar hazırlanacaktır.  

 

► Yeni Türk Ticaret Kanununun şeffaf ve kurumsal ticaret düzeninin 
sağlanması, AB ve Basel II düzenlemelerine uyum için kurumsal 
yönetim, etkin denetim ve risk yönetimine ilişkin hükümleri açısından 
da önem taşımasının yanı sıra Yasa ile tüm işletmelere muhasebe 
ve finansal raporlama konularında “Türkiye Muhasebe 
Standartlarına” uyma zorunluluğu getirecektir. 

 



UFRS 

► Maliye Bakanlığı ile SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığının 
kendi alanları ile ilgili olarak standart yayımlama konusunda 
yasal yetkileri bulunmaktadır. Ülkede uygulama birliğinin 
sağlanabilmesi için TFRS’leri zorunlu kılan genel bir yasal 
düzenlemeye ihtiyaç hissedilmektedir. 

 

► Yeni TTK ile bu gereksinim giderilmiştir. Ancak, Yasa başta 
BDDK olmak üzere, SPK ve Hazine Müsteşarlığı kendi 
muhasebe yönetmeliklerini iptal ederek TFRS’leri zorunlu hale 
getirmiş bulunmaktadırlar. 

 

► Yeni muhasebe standartlarının vergi matrahının tespitini 
etkileyecek olması nedeniyle Maliye Bakanlığı ve Vergi 
Konseyi nezdinde çalışmalar yapılmaktadır. 
 

 



BEKLENEN SONUÇLAR 

• Bu sürece iyi hazırlanan şirketler ile meslek mensupları süreci başarı ile 
geçirecek ve işletmelerinin gerçek performansını gösteren finansal raporlara 
ulaşacaktır.  

 

• Yine Türk Ticaret Kanunununda bulunan Bağımsız Denetim zorunluluğu ile 
sistemin içerisine girecek olan Bağımsız Denetim Şirketleri SPK’na tabi 
şirketlerde yaşadıkları tecrübelerinin de yardımıyla bu geçiş sürecini 
kolaylaştıracaktır.  

 

• Türk Muhasebe Standartları her ne kadar ilk aşamada büyük yük getirecek 
gibi dursa da ilk geçiş yılı sonrasında zorlukları kalmayacaktır. Bunun 
yanında işletmelerimizin yayınladıkları finansal bilgilerin kalitelerinin 
artmasını sağlayacak aynı zamanda da piyasalarımızın derinleşmesi içinde 
önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

• Hızla değişen ve gelişen bu dönemde yeni fırsatların değerlendirilebilmesi 
ve kurumsal varlığın sürdürülebilmesi için ortak bir finansal dil oluşturulması 
oldukça önemlidir 

 



BEKLENEN SONUÇLAR 

► Bugün itibariyle iş dünyamızda SPK’na tabi şirketlerin hem SPK 
hükümlerine göre hem de VUK hükümlerine göre finansal raporlama 
yapması gerekliliği, Seri XI No:25 sayılı tebliğin son değişikler için 
güncellenmemesi ve enflasyon muhasebesi uygulanmaması nedeni 
ile UFRS’dan farklılık göstermesi, finansal raporlama açısından çok 
başlılık yaratmıştır.  

 

► Vergi matrahına yönelik gelişen Türk Muhasebe Sistemi doğal 
olarak Finansal Raporların da bu kapsam da oluşmasına sebep 
olmuştur. Ancak, özellikle küreselleşme sürecine giren ekonomilerde 
Finansal Raporlardan sadece mali idare yararlanmamaktadır.  

 

► Vergi matrahı gözetilerek hazırlanan Finansal Raporlar 
işletmenin gerçek verimliliğini ve finansal durumunu 
yansıtamamaktadır.  

 

 



BEKLENEN SONUÇLAR 

► Ülkemizde Mali ve Finansal Tabloların Hazırlanmasında ve 
Kayıtlarının Tutulmasında Uluslar arası Muhasebe Standartları ve 
VUK hükümleri arasında da bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

 

► Uluslararası Muhasebe Standartları ile VUK değerleme hükümleri 
açısından 

►Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye 
Tabi Varlıklar 

►Borçlanma Maliyetleri 

►Reeskont İşlemleri 

►İnşaat Sözleşmeleri 

►Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 

gibi kalemlerde de bazı farklılıklar bulunmaktadır. 

 

 



GEÇİŞ AŞAMASI 

• 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 defterlerine 
dayanarak hazırlayacakları bilançolarını, Türkiye 
Muhasebe Standartlarına göre düzeltmek ve 
düzeltilmiş bilançolarını 01/01/2013 tarihinde veya özel 
hesap dönemi bulunanlar daha sonraki bir tarihte 
başlayacak hesap döneminin açılış bilançosu olarak 
ticari defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek 
zorundadır (Geçici m. 6/1).  



ESAS SÖZLEŞME 

• ESAS SÖZLEŞME 

• 6103 SK MAD:22  

• A.Ş.ve LTD ŞTİ’ ler Şirket sözleşmelerini 

14.02.2011 tarihinden itibaren 15.08.2012 

tarihine kadar TTK ile uyumlu hale 

getirecek. 



YENİ TTK ZAMAN ÇİZELGESİ 

• Yeni TTK’nın yürürlüğe gireceği tarih 

• 01 Temmuz 2012 

• TFRS’lerin uygulanmaya başlaması 

• 01 Ocak 2013 

• Sermaye ortaklıklarının bağımsız denetçi tarafından 
denetlenmesi  

• 01 Ocak 2013 

• Bağımsız denetçinin seçilmesi için en son tarih 31 Mart 
2013 

• Bilgi toplumu hizmetleri (web sitesi zorunluluğu) 

• 01 Temmuz 2013 

 



1 Ocak 2012 

 
 

Yeni TTK uyarınca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm 
şirketler artık finansal tablolarını UFRS/TFRS’ye gore 
hazırlamak zorunda olacaklardır. Bu kapsamda 1 Ocak 
2012 tarihi itibariyle şirketlerin UFRS/TFRS’ye geçmek 
üzere bir software seçmesini veya mevcut software 
sistemini geliştirmeye başlamasını tavsiye ediyoruz. Aynı 
şekilde şirket çalışanlarının da UFRS/TFRS konusunda 
eğitimler almaya başlaması için 2012 yılının başında 
harekete geçilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 
 



1 Mart 2012 

 
  
Sofware seçiminin gerçekleştirilmesi ve personelin 
eğitimine başlanılmasını takiben UFRS/TFRS geçiş 
çalışmalarına 2012 yılının ilk çeyreğinde başlanması 
gerekmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 
UFRS/TFRS’ye gore hazırlanacak mali tablolar 31 Aralık 
2012 mali tablolarıyla karşılaştırmalı olarak sunulmak 
zorunda olacağı için 2012 yılına ait verilerinde 
UFRS/TFRS uyarınca hazırlanabilmesi için geçiş 
çalışmalarına en geç 1 Mart 2012 tarihi itibariyle 
başlanması büyük önem teşkil etmektedir. 
 



1 Haziran 2012 

 

• Bağımsız denetçi seçimi için en son tarihin 31 
Mart 2013 olmasına rağmen, 31 Aralık 2012 
tarihi itibariyle stok sayımı yapılması gerekliliği 
gözönünde bulundurulduğunda bağımsız 
denetçinin seçilmesi için çalışmalara Haziran 
2012 tarihinde başlanmasını tavsiye ediyoruz. 
Bağımsız denetçinin erken seçilmesi şirketlere 
UFRS/TFRS geçiş çalışmaları boyunca da 
büyük destek ve avantaj sağlayacaktır. 
 



1 Eylül 2012 

•  
Yeni TTK uyarınca web sitesi ile ilgili 
gereklilikler 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girecektir, bu yüzden web sitesi 
ile ilgili çalışmalara ve e-imza gibi diğer 
elektronik işlemler ile ilgili çalışmalara 
2012 yılının son çeyreğinde 
başlanmasını tavsiye ediyoruz. 
 
 



31 Aralık 2012 

•  
 
31 Aralık 2013 tarihli mali tablolar için hazırlanacak olan 
bağımsız denetim raporunda stoklar ve satılan malın 
maliyeti hesaplarının açılış bakiyeleri hakkında olumlu 
görüş beyan edebilmek için bağımsız denetçilerin 31 
Aralık 2012 itibariyle şirketlerin gerçekleştirecekleri stok 
sayımlarında gözlemci olarak bulunmaları gerekecektir. 
Bu konunun mutlaka gözönünde bulundurulmasını 
tavsiye ediyoruz. Ayrıca 31 Aralık 2012 tarihli kapanış 
mali tablolarının şirketler tarafından son kez Vergi Usul 
Kanunu’na gore hazırlanması gerekmektedir. 
 
 



1 OCAK 2013-31 MART 2013 

• 1 Ocak 2013 
 
Bu tarihte şirketlerin açılış mali tablolarını UFRS/TFRS’ye göre 
yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. 
 
31 Mart 2013 
 
Eğer henüz bağımsız denetçi seçilmemiş ise son 
tarih 31 Mart 2013, aksi halde mahkemeler bağımsız 
denetçileri atayacaklar. 

• Daha önce de belirttiğimiz üzere yukarıda yer alan bilgiler yeni TTK 
ile ilgili gereklilikler için aksiyon almanız ve son dakika süprizleri ile 
karşılaşmamanız için tavsiye ettiğimiz tarihleri içermektedir.  

 



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• Yeni TTK ve VUK’un Kayıt Düzenine İlişkin Hükümlerinin 

Karşılaştırması: 

• 6102 sayılı yeni TTK’nun 5.Kısmı Ticari Defterlere ayrılmış 
durumdadır. Defter tutmaya ilişkin 64. Maddesine göre; 

• “Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî işlemleriyle 
malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci 
madde hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça 
görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. …. 

• … 

• (4) Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve 
müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan 
defterler de ticarî defterlerdir. 

• (5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak 
defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ 
ile belirlenir. 



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• Maddede Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu(TMSK)’na defter tutma adı altında muhasebe 
sistemini kurma yetkisi devredilmiştir. Öte yandan 
Kanundan tam anlaşılmasa da maddenin 5. Fıkrası ile 
yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri TTK’na göre 
tutulacak defterlerden sayılmış, diğer düzenlemeler 
TMSK’ya devredilmiştir. 

• Yukarıda eski TTK-VUK karşılaştırmasında da belirtildiği 
üzere bu konuda eski TTK m.66 ile VUK’nun 182. 
Maddesi düzenlemesi paraleldir. Bununla birlikte eski 
TTK 66. ve 76. maddede ifade edilen “ işletme hesabı 
defteri” yeni TTK’da öngörülmemiştir, ortaya çıkan 
boşluğu yeni yetkiler devralan TMSK kapatabilecektir. 



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• 6102 sayılı yeni TTK’nın Bilânçonun içeriği başlıklı 73. ve 74. 

Maddesine göre; 

• “Madde 73 – (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi 
öngörülmemişse bilânçoda, duran ve dönen varlıklar, özkaynaklar, 
borçlar ve dönem ayırıcı hesaplar ayrı kalemler olarak gösterilir ve 
yeterli ayrıntıya inilerek şemalandırılır. 

• (2) Duran varlıklar içinde işletmeye devamlı surette tahsis edilmiş 
bulunan varlıklar yer alır. 

• 3. Aktifleştirme yasağı 

• Madde 74 – (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi 
öngörülmemişse, işletmenin kuruluşu ve özkaynak sağlanması 
amacıyla yapılan harcamalar için bilânçoya aktif kalem konulamaz. 

• (2) Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddî olmayan duran varlıklar için 
bilânçonun aktifine kalem konulamaz; meğerki Türkiye Muhasebe 
Standartlarında aksi öngörülmüş olsun. 



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• (3) Sigorta sözleşmelerinin yapılması için gerekli olan giderler 

aktifleştirilemez; meğerki Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi 
öngörülmüş olsun. 

• Bu madde ile eski TTK m.74 hükümlerine yer verilerek bilanço ele alınmış, 
öte yandan bilançonun ve gelir tablosunun da dahil olduğu yılsonu finansal 
tabloların yeni TTK’nun 69/1. Maddesi uyarınca Türkiye Muhasebe 
Standartlarına uyularak düzenleneceği Kanunda vurgulanmıştır. 

• Yukarıda karşılaştırmasını yaptığımız VUK’nun 171. Maddesinde ise 
“Mükellefler bu kanuna göre tutacakları defterleri vergi uygulaması 
bakımından aşağıdaki maksatları sağlayacak şekilde tutarlar…” 

• ifadesine yer verilmiştir. 

• Bu durum her iki Kanun açısından bir çelişkiyi ifade etmeye başlayacaktır. 
Bir yanda 6102 sayılı TTK uyarınca çıkarılacak bilanço, öte yandan 213 
sayılı VUK uyarınca çıkarılacak bilanço. Hatta bu haliyle ısrar edildiği 
durumda “çift defter tutma” ya kadar gidebilecektir. 



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• VUK – 6102 sayılı TTK Değerleme Karşılaştırması: 

• 6102 sayılı TTK’nun Değerleme İlkeleri başlığı altında 
varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir: 

• “Madde 79 – (1) Duran ve dönen varlıklar Türkiye 
Muhasebe Standartları uyarınca bu standartlarda 
gösterilen ölçülere göre değerlenir. Borçlar ve diğer 
kalemler için de aynı standartlar uygulanır. 

• Madde 80 – (1) Değerlemede uygulanacak değerlerin 
belirlenmesi, tanımları, kapsamları, uygulanacak 
kalemlerin gösterilmesi ve değişiklikler Türkiye 
Muhasebe Standartlarına tabidir. 



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• Karşılıklar 

• Madde 75 – (1) Gerçekleşmesi şüpheli 
yükümlülük ve askıdaki işlemlerden doğabilecek 
muhtemel kayıplar için Türkiye Muhasebe 
Standartlarında öngörülen kurallara göre karşılık 
ayrılır. 

• Görüldüğü üzere yeni TTK değerleme ile ilgili 
bütün ilkelerin dayanağına Türkiye Muhasebe 
Standartlarını koymaktadır. Türkiye Muhasebe 
Standartlarının ne şekilde sisteme dahil 
olacağını da 88. maddede Türkiye Muhasebe 
Standartlarına yetki vererek sağlamaktadır  



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• “VII -Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi 

• Madde 88 – (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve 
tüzel kişiler gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek münferit ve 
konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe 
Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine 
ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları 
uygulamak zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili 
diğer hükümleri saklıdır. 

• (2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal 
tablolara milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu olacak 
şekilde, yalnız Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 
belirlenir ve yayımlanır. 



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• (3) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, değişik ölçütteki 

işletmeler ve sektörler için, Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları tarafından farklı düzenlemelere izin verildiği hâllerde 
özel ve istisnaî standartlar konulabilir; bunları uygulayanlar, söz 
konusu durumu finansal tablo dipnotlarında açıklarlar. 

• (4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere 
kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe 
Standartlarına uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulunun onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak 
standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı düzenlemeleri 
yapabilirler. 

• (5) Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hâllerde, 
ilgili oldukları alan dikkate alınarak, dördüncü fıkrada belirtilen 
ayrıntıya ilişkin düzenleme, ilgili düzenlemede de hüküm 
bulunmadığı takdirde milletlerarası uygulamada genel kabul gören 
muhasebe ilkeleri uygulanır.” 



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• Görüldüğü üzere 6102 sayılı TTK, tamamıyla değerlemeyi Türkiye 

Muhasebe Standartları düzenlemelerine bırakmış durumdadır. 
Eski TTK düzenlemesinde ise belli başlı kıymetler için asgari 
değerleme hükümlerine yer verilmekteydi. Bu sonuca göre eğer 
Türkiye Muhasebe Standartlarında değerleme bakış açısı VUK ile 
aynı olsaydı bu durumda yine vergisel muhasebeden söz 
edebilecektik. Ancak Türkiye Muhasebe Standartlarındaki 
düzenlemeler vergi düzenlemelerinden önemli ölçüde 
farklılıklar içermektedir. Çünkü her iki düzenlemenin amacı 
farklıdır. TMSK’nın yayımladığı en son “Kavramsal Çerçeve”nin 
ifade ettiği üzere “A10 -Yatırımcılar, borç verenler ve kredi veren 
diğer taraflar hariç olmak üzere, kamu ve düzenleyici kuruluşlar gibi 
diğer taraflar da, genel amaçlı finansal raporlardan yararlanabilir. 
Ancak, genel amaçlı finansal raporlar öncelikli olarak bu gruplara 
yönelik değildir.” ve “A11-Finansal raporlar, büyük ölçüde, kesin 
açıklamalardan çok tahminlere, yargılara ve yöntemlere dayanır.” 
İfadeleri ile kurala dayalı vergi uygulamaları ile “ilkeye dayalı” 
muhasebe uygulamalarının farklı amaçlar taşıdığı görülebilir.  



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• Türkiye Muhasebe Standartları – Vergi Usul Kanunu Değerleme 

Karşılaştırması: 

• Yürürlükte olan TMS/TFRS/Kobi Standartları ile 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nu genel anlamda karşılaştırdığımızda; 

• 1-Vergi Usul Kanunu(VUK), adı üstünde kanuni düzenlemeleri ve kuralları 
herkesin uygulayacağı şekilde düzenlerken Türkiye Muhasebe 
Standartlarında yaklaşım “ilkesel”dir ve işletme yöneticilerinin kararları ve 
niyetlerine göre uygulanacak yöntem de ortaya çıkmaktadır. 

• 2-VUK kıymetlerin değerlemesinde birden fazla değerleme ölçüsüne yer 
vermezken TMS alternatifli olarak değerleme ölçülerinin uygulamasına 
izin vermektedir. Alternatiflerin uygulanması ile de ticari karın tutarı 
değişebilmektedir. 

• 3-Vergi Usul Kanunu’nun tek tek hangi kıymet nasıl değerleneceğini 
belirlemesine karşın Türkiye Muhasebe Standartlarında ilgili kıymetin 
bulunduğu “grup” açısından bir ölçümlemeden söz edilmektedir. Örneğin 
VUK m.269 gayrimenkulleri değerlemeden söz ederken TMS 16 maddi 
duran varlıkların ölçümünden söz etmektedir. 



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• 4-TMS’da neredeyse en önemli amaç, varlıklar ve 

yükümlülüklerin tamamının gerçeğe uygun değerini 
tespit ederek işletmenin raporlama döneminde ekonomik 
gerçekliğini yansıtacak fotoğrafını çekmek oluştururken; 
VUK’da bir kısım finansal araçlar dışında anılan kıymetin 
güncel değerlerine yer verilmemekte, kıymetin 
işletmeye mal oluş değerinden muhasebeleştirmeyi 
yeterli görmekte ve işletme dışına çıkıncaya kadar da 
onu o değeriyle tutmaktadır. 

• 5-TMS’da işletmenin kimi olumsuz beklentilerine de 
karşılık ayrılabilmekte, bu sayede önceden “ihtiyatlılığın” 
gereği olarak gelir azaltılabilmekte iken VUK ve vergi 
uygulamaları “gerçekleşme” olmadan karşılık ya da 
giderleştirmeye izin vermemektedir. 



YENİ TTK ve  

VERGİ USUL KANUNU 
• 6-TMSları dönemsel tahakkuka sıkı sıkıya bağlı iken 

vergi uygulamalarında kimi zaman teşvik amaçlı (yıllara 
sari işin kar/zararı, işin bitiminde tespit edilir, GVK m.42) 
ya da tespitinin güçlüğü nedenleri (senetsiz alacağa 
reeskont ayırmama, vade farkını satışla bir sayma..), 
diğer güvenlik kaygısı( sosyal güvenlik kesintileri 
ödenmesi koşuluyla gider yazılır) gibi nedenlerle bu 
ilkeden ayrılabilmektedir. 

• Tüm bu tespitlerden de anlaşılacağı üzere ticari kar ile 
mali kar farklılığı her iki ölçme-değerleme farklılığı 
nedeniyle karşımıza çıkmaktadır 



• 6102 sayılı TTK’nun yürürlüğe girmesi ile temel ticari 
işlemler ile muhasebeleştirme ve kayıt düzeni ve 
değerleme hususları da yeni baştan ele alınacaktır. Bu 
durumda Vergi Usul Kanunu’ndaki kimi düzenlemelerin 
yeniden ele alınmaması durumunda çift defter tutmak da 
dahil, çok sayıda sorun çıkacaktır. Yeni TTK’ya göre 
artık Türkiye Muhasebe Standartları uygulanacağından 
muhasebe “vergisel özellikler” taşımayacak, Kavramsal 
Çerçevede de belirtildiği üzere finansal raporlama 
kamusal otoriteler için tutulmayacaktır. Böylece vergiyle 
ilgili sonuçlar da artık kayıtların doğrudan sonuçlarıyla 
değil, yaklaşımların karşılaştırıldığı ciddi bir raporlanma 
ile elde edilecektir. 



DEĞERLENDİRMELER 

• FİNANSAL krizde yaprak gibi dökülen bankalar, şirketler denetimin önemini bir kez 
daha ortaya çıkardı. ABD`deki banka iflasları, aynı zamanda bu bankaları denetleyen 
şirketlerin de sorgulanmasına sebep oldu. Ancak krizi atlatmaya çalışan uluslararası 
ekonomi çevreleri şimdilik bu konuyu bir kenara bırakmış durumda...  
 
 
Türkiye ise son dönemde yaptığı yasal düzenlemelerle işi sıkı tutacağa benziyor. 
Aslına bakılırsa, bilanço denetimi ve finansal raporlama konusu Türkiye`de yeni ve 
bakir bir alan. Şimdilik sadece İMKB`de işlem gören şirketlerle bankalar ve sigorta 
şirketlerini kapsıyor. Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) kapsamındaki şirket sayısı 320 
civarında. Bu sayıya hisseleri borsada işlem görmeyen ancak çok ortaklı 244 
civarında şirket de eklendiğinde, SPK`ya tabi yani denetim zorunluluğu olan 600 
şirket çıkıyor.  
 
 
Bankalar, sigorta şirketleri ve yabancı ortaklı şirketlerle birlikte Türkiye`de denetim 
yaptıran 10 bin civarında şirket olduğu tahmin ediliyor. Bu şirketleri ise SPK 
tarafından lisans verilen 96 denetim firması denetliyor. Ancak aktif olarak denetim 
sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 20 civarında.  
 
 



DEĞERLENDİRMELER 

• Gelelim işlem hacimlerine... İşte bunu bilmek o kadar kolay değil. Keza 
denetim şirketleri cirolarını açıklamıyor. Yani bu konuda şeffaflık yok. Fakat 
muhasebe camiasında konuşulan rakamlar, denetim pazarının yıllık 200-
300 milyon dolarlık işlem hacmine sahip olduğu yönünde. ABD`de sadece 
Ernst&Young`ın 24 milyar dolar yıllık cirosu olduğu düşünülürse, 
Türkiye`deki denetim pastasının büyüme potansiyeli daha iyi anlaşılabilir.  
 
 
İşte pastanın büyümesinden bahsederken, bu yılın başlarında önemli 
gelişmeler yaşandı. Bunlardan biri, SPK`nın geçen haziran ayında çıkardığı 
tebliğ. Bu tebliğe göre, bir denetim şirketi aynı şirketi maksimum 7 yıl 
denetleyebiliyor. Tebliğ 2003 yılından itibaren geçerli olacağı için, 2010`dan 
itibaren SPK kapsamındaki şirketler denetçi şirketlerini değiştirmek zorunda 
kalacak. Aynı şekilde, yine geçen yaz aylarında iki tebliğ daha yayınlandı. 
Buna göre BDDK, bankalara 8 yıl, hazine ise sigorta şirketlerine maksimum 
7 yıl aynı şirket tarafından denetlenme süresi getirdi.  
 
 
 



DEĞERLENDİRMELER 

• Dolayısıyla 2012 ve 2013 yılları denetim pazarında canlanmaya 
işaret ediyor.. Yeni TTK`ya göre, artık tüm ticari işletmelerin 
muhasebe düzeninde Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları(UFRS) ışığında hazırlanan Türkiye Muhasebe 
Standartları(TMS) esas alınacak. Yani bugün halka açık şirketler ile 
uluslararası ağların Türkiye ofisleri hariç eski standartlarla defter 
tutan her işletme muhasebe sistemini değiştirmek zorunda kalacak.  

•  
İkinci önemli değişim, `murakıplık müessesesi`nin kaldırılması. Yani 
yeni TTK, mali denetimin dış denetçiler tarafından yapılmasını 
zorunlu kılıyor. Şirketlerin ölçeğine göre denetleme işi, bağımsız 
denetim kuruluşu, serbest muhasebeci ve mali müşavir (SMMM) ile 
yeminli mali müşavirlere (YMM) havale ediliyor.  
 
 



DEĞERLENDİRMELER 

• Türkiye`de 10 yıldır faaliyet gösteren Fransız Mazars`ın Türkiye yönetici 
ortağı Belma Öztürk de yeni TTK yürürlüğe girdiğinde inanılmaz bir pazar 
genişlemesi olacağını düşünüyor. Öztürk, çok sayıda yeni denetim şirketinin 
kurulacağını tahmin ediyor. Öztürk`e göre SPK, BDDK ve Hazine`nin 
tebliğlerinin yanı sıra yeni TTK`nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, halen 10 bin 
civarında olan denetlenen şirket sayısı 250 binlere ulaşabilir. Bu durumda 
denetçi sayısı yetersiz kalabilir. `Her serbest muhasebeci ya da mali 
müşavir denetim şirketi haline gelmeye çalışacaktır` diyen Öztürk, yeni TTK 
tasarısına göre belli bir büyüklüğün altındaki şirketlerin denetimi için 
SMMM`lerin yetkili olacağına işaret ediyor. Orta büyüklükteki şirketler içinse 
denetim şirketi ve ekipler kurulacak.  
 
 
Sektörün hızla büyüyeceğine inanan Belma Öztürk, bu noktada denetim 
mesleğine güvenin zedelenmemesi gerektiğini belirtmeden geçemiyor. 
Bağımsız denetim için UFRS bilgisine dikkat çeken Öztürk, bunun da masa 
başında değil iş üzerinde örneklerle öğrenilebilecek bir süreç olduğunu ve 2-
3 yıl süreceğini dile getiriyor.  
 



DEĞERLENDİRMELER 

• 2012`den itibaren şirketlerin hepsi bir anda rotasyona tabi 
olmayacak. Çünkü bunların bir kısmı denetçilerin daha önce 
değiştirmişti. Bu arada bu işi yapmak isteyen epey meslektaş var. 
TTK`nın çıkmasıyla önemli bir değişiklik olacak, ancak bir günde 
olmasını beklemek doğru değil. Hazırlık dönemi olabilir.` Ayhan, kriz 
ortamında denetimin öneminin daha da arttığını, bundan böyle mali 
tabloların okunmasının daha hassas olacağını da sözlerine ekliyor.  
 
 
PricewaterhouseCoopers(PwC) Türkiye Denetim Hizmetleri Lideri 
Zeynep Uras da şirket değil sorumlu ortak ve baş denetçi 
rotasyonundan yana. Yurtdışında da ikinci seçeneğin daha ağırlıkta 
olduğunu hatırlatan Uras, ABD`de geçerli olan Sarbanes Oxley 
Yasası`nda denetim şirketi rotasyonun benimsenmeyip sadece baş 
denetçi rotasyonu öngörüldüğünü belirtiyor.  
 
 
 



DEĞERLENDİRMELER 

• 2013’den itibaren Uluslararası Muhasebe Standartlarına 
göre defter tutulacak. 

• Ama Vergi Usul Kanunu’nun beklentileri ne olacak? 
Vergi Usul Kanunu’nun değişmesi gerekiyor. 
Değişmezse çift defter mi tutacağız? Bir yandan 
Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre defter 
tutacak, bir yandan da Mali İdare için eskiden olduğu gibi 
Tek Düzen Hesap Planına göre mi defter tutacağız? 
Herhalde böyle olmayacaktır diye düşünüyorum. 
Bununla ilgili Vergi Usul Kanunu’nda önemli 
değişikliklerin yapılması, defter belge düzeniyle ilgili 
birçok hükmün iptal edilip, Ticaret Kanununa atıfta 
bulunulması gerekecek.. 



DEĞERLENDİRMELER 

• Transfer fiyatlamasına ilişkin 
düzenlemelerde, biliyorsunuz emsal bedel 
çalışmaları veri gerektiriyor. Emsal 
bulabilmeyi gerektiriyor. Türkiye’de mali 
tablolar halka açık olmadığı için, bu 
konularda sıkıntı vardı. Kanunla beraber 
halka açık mali veri sayısı bütün şirketleri 
içerecek şekilde artacağı için, oralarda 
belki hepimizi etkileyecek sonuçlar 
doğacak. 



MALİYETLER 

• 1. Kurumsal Yönetim-Hukuki Yatırımlar-Profesyonel Yönetim Kurulları: 

• Yaptırım ve yükümlülükler ile karşılaşacak birçok şirket sahibi ve ortağı endişe içinde 
ve ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar. Yeni tasarı şirketlerde ‘Sahiplik’ ilkesinden 
çok ‘Sorumluluk’ ilkesini öne çıkarıyor. Artık şirketler donanımlı ve riskleri önceden 
fark etme yeteneğine sahip ‘tedbirli yöneticiler’ ile yönetilmek durumunda. Tek 
kişilik yönetim yapısına sahip olacak şirketlerde ise, kurumsallaşmanın ‘’sahiplik ve 
kontrol’’ unsurlarının devreye girmesiyle anlam kazanacağını düşünüyorum. Yönetim 
Kurulları artık stratejik kararlarını daha sağlıklı alabilmek için risk yönetimi 
çerçevesinde profesyonel yapılar ve komiteler oluşturmaya odaklanmalıdırlar. 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kavramını ön plana alarak, eşitlikçi, şeffaf, sorumlu 
ve hesap verebilir bir felsefe izlemelidirler. 
 
Görünen o ki; özellikle halka açık ve borsa şirketlerinde yeni düzene göre hazırlanma 
oldukça maliyetli olacak. Kaliteli ve donanımlı profesyonellere ödenen maaşlar şirkete 
getirisine göre değişecek. Yasa ile ortakların ve yönetim kurulu üyelerinin kanundan 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde hukuki ve cezai (hapis 
cezası da dahil) sorumlulukları olacaktır. Cezai sorumluluklarının önemli bir kısmı 
yenidir. Yasada adli para cezaları mevcut olup, bu ceza oluştuğu takdirde kişinin 
siciline işlenmesi bakımından önem arz etmektedir.  
 
 



MALİYETLER 

• 2. Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim:  

• Yeni TTK denetim üzerine kurulmuş bir kanundur. Bu kanun başından sonuna kadar muhasebe 
ve müşavirlik mesleğini ön plana çıkarmaktadır. Artık şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları 
denetleyecek. Yeni T.T.K.’da denetçinin anonim şirketin bir organı olmaktan çıkarılmasıyla farklı 
bir denetim mekanizması oluşacak. Bununla birlikte Bağımsız Denetim, İşlem Denetçisi ve Özel 
Denetçi gibi kavramlar gündeme gelecek. Şöyle ki; mevcut yapıdaki denetçilik görevinde zaten 
herhangi bir mesleki bilgi ve deneyim aranmamakta. Dolayısıyla uygulama alanı bulmayan ve 
yönlendirici olmayan bu konum şirketin bir organı olmaktan çıkarılmıştır.  

• Kurumsal yönetimin şeffaflık ve tutarlılık ilkeleri bağlamında şirketlerin ölçeğine paralel olarak 
denetim, bağımsız denetim kuruluşlarına veya en az bir SMMM/YMM’ye bırakılmıştır. Kabul edilen 
bu yeni sistemde, uluslararası denetim standartları göz önünde bulundurularak her yönden 
risklere açık olan şirket yönetimi şeffaf ve tutarlı bir şekilde kontrol edilebilecek. Böylece yeni 
T.T.K’nın bütününü kapsayan Kurumsal Yönetim ve Kamunun Aydınlatması ilkeleri çerçevesinde 
şirketlerin hesap verebilir bir yapıya kavuşması sağlanmış olacaktır. 
 
Şirketlerin bu konudaki maliyeti ise yine şirketin ölçeğine göre, bu zamana kadar yıllık ödediği 
muhasebe ve denetim danışmanlığı ücretinden biraz daha fazla olacaktır. Suistimal ve yolsuzluğa 
karşı alınacak risk yönetimi ve denetim tedbirleri, ayrıca teknolojik yatırımlar ise bu maliyeti daha 
da artırabilir. Dolayısıyla bu maliyet yine 20-30 bin eurodan başlayarak büyük şirketlerde milyon 
euroları bulacaktır. 
 
 

 



MALİYETLER 

• 3. Web Sitesi-Bilişim ve Teknoloji: 

• Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü ile şirketler hesap verebilir bir yapıya kavuşmakta 
ve şeffaflık sağlanmaktadır. Yeni TTK’nın getirmiş olduğu düzenlemeler dikkate 
alındığında şirketlere getirilen internet sitesi hazırlama zorunluluğu bu 
yükümlülüğünün bir sonucudur. Şirketlerin hali hazırda uygun bir internet sitelerinin 
olması halinde, bu sitenin belirli bir kısmını bilgi toplumu hizmetine özgülemesi 
gerekir. Şirketin yükümlülüğü, şirkete ilişkin finansal tablolar ile denetleme 
raporlarının yayımlanmasını ve tüm ilanların sitede yer almasını sağlamaktır. Yeni 
TTK’nın geneline bakıldığında, teknolojik gelişmelerin büyük ölçüde dikkate alındığı 
görülmektedir. İnternetin günlük hayatın her alanına etkisi, internet üzerinde yapılan 
işlem sayısının artışı, elektronik imza ve mesafeli sözleşmelerin ticari hayattaki artan 
önemi düşünülerek yapılan düzenleme ile hukuk güvenliğinin kanuni düzenlemelerle 
azami şekilde kurala bağlanması amaçlanmıştır.  
 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan 
veya ‘bilgi toplumu’ hizmetlerine özgülemeyen şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 
300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Küçük ölçekli işletmelere ise internet 
sitesi kurmaları için 1 yıl süre verilecek. Bunun yanı sıra bir kereye mahsus bin TL ile 
5 bin TL arasında web sitesi kurulum maliyeti, daha sonrasında aylık 100 TL ve 250 
TL arasında yenileme maliyeti olacağını düşünüyorum. 
 
 



MALİYETLER 

• 4. İK-Eğitim: Artık yeni düzenlemelere uygun standartta yönetici ve eleman 
alımı, yerleştirilmesi ve eğitimi şirketlerin sürdürülebilir performansı ve 
başarısı açısından son derece önem kazanmıştır. Bu nedenle şirketler 
kaliteli, birçok yönden bilgili, tecrübeli ve aynı zamanda tedbirli ve güvenilir 
kişileri bünyelerinde çalıştırmak ve tutmak zorundadır. Finansal, Stratejik ve 
Kurumsal Yönetim, Bireysel Gelişim gibi eğitimleri içerek şekilde bir eğitim 
programı (yurtdışı ve yurtiçi oluşuna göre değişir) şirketin ölçeğine ve 
eğitime verdiği öneme bağlı olarak yıllık yaklaşık 50-100 bin TL den 
başlayacaktır. Böylece yeni kanun ekonomik krizlerde eğitim giderlerini 
tamamen kesecek olan şirketlere yön göstermiş ve bu konunun önemine 
dikkat çekmiş oluyor. 
 
 
5. ARGE-Marka-Patent-Tescil: Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Marka, 
Patent, Tescil vs. gibi haklar ve çalışmalarla ilgili maliyetler hakkında net bir 
rakam veremesek de yine şirketin ölçeğine ve bu hukuki haklara verdiği 
öneme göre değişecektir. Alınan danışmanlığın önemine ve değerine göre 
birkaç bin TL den başlayarak milyon TL yi bulacaktır. 
 



DEĞERLENDİRMELER 

• 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketler artık finansal tablolarını 
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlamak zorunda 
olacaklardır. Ancak,Türkiye Muhasebe Standartlarına göre mali 
tabloların karşılaştırmalı olarak hazırlanması gerekmektedir.Bu 
sebeple, 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanacak mali tablolar 
31.12.2012 tarihli mali tablolar ile karşılaştırılmalı olarak 
sunulacaktır.  

• Ayrıca, 2013 yılı muhasebe açılış kaydının Türkiye Muhasebe 
Standartlarına uygun olarak yapılması da diğer bir zorunluluktur. Bu 
sebeple, ilgili tüm kesimler 1 Ocak 2012 tarihine kadar Türkiye 
Muhasebe Standartları'nın uygulanmasına yönelik hazırlıklarını 
tamamlamaları yararlı olacaktır. 

• Saygılarımla, 

• ERCAN ALPTÜRK, Yeminli Mali Müşavir, İSTANBUL YMM Odası-
2209 
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