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   ÖZET 

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE BAĞIMSIZ 

DENETİMİN YATIRIMCININ KORUNMASI KAPSAMINDA 

İNCELENMESİ 

21. yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa Ülkelerinde yer 

alan halka açık borsaya kote olmuş büyük firmaların skandallar yaratan beklenmedik 

iflasları yaşanmıştır. Bu iflaslar dünya ekonomisi üzerinde önemli etkilere sebebiyet 

vermiştir. Öncelikle yatırımcının yatırım kararı için analiz etmiş olduğu tabloların 

doğruluğu şüphe konusu olmuş, Muhasebe Standartları, Denetim Standartları ve 

denetçilerin denetimi sorgulanmıştır.  

Öncelikle Amerika Birleşik Devletlerinde 30.07.2002 tarihinde Sarbanes-Oxley 

Yasaları ile Kurumsal Yönetim, denetçinin denetlenmesi, denetim ve muhasebe hile 

ve hatalarını önleyici önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler borsaya kote 

olan dünya çapında işletmeler olması dolayısıyla Avrupa ülkelerinide de ilgili 

düzenlemelere uyumu zorunlu kılmış, beraberinde yaşanan benzer skandallar sonucu 

Avrupa Komisyonu, 8. Direktifi (8th Company Law Directive) modernize eden bir 

yönerge (The Commission’s Communication of 21 May2003 on “Modernising 

Company Law and Enhancing Corporate Governence in the European Union”) 

hazırlayarak Parlamento’ya sunmuştur. 

Global Ekonominin gereklerinden olan muhasebe, raporlama ve denetim 

standartlarında tüm dünya ülkelerinin uyum sağlayarak birleşmesidir. Finansal 

tablolarının her bir yatırımcı tarafından daha anlaşılabilir ve analiz edilebilmesi,  

bunun bir ekonomik fırsata dönüşmesi için Uluslararası Muhasebe Standartları, 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları 

ülkemiz açısından önem arz etmekteydi. Bu bakımdan hem de Avrupa Birliğine uyum 

süreci dolayısıyla 13.01.2011 yılında 6102 sayılı kanun ve 6103 sayılı uygulama 
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kanunu ile Türk Ticaret Kanununda aksayan yönleri ve Uluslararası Standartlar 

beraberinde Bağımsız Denetim ve Denetçiler konusu daha detaylı bir düzenlemeye 

konu olmuştur. 

Çalışmamızda yatırımcıları ve türlerini ve karar alırken kullandığı finansal tabloları 

da ayrıntılarıyla inceledik. Bu finansal tablolarının doğruluğunun ve anlaşılabilir 

olmasının yatırımcının korunması bakımından ne kadar büyük bir öneme sahip 

olduğunu gördük. Bunlar ile birlikte yatırımcının sahip olduğu hisse senetleri ile sahip 

olduğu hakları ve bu hakların doğru kullanılması ile birlikte sermaye piyasasının 

gelişmesi bakımından ne kadar etkin bir güç olduğunu gördük. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetişim 

bakımından eksiklikler giderilmeye ve Sermaye Piyasası araçlarının etkin kullanımı 

ile yatırımcının güveni sağlanmaya amaçlamıştır. Modern çağın gereklerine cevap 

verebilecek teknolojik gelişmeleri içeren oldukça yapıcı düzenlemeler yapılmış, 

gelecekte ki iyileştirmeler için önemli bir başlangıç olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: 1- Bağımsız Denetim, 2- Yeni Türk Ticaret Kanunu, 3- 

Yatırımcının Korunması 
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ABSTRACT 

FORMER ANALYSIS OF INDEPENDENT AUDIT WITHIN 

THE MEANING OF THE INVESTOR PROTECTION 

ACCORDING TO THE NEW TURKISH TRADE CODE 

At the beginning of the 21.th century, the publicly-traded and listed on stock market 

companies happened unexpected bankrupt that is scandalous matter on  the United 

States of America and European Countries. This bankruptcy brought to significant 

influences on the world-wide economy. Firstly thruth of financial statement which is 

analysed by investor for investment decision was impeachable, interrogated to 

Accounting Standards, Audit Standards and auditor audit. 

Primarily The United States of America made legal arrangament for Corporate 

Governance, auditor audit and prevention of accounting and audit manipulation by 

Sarbanes-Oxley Act on 30 July 2002. This act obliged European Countries to 

integration, although The European Commission presented 8th Company Law 

Directive that is modernised directive to parliement. 

One of the requirement at Global Economics is agree with accounting, report and 

audit standards. International Accounting Standards, International Financial Report 

Standards and International Audit Standards was holding key for more 

comprehensible, analysable financial statement in terms of every investor and turn this 

economics advantange on our country. In this regard and in consequence of adaptation 

process The European Union, limping aspect at Turkish Trade Code, International 

Audit Standards and control of auditor was mentioned elaborately at law no 6102 and 

practical law no 6103 at New Turkish Trade Code on 13 Jan. 2011. 

On study, was researched elaborately  investor and cs of investor and used financial 

statements while take a decision to investment. Role and importance of verity and 
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comprehensible in financial statements was saw in terms of protection of investor. 

Nonetheless, shares owned investor with acquire righties and proper usage this righties 

was saw that is effective strength in terms of  development Capital Market. Supplied 

the deficiency at Turkish Trade Code in terms of  Independent Audit and Corporate 

Governance and intended to supply confidence’s investor with getting the best out of 

capital market instruments. Constructive legal arrangements was supplied requiremnts 

of modern age included technological improvements, that was significant inception in 

terms of future legal improvements. 

Key Words: 1- Independent Audit, 2- New Turkish Trade Code, 3- Investor 

Protection 
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UMS :   Uluslararası Muhasebe Standartları 

VUK  :  Vergi Usul Kanunu 

Yeni TTK  :  Yeni Türk Ticaret Kanunun 

YK  :  Yönetim Kurulu 

YMM  :  Yeminli Mali Müşavir 

YTTK  :  Yeni Türk Ticaret Kanunun 
 

  

 



xii 

 

 

 

ŞEKİL LİSTESİ                                        SAYFA NO 

Şekil 3.1    Denetim Süreci……………………………………………......18 

Şekil 4.1    Yatırımcı Profilleri ………………………………….………..57 

Şekil 4.2     Risk Seven Yatırımcı……………………………...………....58 

Şekil 4.3     Risk den Kaçan Yatırımcı……………………………....……59 

Şekil 4.4    Riske Kayıtsız Yatırımcı …………………………….……….60 

Şekil 4.5    Kurumsal Yatırımcıların Gruplandırılması………...……...….62 

Şekil 4.6    Kurumsal Yatırımcılar, Sermaye Piyasası ve Ekonomik 

                  Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişki Modeli…….....……....66 

Şekil 5.1   TMS ye Uymak Zorunda Olanlar ile Olmayanların 

                  Ayrımı……………………………………………..…………118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

TABLO LİSTESİ                                     SAYFA NO 

Tablo 2.1 Fonksiyonlarına Göre Denetim Türleri…………………………. 4 

Tablo 3.1 Finansal Piyasa Türleri…………………………………………..11 

Tablo 4.1 Bireysel Yatırımcının Finansal Raporları Analiz Etme Oranları..55 

Tablo 4.2 Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Raporların Anlaşılma 

Düzeyi…………………………………………………………....56 

Tablo 5.1 Genel Kurulda Toplantı ve Karar Nisapları……………………...91 

Tablo 5.2 ABD de 2001-2003 Yılları Arasında Meydana Gelen En Büyük 

Şirket İflasları…………………………………………………....129 

Tablo 5.3 Skandalların Özet Tablosu………………………………………133 

 

                            

 

 

 



1 

 

 

BÖLÜM 1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Günümüz ekonomisinin hızla büyümesi ve çeşitlenmesi dolayısıyla her geçen gün 

daha da karmaşık hale gelen bir muhasebe yapısı oluşa gelmektedir. Bu karmaşıklığın 

giderilmesi açısından muhasebe kayıt metotları, muhasebe mesleği ve iç-dış denetim 

daha da önem kazanıyor. Hem işletme yönetiminin alacağı kararlar bakımından hem 

de menfaat grupları bakımından muhasebe bilgilerinin doğruluğu çağımız 

ekonomisinin önemli konularından biri olmuştur. 

Geçmişte halka açık büyük sermaye şirketlerinin iflas skandalları bu gün ki 

düzenlemelerin kaynağı olmuştur. Özellikle ABD de Enron şirketinin skandalı 

akabinde Sarbanes-Oxley Yasası’nı beraberinde getirmiştir. Yasa sonraki dönemlerde 

birçok ülkenin düzenlemelerine vesile olmuştur. Bu skandallar sonucu yapılan 

düzenlemeler akabinde Türkiye’de de Sermaye Piyasası Kanunlarında düzenlemeler 

yapılmış fakat yeterli olmamıştır. 1957 yılında yürürlüğe giren 6762 sayılı Eski Türk 

Ticaret Kanunu, 13.01.2011 tarihinde 6102 sayılı kanun ile önemli değişikliklerin 

başlangıcı olmuştur. 

Yeni TTK yatırımcının korunması, kurumsal yönetişim ve bağımsız denetim 

açısından önemli düzenlemeler yaparken küreselleşen ekonomi ile yurt içi ve yurtdışı 

kaynak arayışı içerisinde olan halka açık şirketlerimiz açsından oldukça yapıcı 

olmuştur. Sermaye piyasasının gelişmesine yöne veren yatırımcı faktörünü dikkate 

alarak piyasaya olan güveni artırmaya ve globalleşen raporlama ve muhasebe 

standartları ve düzenlemeleri ile dünya ekonomisi ile uyum sağlanmaya çalışılmıştır. 

Yeni TTK’ a göre bağımsız denetimin yatırımcıyı koruması kapsamında 

incelediğimiz bu tez çalışmasını özet, giriş, sonuç ve yararlanılan kaynaklar dışında 

dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde bağımsız denetim ve yatırımcı hakkında genel kavramsal bilgiler 

verilmiştir. İkinci bölümde, Sermaye Piyasası ve araçları, bağımsız denetim ve 
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denetçi, denetim süreci ve standartları genel hatları ile anlatılmıştır. Üçüncü bölümde 

sermaye piyasasının önemli aktörlerinden biri olan yatırımcı profilinin daha iyi 

anlaşılabilmesi açısından, yatırımcı profilleri, yatırımcının sahip olduğu haklar ve 

yatırım kararı almasına yardımcı olan finansal tablolar açıklanmaya çalışılmıştır. 

Dördüncü bölümde ise TTK ile getirilen yeni düzenlemeler, 6102 Sayılı TTK ile 

getirilmek istenen denetim, Anonim şirketlere getirilen yenilikler, halka açık şirketlerin 

denetimi, denetçiler ile ilgili yeni düzenlemeler, TMS ve TFRS’e uyum, Denetçilerin 

denetimi ve Kamu Gözetimi Kurumu yatırımcının korunması kapsamında 

incelenmiştir. 
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BÖLÜM 2. KONU İLE İLGİLİ TEMEL 

KAVRAMLAR 

2.1. BAĞIMSIZ DENETİM KAVRAMI 

2.1.1. Denetim Kavramı 

Dünya ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi ekonomik verilerinin artması ve daha 

karmaşık bir yapıya bürünmesine yol açmaktadır. Bu durum beraberinde güvenilir 

bilgi gereksinimini getirmektedir. Birçok menfaat grubu için güvenilir, doğru bilginin 

önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır.                        

Günümüz ekonomisinin büyüyen ve giderek karmaşıklaşan finansal bilgi ve 

verilerin öncelikli olarak doğruluğunun saptanması şirket yöneticileri, hissedarlar, 

yatırımcılar ve kredi veren kuruluşlar açısından şeffaf, anlaşılır, gerçeğe uygun 

finansal bilgiler verilecek ekonomik kararlar için önem arz etmektedir.  

Bilginin güvenirliğinin ölçülmesi denetim kavramının ve unsurlarının oluşmasına, 

bununla ilgili standartları beraberinde getirmiştir. 

Denetim sözcüğü kökenini oluşturan “Aundire” kelimesi “işitmek, dikkatlice 

dinlemek,  sorgulama” anlamına gelmektedir. 

Denetim; iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialara ilişkin, önceden saptanmış 

ölçütler kullanılarak tarafsız bir şekilde kanıt toplayarak ve değerlendirerek ilgi duyan 

bilgi kullanıcılarına bildiren sistematik bir süreçtir. 
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Tablo 2.1 : Fonksiyonlarına Göre Denetim Türleri
1 

DENETİM TÜRLERİ 

               

            

Amaçlarına Göre 

Denetim 
Yapılış Nedenine Göre 

Denetim 

Uygulama Zamanına 

Göre Denetim 

Denetçi Statüsüne Göre 

Denetim 

1- Finansal Tablolar 

Denetimi 1-Zorunlu Denetim 1- Sürekli Denetim 1- İç Denetim 

2- Uygunluk Denetimi 2- İsteğe Bağlı Denetim 2- Sınırlı (Ara) Denetim 2- Dış Denetim 

3-Faaliyet Denetimi     3- Bağımsız Denetim 

4- Özel Amaçlı Denetim     4- Kamu Denetimi 

5- Ekonomik Denetim     5- Yüksek Denetim 

     

2.1.2. Bağımsız Denetim Kavramı 

    Sermaye piyasası mevzuatına göre bağımsız denetim; işletmelerin yıllık finansal 

tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere 

(örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul 

edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul 

güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi 

amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm 

bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden 

denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını2 

Denetçinin statüsüne göre denetim türlerini belirtmek gerekirse; 

1- İç denetim 

2- Kamu denetimi 

3- Bağımsız Denetim 

Bağımsız denetim, mesleki bilgi ve deneyime sahip yetkili kılınmış kişi ve 

kurumlar tarafından mali tabloların kanuna, uluslararası finansal raporlama 

                                                 
1 KARACAN, s. 30-31  
2Bağımsız Denetim Faaliyeti “ Bağımsız Denetim Nedir?” 

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=9&subid=1#konu1&subme

nuheader=null  

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=9&subid=1#konu1&submenuheader=null
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=9&subid=1#konu1&submenuheader=null
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standartlarına, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk derecesinin 

ölçülmesi için yapılan bir denetim türüdür. 

Mali tabloların gerçeğe uygunluğunun ölçülmesi menfaat gruplarının karar ve 

değerlendirmelerinde kilit nokta olması açısından, denetim ile ilgili standartlar 

meydana gelmiştir. Bu standartlar bilginin en doğru ve tarafsız bir şekilde ölçülmesi 

için genel kabul görmüş ilkeler topluluğunu oluşturmuştur. 

Bağımsız denetim çalışmalarını denetimin konusuna göre gruplandırabiliriz; 

 Sürekli denetim 

 Sınırlı bağımsız denetim, 

 Özel bağımsız denetim 

Sürekli Denetim Sistemi (Continuous Audit), teknolojik imkânlardan yararlanarak 

otomatik metotlarla belirli bir aralıkta düzenli ve sürekli olarak IT sistemlerinin, mali 

verilerin oluşumunu sağlayan en detay işlemlerin ve süreçlerin izlemesi, kontrol ve 

risk değerlendirmelerinin yapılması olarak tanımlanabilir.3 

Sınırlı bağımsız denetim, SPK tebliğinde sözü edilen kuruluşların ara dönemlerde, 

bu bazı kuruluşlar için içer aylık dönemlerde bazı kuruluşlar için ise altışar aylık 

dönemlerde finansal tablolarının denetime tabi tutulmasıdır. 

Özel bağımsız denetim ise, SPK tebliği uyarınca özel denetim yaptırma zorunluluğu 

bulunan ortaklık ve kuruluşların, Kurula başvuruları üzerine verilen menkul 

kıymetlerin halk arz iznine, ortaklık genel kurulları veya yetkili organlarının birleşme, 

devir veya tasfiye kararlarına dayanarak teşkil edecek mali tablolarının, sermaye 

piyasası mevzuatınca bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesidir.4 

 

                                                 
3 Abdullah Sevimli, “Sürekli Denetim, Dünü Anla, Bugünü Değerlendir, Geleceği Denetle”, Dünya 

Gazetesi (20 Ağustos 2009) 

 
4 DUMAN,  s. 19 
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2.2. FİNANSAL PİYASA ARAÇLARINI KULLANAN 

YATIRIMCI 

2.2.1. Finansal Piyasalar Kavramı 

Finansal piyasalar fon arz edenler ile fon talep edenlerin bir araya geldiği ve 

karşılıklı değişimin meydana geldiği örgütlenmiş ve uzmanlaşmış piyasalardır. Bu 

piyasalarda fon arz edenler gelirlerinden tasarruf ederken fon talep edenler gelirlerini 

yatırım kaynaklı kullanarak piyasalardaki fon gereksinimini karşılarlar. 

Finansal piyasalarda arz-talep edilen (alınıp-satılan) finansal araçlar hisse senedi, 

tahvil, hazine bonosu vb. den oluşmaktadır. 

Finansal piyasalar fon arz ve talebinin dolaylı ya da doğrudan olması ve süre ( 1 yıl 

ve 1 yıl üstü) bakımından ikiye ayrılır: 

1. Para Piyasası 

2. Sermaye Piyasası. 

2.2.1.1. Para Piyasası Kavramı 

Kısa süreli yani bir yıldan daha az süreli ve dolaylı olarak fon aktarımının 

gerçekleştiği piyasalara “Para Piyasası (Money Marketing)” denir. 

Bu piyasalarda kurumlar özellikle bankalar tasarruf sahiplerinden toplamış 

oldukları fonları, fon ihtiyacı duyanlara ( talep edenlere) aktarımlarını sağlarlar.  

Tasarruf sahibi para piyasasına aktarmış olduğu fonun, fonun kullananlar ile değil 

aktarılan fondan gelecek gelir ile ilgilenmektedir. Dolayısıyla konu olan finansal araç 

menkul kıymet dışında kalan araçlardır. 

2.2.1.2. Sermaye Piyasası Kavramı 

Hisse senedi, tahvil, bono, gelir ortaklığı gibi menkul kıymetlerin orta ve uzun 

vadede ( bir yıldan fazla) doğrudan alınıp satılan piyasalara “ Sermaye Piyasası ( Stock 

Marketing)” denir. 
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Fon aktarımına yardımcı aracı kuruluşlar olsa da,  bu piyasada fon kullanan kesim 

( kamu ve özel işletmeler) ile fon aktaran kesim ( tasarruf sahibi yatırımcı) arasında, 

doğrudan borç-alacak veya mülkiyet ilişkisi kurulmaktadır. Tasarruf sahibi ( hisse 

senedi yatırımcısı ) aktardığı fonun kimler tarafından kullanılacağına, piyasada 

kendisine sunulan finansal araçları risk-getiri tercihine göre kendisi seçerek doğrudan 

karar vermekte söz konusu fonun nasıl kullanıldığını da izlemektedir.5 Bu piyasadaki 

yatırımcı çalışmamızda yer alan yatırımcı kavramını karşılayan “Aktif Yatırımcı” dır.6 

Aktif yatırımcının sermaye piyasasında risk ve getirisini değerlendirebilmesi için 

tarafalar arası ve aracı kuruluşlardan menfaat gruplarına bilgi akışının en doğru ve 

güvenilir şekilde yapılması ya da başka bir anlatılma kamunun aydınlatılması 

gerekmektedir. Bilgi akışının doğru olması demek yatırımcının korunması anlamına 

gelmektedir. 

Sermaye piyasasının ekonomide yarattığı etkileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 Ekonomik kaynakların verimli kullanılması, 

 Yatırım hacmin artması, 

 Tasarrufun artması, 

 Yatırımları likiditeye dönüştürme, 

 Üretim araçlarının mülkiyetinin geniş bir tabana yayılması, 

 Faiz oranlarını düşürme, 

 Ekonomik sınırların kalkması,  

            gibi birçok etkiden söz edebiliriz 

2.2.2. Yatırımcı ( Tasarruf Sahipleri ) Kavramı 

Sermaye piyasasının temel unsuru olan yatırımcı, elde ettiği geliri piyasada 

aktifleştirerek artırma eylemi içinde olan ile fon gereksinimi olan kurum ya da 

ortaklıkların sunmuş olduğu finansal araçlarına tasarruflarını yatıran kişi ya da 

işletmelere “yatırımcı”  denir. 

                                                 
5 KÜÇÜKSÖZEN,  s. 7; FERTEKLİGİL, s. 20 
6 KÜÇÜKSÖZEN,  s. 7 
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Sermaye piyasalarında tasarruflarını değerlendirerek katılım sağlayan yatımcı 

bireysel yatırımcı ve kurumsal yatırımcı olarak gruplandırılabilir. Bireysel yatırımcı 

şahsi menfaatine yönelik katılım sağlarken kurumsal yatırımcılar tüzel kişi adına 

katılım sağlayan kolektif yönetim birimleridir. 

Fon ihtiyacı duyanlar ile ellerindeki tasarrufları değerlendirmek isteyen yatırımcılar 

arasında meydana gelen fon aktarımları, fon ihtiyacı duyanlar için düşük maliyetli bir 

kaynak olurken, tasarruf sahipleri için orta ve uzun vadede değerlendirilebilecek bir 

gelir kaynağı olmaktadır. Fon ihtiyacı duyan taraf için bu fon büyümesine, gelişmesine 

ve sürekliliği için ekonomi açısından önem arz eder. Böylelikle küçük tasarruf 

sahiplerinin ekonomiyi canlandırmasına, gelişmesine ve büyümesine katkıda 

bulunmasını sağlar. Kaynaklar atıl değil aktif olarak ülke ekonomisine can verir. 

Yatırımcı sermaye piyasası araçlarını kullanırken elde etmeyi planladığı gelirin risk 

faktörlerine göre değerlendirir. Bu değerlendirmeyi yaparken ya da başka bir ifade ile 

yatırım kararı alınırken tam, eksiksiz, zamanında, doğru ve tarafsız bilgiden yola 

çıkılır. 

Yatırımcı, sermaye piyasasının temel öğesi olmakta ve tasarrufların kaynaklara 

aktarım işlevi, yatırımcının verdiği kararlar neticesinde sermaye piyasası araçlarına 

yapılan yatırımlarla gerçekleşmektedir. Yatırımcının sermaye piyasasına etkin ve 

yaygın bir şekilde katılımının sağlanması, Kanunun konusunu oluşturan piyasanın 

güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin 

korunmasını düzenlemek ve denetlemek ile mümkündür. Türk SPK ve ABD Menkul 

Kıymetler Kanunları ( Securities Act of 1933, Securities Exchange Act of  1939 vd.) 

menkul kıymet yatırımcılarının korunması amacı ile hazırlanmıştır. Bu hukuk 

kurallarının uygulanacağı taraflar ise bir ayrım yapılmaksızın menkul kıymet alan ve 

satan gerçek kişiler ile tüzel kişiler, yani yatırımcılardır7. 

 

                                                 
7 ÜNAL, O.K., s.1 
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2.2.3. Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması 

Kavramı 

Geçmiş dönemde, yatırımcı birçok kere finansal krizlerin olumsuz etkilerine maruz 

kalmıştır. Yatırımcının zararları sermaye piyasalarına olan güveni sarsmıştır. 

Ekonomik dengenin sağlamlaştırılması, piyasaya olan güvenin kazanılması için her 

kriz akabinde yasa koyucular tarafından yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Her yeni düzenleme ile piyasaya olan güveni kazanmak amacını güderken daha 

etkin daha katılımcı bir piyasa oluşturulmaya çalışılmıştır. Tüm bu gelişmelerin, 

yatırımcının korunması kavramına etkisi ise “caveat emptor” prensibi olarak 

adlandırılan ve yatırımcının yapmış olduğu işlemlerin farkında olması ve kendi 

menfaatlerini koruması gerektiğini kabul eden yaklaşımın, yerini yatırımcının 

korunması ilkesine bırakması şeklinde özetlenebilecektir 8.  

Yatırımcı için piyasanın olağan koşullarından meydana gelen tabiatı gereği 

hesaplanabilir riskler olabileceği gibi olağan dışı yani piyasa koşulları dışında 

meydana gelen olumsuzluklardan kaynaklanan riskler de olabilir. Bu risklere karşı 

yatırımcıyı koruyan düzenlenmelerin olması aktif finansal piyasaların yararı içinde 

önem kazanmaktadır. 

Küresel piyasalardaki koşullar ile ülkeye özgü milli gelir artış hızı, dış ticaret 

dengesi, cari denge, bütçe dengesi, faiz oranı, enflasyon oranı ve döviz fiyatları gibi 

makroekonomik koşullar riski etkileyen önemli faktörlerden bazılarıdır. Örneğin, 

ekonominin genelinde bir durgunluk, bütün finansal araçlar üzerinde etkili olabilecek 

bir unsur iken, iklim koşulları daha çok tarım sektöründeki işletmelerinin hisse 

fiyatlarını etkileyen bir risk unsurudur. İklim koşullarından kaynaklanan riskten, tarım 

sektöründeki işletmelerin hisselerini almayarak kaçınmak mümkün iken, ekonomik 

durgunluktan kaynaklanan riskten hisse bazlı seçim yaparak kaçınmak genelde 

mümkün değildir.9 

                                                 
8 ÇETİN, N., Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XV, Y. 2011 s. 2 
9 SPK, “Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-1” Ankara, 2012 s. 7 
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Yatırımcının korunmasında iki husus önem arz etmektedir. Bunlardan birincisi, 

sermaye piyasasında yatırım yapan ve yapacak olan kişilerin alacakları yatırım 

kararlarını etkileyen bilgilerin tam, zamanında ve doğru biçimde edinmelerinin 

sağlanmasıdır. İkincisi ise, sermaye piyasasında yatırımcı adına işlem yapan aracı 

kuruluşların faaliyetlerine ve mali risklerine karşı yatırımcıyı korumak ve aralarındaki 

uyuşmazlıkları en kısa sürede çözmektir. Bu iki amaç doğrultusunda, hem kamuyu 

aydınlatma yaklaşımı çerçevesinde düzenlemeler yapılmakta hem de mali yapısı ciddi 

şekilde zayıflayan, ödeme güçlüğüne düşen, iflas eden aracıların müşterilerinin 

zararlarını gidermeye yönelik mekanizmalar geliştirilmektedir10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 KARABABA, S., s. 41-42 
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BÖLÜM 3. SERMAYE PİYASASINDA 

BAĞIMSIZ DENETİM 

3.1. SERMAYE PİYASASI 

 3.1.1. Finansal Piyasalar 

Gelişmekte olan ekonomilerin kalkınması ve gelişmesi için ülke içi tasarrufların 

etkin bir şekilde yatırımlara dönüştürülmesine ihtiyaç vardır. Fon fazlasına sahip olan 

ile fon ihtiyacı olan ekonomik birimlerin karşı karşıya geldikleri piyasa finansal 

piyasalardır. Bu piyasalarda finansal araçları kullanarak iktisadi ve kalkınma ve 

gelişmeye işlevsellik kazandırılır. 

Finansal piyasaları dört ana başlık altında toplamak mümkündür: 

Tablo 3.1: Finansal Piyasa Türleri 

Para Piyasası Sermaye Piyasası 

Birincil Piyasa İkincil Piyasa 

Örgütlü Piyasa Tezgâh Üstü Piyasa 

Spot Piyasa Vadeli Piyasa 

 

 Para Piyasası: Kısa vadeli fon ihtiyacı olan ekonomik birimlerle, fon fazlası 

olan ekonomik birimlerin karşılaştıkları piyasalardır. Finansal risk düşük, 

likiditesi yüksektir. 

 

 Sermaye Piyasası: Orta ve uzun vadeli fon arz ve talep edenlerin karşılaştığı 

piyasalardır. Finansal araç olarak menkul kıymetler söz konusudur. 
 

 Birincil Piyasa: Tasarruf sahiplerinin tahvil ve hisse senedi gibi menkul 

kıymetlerin ilk kez çıktıkları finansal piyasalardır. Doğrudan doğruya fon 

temin edilir. 
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 İkincil Piyasa: Daha önce ihraç edilmiş menkul kıymetlerin yani tekrar alım-

satımının yapıldığı piyasalardır. İMKB bir ikincil piyasa örneğidir. 

 

 Örgütlü Piyasa: İşlemlerin önceden saptanmış belirli kurallara göre yapıldığı, 

işlemlerin yetkili aracılar vasıtasıyla fiziksel bir alana ve haberleşme ağına 

sahip piyasalardır. İMKB ve Altın Borsası örnek verilebilir. 

 

  Tezgah Üstü (Örgütlenmemiş) Piyasa: Katılıcımaların kendi aralarında 

oluşturdukları herhangi bir kural ve fiziksel alan olmaksızın meydana gelmiş 

piyasalardır. Bu piyasalara Tahtakale Döviz piyasası ve Amerika’daki 

NADAQ örnek olabilir. 

 Spot (Nakit) Piyasa: Finansal aracın alım-satımı takiben bedelinin peşinen 

ödendiği piyasalardır.. Varlık teslimi iki gün içinde yapılmalıdır. 

 Vadeli (Türev) Piyasa: Finansal aracın alım-satımı bugün yapılırken tesliminin 

ileri bir tarihte yapıldığı piyasalardır. 

 3.1.2. Halka Açık Anonim Ortaklıklar 

Anonim ortakların gönüllü ya da zorunlu olarak hisse senetlerini halka arz etmiş 

olmaları, halka açılmış anonim ortaklık olarak adlandırılır. 

Zorunlu olarak halka açık anonim ortaklık durumu hisse pay sahiplerinin 250 yi 

aşması durumunda Sermaye Piyasası Kanununca halka açık anonim ortaklık 

statüsündedir. Gönüllü olarak ise de anonim ortaklık kendi isteği ile hisselerini halka 

arz eder, çağrıda bulunur ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesini sağlar11. 

Halka açık anonim ortaklıklar 2’e ayrılır: 

 Borsaya kote olan halka açık anonim ortaklıklar, 

 Borsaya kote olmayan halka açık anonim ortaklıklar. 

 

       Buradan da şunu anlayabiliriz ki; halka açık anonim ortaklıklar borsada işlem 

görmüyor olmayabilir, bunun için borsaya kote olması yani İMKB’ye başvurması 

ve gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir. 

                                                 
11 GÜNCELER, B., Ders Notları 
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Bir şirketin halka açılarak borsada işlem görmesi birçok açıdan yarar 

sağlamaktadır: 

1- Finansman kaynağı sağlamak, 

2- Güçlü bir mali yapı oluşturmak, 

3- Yurtiçi ve yurtdışı prestij ve itibar sağlamak, 

4- Kurumsallaşmak, 

5- Kredibilite artışını sağlamak, 

6- Pazar payını arttırmak. 

3.2. BAĞIMSIZ DENETİM 

3.2.1. Denetçinin Tanımı 

Denetçi, denetim faaliyetlerini yürüten, bu konuda mesleki bilgi, tecrübeye ve 

mesleki ahlaka sahip, tarafsız ve bağımsız kişilere denir. 

Denetçiler örgütsel yapıya göre şöyle sınıflandırılır: 

1- İç Denetçi (Internal Auditor), 

2- Dış Denetçi (External Auditor) 

(a) Bağımsız Denetçi ( Independent Auditor), 

(b) Kamu Denetçisi ( Public State Auditor / Supervisor), 

3.2.2. Bağımsız Denetimin İşlevi 

Bağımsız denetim, ortaklıkların ve Sermaye Piyasası Kurumları’nın kamuya 

açıklanacak veya SPK’ unca istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş 

muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve 

gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından denetim ilke 

ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesini ve tespit edilen 

sonuçların rapora bağlanmasıdır 12. 

                                                 
12Murat Erdoğan, Muhasebe, Denetim Ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği, Doğuş Üniversitesi 

Dergisi, Sayı: 5, 2002, s.8. 
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Bağımsız denetim şirket ya da kurum içi organlar tarafından değil dışarından alınan 

bir hizmettir. Denetime tabi ortaklıkların bilgi, belge ve finansal tablolarının doruyu 

yansıtıp yansıtmadığını denetlerler. Burada asıl kilit nokta bağımsız denetçinin 

tarafsızlığı ve mesleki yeterliliği ile bilimsel ölçekte değerlendirebilmesidir. Bu 

değerlendirme işlevsel olarak ilgili ortaklık ile ilgili görüş bildirme olarak çıkar ki, bu 

görüş birçok yatırımcının karar almasında etkendir. Buda beraberinde sermaye 

piyasasına duyulan güveni getirir. 

3.2.3. Bağımsız Denetimin Bilgi Kullanıcılarına Sağladığı 

Fayda 

Bağımsız denetimin değişik kesimlere sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabilir 13 

: 

A-Denetlenen İşletmeye Sağladığı Faydalar  

1- Denetlenmiş finansal tablolar, resmi kurumlarına sunulan finansal rapor ve vergi 

beyannamelerine temel oluşturduklarından, bu bildirimlerin güvenirliği artırılmış 

olacak ve böylece devlet tarafından yapılabilecek vergi denetimin yapılma olasılığını 

azalacaktır.  

2- Bağımsız denetim, denetlenen işletmenin muhasebe kayıtlarında ki maddi hata 

ve hileleri ortaya çıkarır ve böylece gelirlerin ve giderlerin doğru olarak gösterilmesine 

yardımcı olur.  

3- Bağımsız denetim, holding kuruluşlarında işletme politika ve prosedürlerine tüm 

topluluk içinde uyulduğu konusunda bilgi ve görüş verir.  

4- Denetim sürecinde denetçi tarafından yazılacak tesviye mektubu ile işletmede 

tespit edilen aksaklıklar ve eksiklikler işletmeye bildirilir. Böylece işletme aksaklık ve 

eksikleri görme ve bunları düzelterek sistemde sürekli bir gelişme sağlanmasına sahip 

olur. Yani denetimin işletme personeli üzerinde bir dıştan tespit ve yanlış giderme, 

eğitim fonksiyonu da vardır.  

                                                 
13 GÜREDİN, E., s.16 
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5- Finansal tablolarının güvenirliğini artırır.  

6- İşletme yönetimi ve çalışanların sahtekârlık yapma eğilimini azaltır.  

7- Denetlenmiş finansal tablolar kredi olanaklarının genişlemesini sağlar.  

B-İş Hayatının Diğer Üyelerine Sağladığı Yararlar 

1- Denetlenmiş finansal tablolar işletme ile ilgili taraflara, özellikle işletme ile iş 

ilişkisi olan müşterilere, denetlenen iletmenin karlılığı, faaliyetlerinin verimliliği ve 

finansal yapının durumu hakkında güvenilir bilgi sağlar. 

2- Denetlenmiş tablolar, kredi veren kurumlara kredi ile ilgili kararlarında yardımcı 

olur. 

3- Denetlenmiş finansal tablolar hali hazır ve gelecekteki küçük tasarruf sahibi 

yatırımcılara yatırım kararlarında ışık tutar. 

4-  Denetlenmiş finansal tablolar, işverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal 

yardımların pazarlığında objektif bilgiler sağlayarak yardımcı olur. 

5- Bir işyerinin satılması ya da başka bir iş yeri ile birleşmesi halinde alıcı ve satıcı 

taraflara güvenilir ve objektif bilgi sağlar. 

C-Makro Ekonomi ve Kamu Düzeni Açısından Yararları 

1- Finansal bilgilerin güvenirliliğin olmaması ekonomik yapı açısından da son 

derece önemlidir. Finansal bilgilerin güvenilir olmaması finansal piyasaların 

gelişmesini engelleyen temel faktörlerden biridir. Finansal piyasalar fon talepleri ile 

fon ihtiyaçlarını bir araya getiren piyasalardır. Denetim eksikliği nedeniyle finansal 

bilgilerin güvenirliğinin sağlanamadığı bir piyasada işlem yapmak, ( borç vermek, 

borç almak, yatırım yapmak, yatırımı elden çıkarmak gibi), dolayısıyla finansal 

piyasaların sağlıklı işlemesi, mümkün değildir. Finansal piyasaları sağlıklı işlemeyen 

ülkelerin makroekonomilerinin de çok kırılgan olması kaçınılmazdır. 

2- Finansal bilgilerin güvenirliği tüm toplumu etkilemektedir. 

D- Kamu Kuruluşları Açısından Sağlanan Yararlar 
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1- Denetlenmiş finansal tablolara dayanılarak hazırlanmış vergi beyannamelerine 

ve mali raporlara olan güvenin artmasına yardımcı olur. 

2- Kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ait finansal tabloların bağımsız 

denetçilerce denetlenmiş olmaları halinde, resmi kuruluşların bu kurumlarda 

yapacakları denetimin kapsamını daraltır, özel ve ayrıntılı denetim faaliyetlerine 

girişilmesine gerek kalmaz. 

3- Denetlenmiş finansal tablolar, borçluluk ve iflas hallerinde, vekâlet ve ortaklık 

sözleşmelerinin düzenlenmesinde adli mercilere bağımsız ve güvenilir bilgi sağlar. 

3.2.4. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 

Genel kabul görmüş denetim standartları, denetçinin mesleki sorumluluğunu yerine 

getirmesi için belirlenmiş bir dizi kurallardır. Denetim sürecini bilimsel bir tabanda 

gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan bir kılavuz niteliğindedir. 

Denetim standartları 3 ana grupta toplanır: 

1- Genel standartlar, 

2- Çalışma alanı standartları 

3-Raporlama standartları 

Genel standartlar, tüm denetçilerin sahip olması gereken temel niteliklerdir: 

a. Mesleki eğitim ve deneyim, denetçinin öncelikli olarak mesleki 

eğitim ve deneyim sahip olması gerekmektedir. Bu denetçiler Kanun gereği Yeminli 

Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanına haiz ( ruhsatına 

sahip), Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca 

yetkilendirilen kişilerdir. 

b. Bağımsızlık, denetçi denetim süresi boyunca faaliyetlerini tarafsız ve  

dürüst davranmalı, şirket yetkililerinin etkisi altında kalmadan objektif bir bakış 

açısına sahip olmalıdır. Yeni TTK denetçinin tarafsızlığı sağlayabilmek adına yeni 

bazı hükümler getirmiştir. 
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c. Mesleki özen ve dikkat, denetim ilke ve kurallarını eksiksiz ve tam 

 olarak yerine getirmesidir. 

Çalışma alanı standartları, denetim çalışması esnasında uyulması gereken 

standartlardır: 

a. Denetim planlama ve gözetim standardı, Bütün denetim çalışmaları 

 detaylı olarak planlanmalı ve varsa yardımcı denetçi iyi bir şekilde gözetilmelidir. 

Planlama yapılırken iş gücü, zaman ve kaynakların verimli kullanılması doğru bir 

şekilde planlanmalıdır.  

b.  İç kontrol sisteminin incelenmesi, denetlenecek işletmenin 

 öncelikle iç kontrol sistemi değerlendirilmeli ve işlerliği tespit edilmelidir. İç kontrol 

sistemi finansal tabloların ve bilgilerin güvenirlik derecesini artırır ve denetim alanını 

daraltır. 

c. Kanıt toplanması, denetçinin raporunda belirtiği görüşünü 

 destekleyecek yeterlilikte ve kalitede denetim kanıtı toplamış olması gerekir.  

d. Çalışma kâğıtlarının hazırlanması, denetçi görüşüne kaynak 

 oluşturacak çalışma kaynaklarını usulüne uygun muhafaza eder. 

Raporlama standartları, denetim sonunda görüş bildirmek üzere hazırlanan denetim 

raporunda olması gereken standartlardır: 

a. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk, denetlenen 

mali tablolarındaki kaynak verilerin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlklerine uygun 

olmalıdır. 

b. Muhasebe ilkelerinde devamlılık-tutarlılık, işletmenin denetlendiği 

yıl ile önceki yılın mali tablolarının karşılaştırılabilecek düzeyde olduğunu yani 

muhasebe ilkelerinin değişmeden aynı kaldığını açıkça belirtmelidir. 

c. Tam açıklama ilkesine uyum, finansal tablolarda yer alan açıklayıcı 

 bilgi ve dipnotların yeterliliğini ve amacına uygunluğunu belirtmelidir. 

d. Denetçi görüşü, bu standart ile denetçi incelemiş olduğu mali tablolar  
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 hakkında görüş bildirmek ile mükelleftir.       

3.2.5. Bağımsız Denetim Süreci 

Mantıklı ve anlamlı bir biçimde sıralanmış ve birbirini izleyen belirli evrelerden 

oluşan denetim faaliyeti planlı ve bilimsel bir süreçtir14. Denetimin sistematik bir süreç 

olarak tanımlanması, sürecin her bir aşamasında ki faaliyetlerin birbiri ile bağlantılı ve 

birbirini tamamlayan işlemler bütününden oluşmuş olmasıdır15.  

          Bağımsız denetim; müşteri seçimi ve işin alınması ile başlar, planlama, denetim 

programının yürütülmesi ve bulguların raporlanması ile sona erer. Kalite kontrolü, bu 

sürecin sonunda değil müşteri seçimi ve işin alınmasından başlayarak her aşamasında 

yer alması gereken bir unsurdur 16. 

           Bu süreci detayda aşağıda yer alan şekil üzerinde görebiliriz. 

Şekil 3.1: Denetim Süreci 17 

                                                 
14 ALTINTAŞ, A.,  s. 40 vd, 
15 KARACAN, S., s. 69 
16 ALTINTAŞ, A., s. 40 vd,  
17İSMMO, “Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim”       

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/130/5%20denetim%20sureci.pdf  

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/130/5%20denetim%20sureci.pdf
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Denetim sürecini ana hatlarıyla açıklamak gerekirse; 

 Müşteri seçimi ve denetim sözleşmesi, 

 Denetim programının planlanması, 

 Denetim bulgularının toplanması, 

 Raporlanması, 

Denetin süreci ilk olarak müşterinin teklifi ile başlar, denetim firması için her 

müşteri ileride yaşanabilecek sorunlar bakımında risk teşkil eder. Dolayısıyla denetim 

firması şirketin teklifini değerlendirerek işletme ile ilgili bilgi toplar. Önceki 

raporlarını inceleyebilir, piyasada bir araştırma yapabilir.  

Denetim firması uygun gördüğü takdirde bir teklif hazırlar ve işletme içinde uygun 

bir teklif ise denetim sözleşmesi hazırlanır ve SPK ya tabi işletmeler için 6 iş günü 

içinde sözleşme Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmek zorundadır. 

Ayrıca Yeni TTK uyarınca denetim sözleşmesi en fazla 7 yıllığına yapılabilir. / yıl 

sonra 2 hesap döneminden sonra ancak tekrar aynı denetim şirketiyle sözleşme 

yapılabilir. 

Bu aşamadan sonra denetim planlaması yapılır. Planlama işletmedeki faaliyet 

karmaşıklığı göz önünde bulundurularak, kullanılacak en doğru denetim teknikleri, 

zamanlama, görev dağılımı şeklinde yapılır. İyi bir planlama denetim riskini en az 

düzeye indirir. 

Planlamanın aşamaları aşağıda ki gibidir 18: 

 Müşteri işletmenin faaliyetleri iç ve dış çevresi hakkında bilgi edinme 

 Denetim çalışmalarını bölümleme 

 Önemlilik düzeyini belirleme 

 Denetim riskini belirleme 

 Denetim amaçlarını belirleme 

 İç Kontrol sistemi ve muhasebe sistemi hakkında bilgi edinme 

 Denetim programının hazırlanması 

 İşgücü ve zaman planlaması şeklindedir. 

                                                 
18 KARACAN, S. s.75 
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Denetim süreci bu aşamadan sonra denetim raporunda bildirilecek görüşe kanıt 

olacak kanıtların toplanması olacaktır. Toplanan bulgular ışığında denetim raporu 

oluşturulur ve süreç tamamlanır. 

3.2.6. Bağımsız Denetim Raporu 

Bağımsız denetim raporu denetçinin toplamış olduğu kanıtlardan yola çıkarak 

işletmenin tam takım finansal tablolarının gerçeği en çarpıcı yönleriyle ilgili oldukları 

finansal raporlama standartlarına uygun olarak yansıtıp yansıtmadığının açıkça ortaya 

konmasıdır. 

Bağımsız denetim görüşünün oluşturulma sürecinde bağımsız denetçinin, finansal 

tabloların önemli yanlışlıkları içermediğine dair makul güvenceyi elde edecek yeterli 

ve uygun bağımsız denetim kanıtına sahip olması gerekir. Ancak bazı durumlarda, bir 

takım sınırlamalar nedeniyle bağımsız denetçi gerekli bağımsız denetim kanıtlarını 

toplayamayabilir. Atanma zamanı nedeniyle bağımsız denetçinin fiziki stok sayımını 

gözlemleyememesi, işletmenin muhasebe kayıtlarının yetersiz olması veya gerekli 

olduğuna inanılan bir bağımsız denetim tekniğinin uygulanamamasının örnek olarak 

verilebileceği bu gibi durumlar “çalışma alanının sınırlanması” olarak adlandırılır. Bu 

sınırlama dolayısıyla, kullanılan alternatif bağımsız denetim tekniklerine rağmen, 

denetlenen kalem veya kalemlerle ilgili yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde 

edilememesi, denetçinin görüşünü etkileyecektir 19. 

Çalışma alanının sınırlandırılması ile birlikte denetçinin karşılaşabileceği diğer bir 

hususunda işletme yönetimiyle hata, yanlış ya da eksik bilgi ve finansal tablolarda fikir 

birliğine varılamamasıdır. Şöyle ki denetim sonunda bulunan hata ve eksiklikler 

yönetime düzeltilmesi için bildirilir, yönetim onaylarsa ilgili eksilik ya da hata 

giderildikten sonra finansal tablolar yayınlanır. Fakat yönetim bunu uygun bulmaz ve 

direnmesi durumunda bilginin finansal tablolarda bilgi kullanıcılarını yanıltacak 

boyutta olması durumunda olumsuz görüş bildirilir. Finansal tablolar için önem düzeyi 

düşük ise şartlı görüş verilebilir. 

                                                 
19Sermaye Piyasası Kurulu, Bağımsız Denetim Faaliyeti,2010,            

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=9&subid=1 
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Bağımsız denetimde olumlu görüş dışında verilmesi hakkında ki tebliğ (BDS 705 

Tebliğ No:31) 20 : 

Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 705 “Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu 

Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi”, BDS 200 “Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları 

ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi” 

ile birlikte dikkate alınır. 

Olumlu Görüş Dışındaki Görüş Türleri 

2. Bu BDS’ de -olumlu görüş dışında bir görüş verileceği zaman kullanılacak- üç 

farklı görüş türü belirlenmektedir: Sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş), olumsuz görüş 

ve görüş vermekten kaçınma. Olumlu görüş dışındaki görüş türlerinden hangisinin 

uygun olduğuna ilişkin karar, aşağıdaki hususlara bağlıdır: 

(a) Olumlu görüş dışında bir görüş verilmesine sebep olan hususun niteliği; başka 

bir ifadeyle finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediği veya yeterli ve uygun 

denetim kanıtının elde edilemediği durumlarda, finansal tabloların önemli yanlışlık 

içerebilip içermeyebileceği ve 

(b) İlgili hususun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin veya muhtemel etkilerinin 

yaygınlığına ilişkin denetçinin muhakemesi. ( Yürürlük Tarihi 01.01.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 2013 

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_705.pdf 

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_705.pdf
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BÖLÜM 4.  SERMAYE PİYASASINDA YATIRIM 

4.1. YATIRIM KARASINDA KULLANILAN 

MUHASEBE VERİLERİ 

Muhasebe bilgisi, ekonomik değeri olan ve birbirinden farklı amaçlar için 

kullanıcısı bulunan, ekonomik sistemi ve kullanıcıların davranışlarını etkileyen çok 

değişik süreçlerin bir araya gelerek oluşturduğu sistemli bir bütündür (Kısakürek ve 

Pekcan 2005: 107) 21. 

Muhasebenin temel görevi, işletmenin finansal tablolarını hazırlayarak 

yatırımcılara işletmenin mali durumu ile ilgili fotoğraf sunmaktır. Hisse senetlerine 

yatırım kararı verilirken kullanılan muhasebe verileri; 

 Finansal tabloları ve dip notları, 

 Oranlar (Rasyolar), 

 Proforma finansal tablolar olarak 3 ana başlık altında toplamam 

mümkündür 22. 

4.1.1. Temel Finansal Tablolar 

Ülkemizde finansal tablolar Temel Finansal Tablolar ve Ek Finansal Tablolar 

şeklinde bir ayrım yapmaktadır. Bunlar; 

a) Temel Finansal Tablolar: 

 

 Bilanço 

 Gelir Tablosu 

                                                 
21 KALMIŞ, H., “Bilgilerinin Karar Almada Kullanımının Önemi ve Çanakkale’de Faaliyet 

Gösteren Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
22 BEKCİ, İ. s.3, 2012 
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b) Ek Finansal Tablolar: 

 

 Satışların Maliyeti Tablosu 

 Fon Akım Tablosu 

 Nakit Akım Tablosu 

 Kar Dağıtım Tablosu 

 Öz kaynaklar Değişim Tablosu 

Fakat IAS/TMS ( Türkiye Muhasebe Standartları)’ a göre böyle bir ayrım söz 

konusu değildir. Standart finansal tabloların sadece genel amaçlı ya da özel amaçlı 

olabileceğini belirtmiştir. 

Genel amaçlı finansal tablo seti 23; 

 Finansal Durum Tablosu ( Bilanço) 

 Kapsamlı Gelir Tablosu 

 Nakit Akış Tablosu 

 Öz Kaynak Değişim Tablosu ve 

 Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı 

notlar olarak belirlenmiştir. 

Özel amaçlı finansal tablolar standart da ayrıca belirtilmemiştir. İşletmelerin 

özellikli durumlarında işletme içi karar almayı destekleyen tablolar olabilir. 

4.1.1.1. Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 

Bir işletmenin belirli bir tarihte ki varlıklarını ve bu varlıkların sağladığı kaynakları 

gösteren finansal tabloya bilanço denir24. 

Muhasebe Standartlarında Bilanço kavramı değiştirilmiş, “Finansal Durum 

Tablosu” olarak yer almaktadır.  

                                                 
23 ÖRTEN, R., s. 14,  
24 BEKCİ, İ., s.6 
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Standart bu konuyu şöyle değerlendirmiştir; bilgilerin bir muhasebe çıktısı gibi 

değil, şirketin finansal durumunu varlıkları, kaynakları, karlılık durumu ve likiditesi 

ile açıklayan bir rapor olarak nitelendirilmelidir. 

A-Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Düzenleme Kuralları 

Gelirler İdaresi başkanlığınca yayınlanan mali tabloların düzenleme ilkelerinde 

bilanço ilkelerinin amacında şu şekilde bahsetmiştir 25: 

Bilanço ilkelerinin amacı; sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kârı 

işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları 

kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında 

anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte işletmenin 

mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır.  

 Bilanço, varlıkların içinde bulunulan zamandaki değerini veya tasfiye  

halinde bunların satışından elde edilecek para tutarlarını yansıtan bir tablo değildir.  

 Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda gayrisafi 

değerleri ile gösterilirler. Bu ilke, bilançonun net değer esasına göre düzenlenmesine 

bir engel oluşturmaz. Bu doğrultuda net değer bilanço düzenlenmesinin gereği olarak 

indirim kalemlerinin ilgili hesapların altında açıkça gösterilmesi esastır.  

 Bu amaç doğrultusunda benimsenen bilanço ilkeleri; varlıklar, yabancı  

kaynaklar ve öz kaynaklar itibariyle aşağıda, belirtilmiştir:  

Bilanço ilkeleri 3 ana başlıkta toplarsak; 

 Varlıklara ilişkin ilkeler, 

 Kaynaklara ilişkin ilkeler, 

 Öz kaynaklara ilişkin ilkeler 

a) Varlıklara İlişkin İlkeler:  

                                                 
25 Gelirler İdaresi Başkanlığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 1992 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh3.html 

 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh3.html
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1. İşletmenin bir yıl içeresinde nakde dönüştürebileceği değerleri dönen varlık 

grubunda, bir yıldan uzun olanları ise duran varlık statüsünde değerlendirmelidir. 

Dönem sonu duran varlık grubunda yer alan değerlerden bir yıldan az vadeleri kalmış 

ise dönen varlık grubuna dâhil edilmelidir. 

2. Varlıklarda değer düşüklükleri söz konusu ise karşılık ayrılması gerekir. Bilanço 

tarihinde varlık değerlerin gerçeğe uygun gösterilmesi için önem arz eder. 

3. Dönen varlıklar ve duran varlık grubu içinde yer alan menkul kıymetler, 

alacaklar, stoklar, diğer dönen varlıklar, İştirakler, bağlı ortaklıklar ile ilgili hesaplarda 

bilanço tarihi itibariyle değerlendirilmeli ve karşılık ayrılmalıdır. 

4. Gelecek dönemlere ait olarak ödenen gider kalemleri ile gelir kalemleri tespit 

edilmeli ve dönemsellik ilkesi gereği tahakkuklarının yapılması gerekmektedir. Kesin 

olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmamalıdır. Ancak dipnotlarda belirtilmelidir. 

5. Duran varlık grubunda yer alan özel tükenme payları ayrılmalı ve birikmiş 

tutarları ayrıca gösterilmelidir. 

6. Duran varlık grubu içerisinde yer alan Maddi Duran Varlı ile Maddi Olmayan 

Duran Varlıkların birikmiş amortismanları ayrıca gösterilmelidir. 

7. Dönem ve duran varlık yani kısa yada uzun vadeli alacak senetleri için bilanço 

tarihinde uygun değeri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 

8. Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul 

kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden 

işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, 

iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.  

10. Verilen rehin, ipotek, yürütülen dava ve bilanço kapsamında yer almayan 

teminat yada ilgili bilgiler açıklıkla bilanço dipnot veya eklerinde belirtilmelidir.  

  Ayrıca, işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da bilanço dipnot 

veya eklerinde açıkça gösterilmesi gerekmektedir.  

b) Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler:  
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1. İşletmede kısa ya da uzun vade ayrımının yapılmasında ölçüt bir yıl olarak 

alınmalıdır. 

2. İşletmenin bir yıl altında olan borçları Kısa Vadeli Yabancı Kaynak grubunda, 

bir yıldan fazla borçları ise Uzun Vadeli Yabancı Kaynak grubunda yer almalıdır. 

3. İşletmenin tespit etmekte zorlandığı ya da net olmayan tüm borçlarını tespit 

etmeli ve bilançoda göstermelidir. Fakat tahmini pek de mümkün olmayan borçların 

dipnotlarda gösterilmesi ilkelerden biridir. 

4. Kısa yada Uzun Vadeli borç senetleri içim reeskont işlemi yapılmalıdır. 

5. Gelecek dönemlere ait gelirin önceden tahsil edilmesi ya da gelecek dönem  

6. Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar, 

alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından 

ilgili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan 

tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.  

c) Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler 26:  

1. İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları 

üzerindeki hakları öz kaynaklar grubunu oluşturur.  

İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu 

oluşup, çeşitli adlar altında işletmede bırakılan kârları ile dönem net kârı (zararı) 

bilançoda öz kaynaklar grubu içinde gösterilir.  

2. İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak 

gösterilir. Ancak, esas sermaye özellikleri farklı hisse gruplarına ayrılmış bulunuyorsa 

esas sermaye hesapları her grubun haklarını, kâr ve tasfiye paylarının dağıtımında 

sahip olabilecekleri özellikleri ve diğer önemli özellikleri yansıtacak biçimde 

bilançonun dipnotlarında gösterilmelidir.  

                                                 
26 Gelirler İdaresi Başkanlığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 1992 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh3.html 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh3.html
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3. İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir. 

İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle öz kaynaklarda 

meydana gelen azalmalar; hem dönemsel, hem de kümülatif olarak izlenmeli ve 

kaydedilmelidir.  

4. Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile 

dönem zararı, öz kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır.  

5. Öz kaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl 

kârları (zararları) ve dönem net kârı (zararı) ndan oluşur. Kâr yedekleri yasal, statü ve 

olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme 

faaliyetleri sonucu elde edilen kârların dağıtılmamış kısmını içerir. Sermaye yedekleri 

ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer 

artışları gibi kalemlerden meydana gelir. Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir 

tablosuna aktarılamaz. 

B-Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Dipnotları 

Finansal Durum tablosunun daha iyi anlaşılabilmesi, bazı açıklayıcı ve yatırımcıya 

ışık tutabilecek birçok bilginin yer aldığı kısım dipnotlardır.  

Dipnotlarda açıklanması gereken bilgiler şunlardır27: 

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye 

tavanı : ….. TL  

2-Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür genel koordinatör, genel 

müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:   

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı : ….. TL  

            b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : …..TL  

3-. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : ….. TL 

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : …… TL 

                                                 
27 ÇALDAĞ, Y, s.257 vd. 
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5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: ….TL 

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : … TL 

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : ….. TL    

Döviz Cinsi Miktarı YTL. Kuru 

Toplam 

Tutar 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 

 

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): 

Döviz Cinsi Miktarı YTL. Kuru 

Toplam 

Tutar 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 

 

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil): 

Döviz Cinsi Miktarı YTL. Kuru 

Toplam 

Tutar 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 

……………… ……………… ……………… 

……… 

YTL 
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10. Tedavüldeki tahvil ve fınansman bonolarından banka garantili olanların tutarı 

:  …..TL  

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 

:  ….TL  

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı 

:  ….TL  

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

Türü Tertibi Adedi 
Nominal 

Değeri 

Toplam 

Tutarı 

………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. 

 

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : …TL  

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların: 

Adı Pay Oranı Pay Tutarı 

……………… ……………… 

……… 

…….YTL 

……………… ……………… 

……… 

…….YTL 

……………… ……………… 

……… 

…….YTL 

……………… ……………… 

……… 

…….YTL 

 

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve 

bağlı ortaklıkların:  

Son 

Dönem 

Karı 

Pay Oranı Adı 
Toplam 

Sermayesi 

………. ………. ………. 

……… 

YTL 
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………. ………. ………. 

……… 

YTL 

………. ………. ………. 

……… 

YTL 

………. ………. ………. 

……… 

YTL 

 

  17. Stok değerleme yöntemi: 

a) Cari dönemde uygulanan yöntem:  

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem:  

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış 

(+) veya azalış tutarı (-)  

    18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri: 

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri : …….TL 

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : …….TL 

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları  : …..TL. 

-Varlık maliyetlerinde (+) : …….. TL 

- Birikmiş amortismanlarda (-) : …….. TL  

19. Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve borçlar içindeki 

payları: 

  Ticari Alacak Ticari Borç 

1- Ana Kuruluş ……………… ……………… 

2- Bağlı 

Ortaklık ……………… ……………… 

3- İştirakler ……………… ……………… 

             

     20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: ………. 

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin 

bilgi, 
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22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı 

zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi : (işletmeyi borç altına sokacak 

ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde 

açıklanır.), 

23. İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan 

muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : …… TL  

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin 

ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet 

tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : ……. TL    

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı 

nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : …….TL    

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış 

menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri 

itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları : ……TL   

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, 

aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı :  ……TL    

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir 

ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan iştirakler ve bağlı 

ortaklıkların değerlendirilmesinde borsa değeri veya Öz kaynak yöntemlerinden 

hangisinin esas alındığını gösteren açıklamalar ve diğer hususlar, 

30- Diğer Türkiye Muhasebe Standartlarında açıklanması öngörülen raporlanacak 

bilgiler. 
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4.1.1.2. Gelir Tablosu  

A-Gelir Tablosu Düzenleme Kuralları 

Gelir tablosu bir işletmenin faaliyet dönemi içerisinde elde ettiği gelirler ile bu 

geliri elde etmek için katlandığı giderleri ve işletmenin net karını ve dönem net karını 

içermektedir. 

Gelir tablosunu düzenlerken alınması gereken esasların başında gelirlerin süreklilik 

arz etmesi ya da etmemesine göre aynı şekilde giderlerinde süreklilik arz etmesi ya da 

süreklilik göstermeyen fakat olağan olabildiği gibi olağandışı giderler olarak 

kategorize edilmelidir. 

Gelir tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz. Ayrıntılı gelir tablosu kalemleri 

içerisinde “diğer” başlıklı gelir ya da gider unsurları, içerisinde bulunduğu grubun 

toplam tutarının %20 sini aşıyorsa ayrı bir başlık altında gösterilmek zorundadır. 

Gelir tablosu düzenleme ilkeleri şunlar:   

a) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler 

gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin 

gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin başında ve 

sonunda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.  

b) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların 

maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başında 

ve sonunda maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, 

alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.  

c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için 

uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.  

d) Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider 

grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan 

doğruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate 

alınarak tahakkuk ettirilip, dağıtılmalıdır.  
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e) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde 

tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.  

f) Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme 

yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir 

tablosunda gösterilmelidir.  

g) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı 

diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.  

h) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve 

maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça 

belirtilmelidir.  

ı) Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir kaç olayın gelecekte 

ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan 

kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve 

zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar için 

ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz; 

dipnotlarda açıklama yapılır.  

B-Gelir Tablosu Dipnotları 

Gelir tablosu dipnotları, gelir tablosunda ki bilgileri açıklamakla birlikte 

açıklanması gereken bilgilerin yer aldığı kısımdan oluşur. Dipnotlar ilgili gelir 

tablosunun daha iyi anlaşılabilir olmasını sağlar. 

Aşağıda UMS standartlarına göre açıklayıcı bilgiler Bağımsız Denetime tabi halka 

açık bir şirketin hazırlayacağı Kapsamlı Gelir Tablosunun veya dipnotlarında 

bulundurması gereken bilgileri ve açıklamaları içerir: 28 

UMS 1.82A 

                                                 
28 KPMG, UFRS Yıllık Finansal Tablolar İçin Rehber-Dipnot Kontrol Listesi, 2014 

http://www.kpmg.com/TR/tr/hizmetlerimiz/Audit/Documents/2-Yillik-Finansal-Tablolar-icin-Rehber-

Dipnot-Kontrol-Listesi.pdf 

 

http://www.kpmg.com/TR/tr/hizmetlerimiz/Audit/Documents/2-Yillik-Finansal-Tablolar-icin-Rehber-Dipnot-Kontrol-Listesi.pdf
http://www.kpmg.com/TR/tr/hizmetlerimiz/Audit/Documents/2-Yillik-Finansal-Tablolar-icin-Rehber-Dipnot-Kontrol-Listesi.pdf


34 

 

Diğer kapsamlı gelir bölümü, döneme ait diğer kapsamlı gelir tutarlarını gösteren 

kalemleri sunar. Bu kalemler, tür esasına göre sınıflandırılarak (öz kaynak yöntemine 

göre muhasebeleştirilen iştiraklerin ve iş ortaklıklarının diğer kapsamlı gelirlerinden 

payları da içerecek şekilde) diğer UFRS’ ler de yer alan hükümler doğrultusunda 

aşağıdaki şekilde gruplandırılır. 

UMS 1.87 

Hiçbir gelir veya gider kalemi kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 

veya ayrı olarak sunulan kar veya zarar tablosunda (eğer sunulmuşsa) veya dipnotlarda 

olağan dışı kalemler olarak gösterilmez. 

UMS 1.97 

Önemli olan gelir veya gider kalemlerinin niteliği ve tutarı ayrı ayrı açıklanır. 

UMS 1.98 

Gelir ve gider kalemlerinin ayrı ayrı sunulmasına yol açacak durumlar aşağıdakileri 

içerir: 

UMS 1.98 

a. stokların net gerçekleşebilir değerine veya maddi duran varlıkların geri 

kazanılabilir tutarına indirgenmesi için ayrılan karşılık giderleri ve bunların iptali; 

b. işletmenin faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve yeniden yapılandırma 

maliyetleriyle ilgili karşılıkların iptali; 

c. maddi duran varlıkların elden çıkarılması; 

d. yatırımların elden çıkarılması; 

e. durdurulan faaliyetler; 

f. dava ödemeleri; ve 

g. karşılıklarla ilgili diğer iptaller. 

UMS 1.99–100 
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Kar veya zararda muhasebeleştirilen giderler hangisi güvenilir ve daha tutarlı bilgi 

sağlıyorsa, türlerine veya fonksiyonlarına göre analiz edilir. İşletmelerin analizleri 

kapsamlı gelir tablosunda veya ayrı olarak sunulan kar veya zarar tablosunda (eğer 

sunulmuşsa) sunmaları teşvik edilir. 

UFRSY 19.11 

Muhasebeleştirilen kazanç veya kayıplar UFRS Yorum 19 uyarınca ayrı bir kalem 

olarak kar veya zararda veya dipnotlarda açıklanır. 

4.1.2. Ek Finansal Tablolar 

4.1.2.1. Satışların Maliyeti Tablosu  

Satışların Maliyeti Tablosu, işletmenin faaliyet dönemi içerisinde ilk madde 

malzeme, yarı mamul, mamul, ticari malzeme ve hizmetlerin maliyetleri bu tabloda 

takip edilir. Bu tablo gelir tablosunun ek tablosu gibidir.  

Mamul stokları dışında diğer stoklara ilişkin iç tüketim tutarları hesaplamalarda 

dikkate alınır. 29 Satışların Maliyeti Tablosunda yer alan kalemler işletmenin türlerine 

göre değişiklik gösterebilmektedir. Satışların maliyeti tablosu ile ticari işletmelerde; 

satılan ticari malların maliyeti hesaplanırken, üretim işletmelerinde; satılan mamul 

maliyeti, hizmet, hizmet işletmelerinde ise; satılan hizmet maliyeti 

hesaplanmaktadır.30 

Üretim yapan işletmelerde düzenlenen tablo 3 ana bölümden oluşur: 

 Üretim Maliyeti 

 Yarı mamul Kullanımı 

 Mamul stok hareketleri 

Satış maliyeti tablosunda dönem başı stoklarına dönem içi maliyetlerini dâhil 

ederek dönem sonu maliyetlerini gösterme amacıyla düzenlenir. 

                                                 
29 ÇALDAĞ, Y., s.265 
30 BEKCİ, İ. s.14 
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4.1.2.2. Fon Akım Tablosu  

Fon akım tablosu, işletmelerin gerekli yatırımları yapabilmesi, üretim ağını 

genişletebilmesi ya da finansman geliri elde etme amacı için fon kullanımları ve 

bunların kaynaklarının raporlandığı tablolardır. Bilanço ve gelir tablosunda yer 

almayan finansal durum hakkında tablo kullanıcılarına önemli bilgiler içerir. 

Kullanıcılar işletmenin finansal grafiğini daha net görürler ve geleceğe dönük 

planlarına yön verirler. 

Fon akımı tablosu yardımı ile işletme ilgilileri aşağıdaki sorulara kolaylıkla yanıt 

bulabilmektedirler.31 

 Dönem içinde işletme olağan faaliyetlerinden ne kadar fon sağlandığı 

ve bunun nasıl kullanıldığı, 

 Dönem içinde ne tutarda borç alındığı ve nerelere kullanıldığı, 

 Sermaye artışı, tahvil ihracı gibi işletme dışından ne kadar fon 

sağlandığı, 

 Büyümenin nasıl finanse edildiği, 

 Yeni yatırımlar ve yeni duran varlık edinimlerinin nasıl finanse 

edildiği, 

 Yüksek kar olduğu halde neden temettü ödenmediği veya çok az 

Ödendiği, 

 Dönem sonunda net zarar olduğu halde, toplam varlıklardaki artışın 

nasıl sağlandığı. 

Fon akım tablosu Fon kaynakları ve fon kullanımları olmak üzere 2 ana başlıktan 

oluşur, bu başlıkları genel hatları ile incelersek : 32 

                                                 
31 ÖZŞAHİN, Nadir, “ Finansal Tablolar Analizi ve Yorumlanması” 

http://www.iktisatlilar.net/index.php?option=com_content&id=242:finansal 

 
32 SAVCI, M., s. 111 

http://www.iktisatlilar.net/index.php?option=com_content&id=242:finansal
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Fon Kaynakları şu alt kalemlerden oluşur. 

1) Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar 

2) Olağandışı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar 

3) Dönen varlık tutarındaki azalışlar 

4) Duran varlıklar tutarındaki azalışlar. 

5) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 

6) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 

7) Sermaye artırımı 

8) Hisse senetleri ihraç primleri 

Fon kullanımları ise şu alt kalemlerden oluşur. 

1) Faaliyetlerle ilgili fon kullanımı 

2) Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar 

3) Ödenen vergi ve benzerleri 

4) Ödenen temettüler 

5) Dönen varlıkların tutarındaki artışlar 

6) Duran varlıkların tutarındaki artışlar 

7) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 

8) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 

9) Sermayedeki azalış. 

4.1.2.3. Nakit Akım Tablosu  

Nakit akım tablosu, işletmenin faaliyet dönemi içerisinde nakit döngüsünü 

raporlayan bir tablodur. Nakit akım tablosundan ki giriş ve çıkışları söz konusudur. 
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İşletmeye nakdi bir giriş çıkışı söz konusu olmayan işlemler ( karşılıklar, 

amortismanlar, reeskontlar vb.) bu tabloda değerlendirilmeyecektir. 

Finansal tablo kullanıcıları, işletmenin nakit ve nakit benzeri varlıklarını nasıl 

oluşturduğu ve nasıl kullandığı ile ilgilenmektedirler. Bu ilgi, finansal kurumlarda 

olduğu gibi işletmenin doğasından kaynaklanan faaliyetlerinden veya nakdin 

işletmenin ürünü gibi görülmesinden bağımsızdır. İşletmeler kar etmek amacıyla farklı 

faaliyetlerde bulunmalarına karşın, özünde faaliyetlerine devam etmek, 

yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcılarına getiri sağlamak gibi benzer 

nedenlerle nakde ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, tüm işletmelerin nakit akış tablosu 

hazırlamaları zorunludur ( TMS 7 Kapsam 3.)33 

Nakit akım tablosu 5 ana grupta toplayabiliriz: 34 

A- Dönem Başı Nakit Mevcudu, 

B- Dönem İçi Nakit Girişleri; 

1- Satışlardan elde edilen nakit, 

2- Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit, 

3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit, 

4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artıştan sağlanan nakit, 

5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artıştan sağlanan nakit, 

6- Sermaye artırımından sağlanan nakit, 

7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit, 

8- Diğer nakit girişleri. 

C- Dönem İçi Nakit Çıkışları; 

                                                 
33 Türkiye Muhasebe Standardı 7 Nakit Akış Tablosu, 2011 

http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS7.pdf 

 
34 ÇALDAĞ, Y., s.271 vd. 

http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS7.pdf
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1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları, 

2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları, 

3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları, 

4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışı, 

5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı, 

6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışı, 

7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri, 

8-  Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri, 

9- Ödenen vergi ve benzerleri, 

10- Ödenen temettüler, 

11- Diğer nakit çıkışları. 

D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu; İşletmenin dönem sonunda kasa ve bankalarda 

bulunan nakit mevcudunu ifade eder. Herhangi bir vade taşımayan, ibraz 

edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içinde yer alır. 

E- Nakit Artış veya Azalışı; İşletmenin dönem içi girişleri ile dönem içi nakit 

çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışlarını gösterir. Diğer bir anlatımla dönem 

içi nakit girişlerinin, dönem içi nakit çıkışlarından fazla olması durumunda aradaki 

fark nakit artışını, az olması durumunda ise nakit azalışını ifade eder.  Dönem sonu 

nakit mevcudu ile dönem başı nakit mevcudu arasında ki fark, nakit artış veya azalışını 

gösterir. 

Nakit akışı TMS 7 de bahsedilen yararları ise şunlardır: 35 

 Nakit akış tablosu, diğer finansal tablolarla kullanıldığı zaman, 

                                                 
35 Türkiye Muhasebe Standardı 7 Nakit Akış Tablosu, 2011 

http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS7.pdf 

 

http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS7.pdf
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okuyucuların İşletmenin net aktiflerindeki değişimi, finansal yapısını (likidite ve borç 

ödeme gücü dahil) ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen koşullara ve 

fırsatlara uyum sağlamak amacıyla etkileme yeteneğini değerlendirebilmesi için 

gerekli bilgiyi sağlar. Nakit akışı bilgisi işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma 

yeteneğinin değerlendirilmesi ve kullanıcıların gelecekteki nakit akışlarını ölçmek ve 

başka İşletmelerle karşılaştırmak için modeller geliştirmesini sağlar. Ayrıca İşletmeler 

arasındaki aynı işlem ve olaylar için farklı muhasebe uygulamalarının etkilerini 

elimine ederek farklı işletmelerin performans raporlamalarının 

karşılaştırılabilmelerine olanak verir.( TMS 7 Mad. 4) 

 Tarihi nakit akış bilgisi; gelecekteki nakit akışlarının tutarı, 

zamanlaması ve kesinliliğinin göstergesi olarak kullanılır. Ayrıca, bu bilgiler, gelecek 

nakit akışlarına ilişkin geçmişte yapılan değerlendirmelerin doğruluğunun kontrol 

edilmesi ve karlılık, net nakit akışları ve fiyat değişiminin etkileri arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesinde de kullanılır. .( TMS 7 Mad. 5) 

4.1.2.4. Kar Dağıtım Tablosu  

Sermaye şirketlerinde, şirket ana sözleşmesi ve genel kurul kararları gereğince 

ödenecek vergilerin, ayrılacak yedeklerin, dağıtılacak karın, hisse başına düşen karın 

ve hisse başına düşen temettüyü açıkça gösteren tablolardır. 

Kar dağıtım tablosunun düzenlenme kurallarını sıralar isek: 36 

i. Kar dağıtım tablosu;  dönem karından yapılan dağıtımla, yedeklerden 

yapılan dağıtımı, ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir. 

ii. Kar dağıtım tablosunda; ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, 

 ortaklara ödenecek 1. ve 2. Temettüler, ayrılan 1. Tertip ve 2. Tertip yasal yedekler 

ile statü yedekleri, ve olağanüstü yedekler ve kardan ayrılan özel fonlar açıkça 

gösterilir. 

iii. Dönem karının dağıtımında; imtiyazlı payların bulunması halinde, 

                                                 
36 ÇALDAĞ, Y., s. 278 
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 imtiyazlı ve adi hisse senetlerine ödenen kar payları, tabloda belirtilen bölümlerinde 

ayrı ayrı gösterilir. 

iv. Katılma intifa senedi; kara iştirakli tahvil ile kar ve zarar ortaklığı 

 belgesi ihraç edilmesi nedeniyle, bu senet sahiplerine mevzuat hükümleri 

çerçevesinde ödenen paylar, kar dağıtım tablosunda ayrıca gösterilir. 

Kar dağıtım tablosu şu şemaya göre dağıtılır; 

1- Dönem Karı Dağıtımı 

2-Yedeklerin Dağıtımı 

3- Hisse Başına Kar 

4- Hisse Başına Temettü 

4.1.2.5. Öz kaynaklar Değişim Tablosu  

Sermaye şirketlerinde dönemler itibari ile işletmenin öz kaynaklarında ki değişim 

seyrini incelemek için hazırlanan bir tablodur. 

Bu tabloda geçmiş dönem ve cari dönem olarak ödenmiş sermaye, sermaye 

yedekleri, kar yedekleri, dönem kar/zararı gibi verilerin dönem başı dönem içi ve 

dönem sonu olarak dikkate alınıp, tabloya dökülmesi ve bilgi kullanıcılarına 

sunulmasıdır. 

Öz kaynaklarda ki değişimin izlenmesi yatırımcı için önemli göstergelerden biridir. 

Öz kaynakların değişim tablosu kalemlerini açıklamak gerekirse: 37 

1. Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, (her bir kalemi ayrı ayrı görülebilecek 

biçimde) kâr yedekleri (her bir kalemi ayrı ayrı görülecek biçimde), geçmiş dönemler 

kârı (zararı), dönem net kârı (zararı) ve öz kaynaklar toplamı için tabloda birer sütun 

açılır ve her kalemin hareketi bu sütun içinde izlenir. Öz kaynak kalemlerini artıran 

işlemler artı, azaltan işlemler ise parantez içinde gösterilerek eksi olarak dikkate alınır.  

                                                 
37 Gelirler İdaresi Başkanlığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 1992 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh3.html 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh3.html
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2. Öz kaynak kalemlerindeki artışlar ve azalışları yatay kalemlerde belirtilerek ait 

olduğu kalemin sütununa ve öz kaynaklar toplamı sütununa yazılarak karşılaştırıla 

bilirliği sağlamak bakımından önceki dönem hareketleri, cari dönem hareketlerine 

ilave olarak ayrı bir bölüm şeklinde gösterilir. 

 

4.2. HİSSE SENEDİ VE HİSSE SENEDİ İLE İLGİLİ 

KAVRAMLAR 

4.2.1. Hisse Senedi Kavramı 

Sermaye Piyasası Kurulunun internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre hisse 

senedi;  Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, 

•  Belirli ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden,  

•  Yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş  

kıymetli evraka hisse senedi denir. 

TTK’da hisse senetlerinin kıymetli evrak niteliği açıkça belirtilmemiştir. Ancak 

uygulamada ve doktrinde hisse senetlerinin kıymetli evrak niteliğini haiz olduğu kabul 

edilmektedir. Hisse senetleri TTK m. 557’deki kıymetli evrak tarifinin unsurlarını 

taşımaktadır. Hisse senetlerinin menkul kıymet olduğu ise, SPK.’nın 3/b maddesi 

gereği, ortaklık ve alacaklılık sağlayan belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı 

olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, 

ibareleri aynı olan ve şartları SPK tarafından belirlenen kıymetli evraktır tanımından 

anlaşılmaktadır.38 

Hisse senedi gerçek kişi ya da kurumların tasarruflarını yatırıma dönüştürmek için 

kullandığı yatırımcı aracıdır. Birçok yatırımcı içim makul görülen bir yatırım 

biçimidir. Bu yatırımlar sermaye piyasası koşullarında şekillenir ve alınıp satılarak 

                                                 
38 PEKDİNÇER,T., s. 22  ; AKDENİZ, M., s. 18. 
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dinamiklik kazandırılan bir yapıyı oluşturur. Hisse senetleri örgütlü piyasalarda, 

Borsada işlem görürler. Buralarda alınıp satılırlar. 

4.2.2. Hisse Senetlerinin İşlevi 

Hisse senetlerini aşağıda ki gibi sıralamak mümkündür : 39 

 Hisse senetleri, geniş halk kitlelerinin küçük tasarruflarını büyük 

 işletmeler içinde bir araya getirerek hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini 

sağlar. 

 Hisse senetleri, üretim araçlarının ve iktisadi işletmelerin mülkiyetini  

geniş halk topluluklarına dağıtmak sureti ile iktisadi refahı geniş bir tabana yayarlar, 

daha dengeli bir gelir dağılımı sağlarlar. 

 Hisse senetleri, halkı ekonomik kararlarda söz sahibi yaparak 

 demokrasinin iktisadi yanını tamamlar. 

 Hisse senetleri, halkın tasarruflarına ek gelir sağlarken bunu faiz 

yoluyla değil, enflasyona karşı dayanıklı, enflasyonla birlikte değerlenen bir yatırım 

yolu sağlar, hem yatırım hem de gelirinin değerini enflasyona karşı korur 

 Hisse senedi, aracıyı ortadan kaldıran bir finansman aracıdır.  Bir şirket,  

yatırım veya işletme sermayesi olarak büyük meblağı fonlara ihtiyaç duyduğu zaman, 

bu fonları hisse senedi ihracından başka hangi yoldan sağlasa, bunun bir aracılık 

maliyeti vardır ve aracılık maliyetinin en yüksek olduğu finansman türü de banka 

kredisidir. Bankalar kredi işlemlerinden, mevduat toplarken mevduat sahibine 

verdikleri mevduat faizinin çok üstünde bir faiz alırlar. Çünkü bankacılık sektörü 

karakter itibariyle masraflı çalışan bir sektördür. 40 

 Hisse senedi, teşebbüs faktörü ile sermaye faktörünü öz kaynak esası 

 içinde bir araya getiren, hisse senedi piyasası ve mülkiyet hakkı sağlayan menkul 

kıymettir. Sonuçta, hisse senetleri ekonomide hisse akışlarını sağlarken iki büyük 

                                                 
39 OTLU, F. s. 153-154 
40 Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, No: 1, 18. Basım, Ağustos, 2003, s.164 
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avantajı sağlar. Bunlar; ihtiyaç duyulan sermayeyi öz kaynak olarak ve ucuza 

sağlamaktadır. Gerçekten hisse senedi ihracı yoluyla sağlanan sermayenin aracılık 

maliyeti, iyi çalışan bir borsa olduğu takdirde sıfıra yakındır. 

 Hisse senetleri sermaye piyasası içinde işletmelere öz kaynak sağlayan  

tek sermaye piyasası aracıdır. Hisse senedi dışındaki araçlar yabancı kaynak sağlarlar. 

Hisse senedinin sağladığı öz kaynak sayesinde işletmelerin öz kaynak/yabancı kaynak 

dengesi sağlanır ya da bozukluk varsa giderilir. 

4.2.3. Hisse Senedi Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri 

Hisse senedi sahibi yatırımcısının sahip olduğu bir takım hak ve yükümlülükleri 

vardır. Sahip olduğu hakları sıralarsak: 

1) Rüçhan hakkı ( Yani pay alma hakkı) 

2) Kar payı alma hakkı 

3) Genel Kurul'da oy kullanma hakkı 

4) Şirket yönetimine katılma hakkı 

5) Tasfiye bakiyesine katılma hakkı 

6) Şirketin faaliyetleriyle ilgili bilgi alma hakkı. 

Sahip olduğu yükümlülükleri sıralarsak:  

 Sır Saklama Borcu: Her hisse senedi sahibi, sonradan ortaklıkta 

 ayrılmış olsalar dahi, şirket sırlarını saklamak zorundadırlar.41 

 Sermaye Borcu: Hisse senetleri, bir ortaklık senedi olarak sahibine 

bazı haklar sağlamakla beraber, bazı mali sorunlulukları da beraberinde getirir. Gerek 

yeni kuruluşta, gerekse sermaye artırımında, iştirak taahhüdünde bulunan bir ortak, 

taahhüdünü yerine getirmekle yükümlüdür. Taahhüt ettiği hisselerin apellerini şirket 

yönetim kurulunun tespit ettiği tarihlerde yatırmak zorundadır. Apel borçlarını 

                                                 
41 TTK, md. 362-363 
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zamanında ödemeyenlerden temerrüt faizi talep edilebilir. Bu ortaklar ortaklıktan 

çıkabilirler, yatırdıkları miktar üzerinde ki haklarını kaybedebilirler.42 

Ancak hisse senedi sahibinin mali sorumluluğu sadece hisse senedi, olmaktan 

ziyade kuruluşa veya sermaye artırımına iştirak ederken imzaladığı taahhütnameden 

ileri gelmektedir. Hiçbir taahhütname imzalanmadan portföy yatırımı yapan bir 

kimsenin sahibi bulunduğu tamamı ödenmiş hisse senetlerinden dolayı herhangi bir 

mali sorumluluğu söz konusu değildir. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı hisse 

senetlerini ellerinde tutan kimse, pay defterine kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan 

bedeli ödemekle yükümlü olur. Diğer yandan, söz konusu, mali sorumluluk da, kuruluş 

veya sermaye artırımı dolayısıyla iktisap edilen senetlerin nominal değeri ile sınırlıdır. 

Temerrüt faizleri ve taahhütnameye dere olunan cezai şart ve tazminatlar bunun 

dışındadır.43 

4.2.3.1. Kar Payı Alma Hakkı 

Yatırımcılar hisse senetlerine yatırım yaptıklarında elde ettikleri getiri sermaye 

kazancı ve kar payının toplamından oluşmaktadır. Sermaye kazancı kar payına oranla 

daha belirsizdir. Şirketlerin dağıttıkları kar payı bu nedenle yatırımcılar için daha 

önemli olmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu’nda şirketlerin dağıtacakları kar 

paylarıyla ilgili düzenlemeler Kanun’un 15. Maddesinde Temettü ve Bedelsiz Payların 

Dağıtım Esasları başlığı altında yer almaktadır. Bu maddeye göre, halka açık anonim 

şirketlerinin esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Bu 

oran, Kurul tarafından belirlenecek ve tebliğlerle ilan edilecek miktardan aşağı 

olamaz.44 

Hisse sendi sahipleri sahip oldukları pay oranından kar payı alma, tasfiyeye katılma 

ve oy kullanma hakkına haizdirler. TTK’ ya göre kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle, 

kanun ve esas sözleşme gereğince ayrılması gereken diğer paralar safi kardan 

ayrılmadıkça, kar payı dağıtılamaz.45 

                                                 
42 Sermaye Piyasası ve Borsa Temek Bilgiler Kılavuzu, s.158 
43 Sermaye Piyasası ve Borsa Temek Bilgiler Kılavuzu, s.158 
44 SARKINÇ, Ö., s. 99 
45 TTK, md. 49 
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4.2.3.2. Rüçhan Hakkı 

Rüçhan hakkı, ortağa, esas sermaye payı oranında yeni pay alma hakkı tanıyan bir 

haktır. Örneğin 10.000-TL sermayeli bir limited şirketin 5.000-TL sermaye payına 

sahip olan ortağı, şirket sözleşmesinde ya da artırım kararında aksi öngörülmemişse, 

artırılan sermayenin yarısına katılma açısından rüçhan hakkına sahiptir.46 

Rüçhan hakkı şirket sözleşmesi ya da genel kurul kararı ile sınırlandırabildiği gibi 

kaldırılabilir. Genel kurul kararı ile sınırlandırma ya da kaldırma için öncelikle bunun 

için haklı sebeplerin olması şartı ikinci olarak sermayenin tamamının bir araya geldiği 

salt çoğunluk oylarının üçte ikisi ( 2/3) ni sağlaması durumunda sınırlanabilir ya da 

kaldırılabilir. 

Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nın çalışma esasları şu şekilde sıralanabilir;47 

 1. Pazar açılış günü, rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür. 

2. Her hisse senedinin Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı o hisse senedinin işlem gördüğü 

pazarın açıldığı seansta açılır. 

3. Rüçhan hakkı kupon pazarı işlemleri için "R" pazar kodu kullanılır. 

4. Rüçhan hakkı kupon pazarında işlem birimi olarak "lot" uygulanır, 1 lot, 1 kupon 

(1 YTL nominal değerli hisse senetlerinin üzerindeki yeni pay alma kuponu) değerine 

karşılık gelmektedir. 

5. Rüçhan hakkı kupon pazarında normal emir ve özel emir verilebilir. 

 6. Öncelik kuralları ile bir kerede yazılabilecek azami lot miktarı, halen Hisse 

Senetleri Piyasası'nda uygulandığı şekildedir. 

7. Pazar açıldığında işlem gerçekleşen ilk seans sonuna kadar rüçhan hakkı 

kuponlarında fiyat marjı yoktur yani serbest fiyattan işlem görür. Baz fiyat gibi marj 

belirlemesinde kullanılmamakla birlikte, ilgili hisse senedinin sermaye artırımının 

                                                 
46 Ortağın Rüçhan Hakkı Nasıl Düzenlenmiştir? 

 http://www.ticaretkanunu.net/ortagin-ruchan-hakki-nasil-duzenlenmistir/ (06.04.2015) 

 
47 Hisse Senedi Piyasaları, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi TSPAKB  

Mart 2007 

http://www.ticaretkanunu.net/ortagin-ruchan-hakki-nasil-duzenlenmistir/
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başlamasından önce işlem gördüğü son seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınarak 

hesaplanan ve kuponunun teorik değeri konusunda fikir vermek amacıyla kullanılan 

“Referans Fiyat” Borsa Yönetimi'nce belirlenir ve ilk seansta duyurulur. İşlem 

gerçekleştikten sonra kupon baz fiyatı, bir önceki seansta gerçekleşen rüçhan hakkı 

kupon işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatına göre belirlenir. Rüçhan Hakkı Kupon 

Pazarında işlem gerçekleşerek fiyat tescil oluncaya kadar, her gün hisse senedinin 

işlem gördüğü pazardaki ağırlıklı ortalama fiyatına bağlı olarak, referans fiyat 

hesaplanıp ilan edilir. 

 8. Rüçhan Hakkı Kupon Pazarında, fiyat marjları, pazar açılış günü ve fiyat 

tesciline kadar serbest; fiyat tescilini takip eden seanslarda ise %25’dir (Rüçhan hakkı 

kupon pazarında gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatının yuvarlanması 

sonucu bulunan baz fiyatın %25 altı ve %25 üstüdür). 

 9. Fiyat adımları, diğer tüm Pazarlarda uygulandığı şekliyle geçerli olacaktır. 

10. Rüçhan Hakkı Kupon Pazarında gerçekleştirilen işlemler için de hisse senetleri 

için uygulanan takas süreleri (T+2) geçerlidir. Rüçhan Hakkı Kupon Pazarında alım 

yapan üyeler, rüçhan hakkı bedellerini Takasbank’a ödemek suretiyle aldıkları 

kuponların karşılığı hisse senetlerini aynı gün içinde, Hisse Senetleri Piyasası’nda 

satabilirler. (Bu işlem sadece Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi şirketlerin hisselerinde 

yapılabilir. Esas sermaye sisteminde hisseler daha sonra teslim edileceğinden bu işlem 

yapılamaz. Esas sermayeli şirketlere ait rüçhan hakkı kuponları rüçhan bedelleri 

ödendiğinde makbuz olarak saklanır. Şirket hisse senetlerini bastırdığında bu 

makbuzlar hisse senedine çevrilir.) 

 11. Pazar kapanış günü (son işlem günü), rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan 

önceki 5’nci işgünüdür. Bu pazarda işlemlere başlanabilmesi için, rüçhan hakkı 

kullanma süresi başlamadan en geç iki işgünü önce, sermaye artışı yapacak şirketin, 

gerekli bilgi ve belgeleri Borsa Başkanlığı'na göndermesi gerekir. Alınan bilgi ve 

belgelerden derlenen haber, Borsa bülteninde, en geç rüçhan hakkı kullanma süresi 

başlangıcından 1 işgünü önce yayınlanır. 

 



48 

 

4.2.3.3. Şirket Yönetimine Katılma Hakkı 

Türk Ticaret Kanunu, pay sahibinin şirket yönetimine katılmasına olanak veren 

herhangi bir düzenleme içermemektedir. Bu açıdan Kanunumuz yaklaşım olarak pasif 

tutumu benimsemiş ve küçük pay sahibine sadece oy hakkı tanımak ile yetinmiştir. Bu 

yaklaşım hiç kuşkusuz pay sahibini çoğunluğun hâkimiyetine ve insafına terk etmiştir, 

dolayısıyla çoğunluk tarafından istenmediği sürece azınlık pay sahiplerinin şirket 

yönetiminde etkili olması mümkün değildir. Buna karşılık, aktif tutumu benimseyen 

ülke kanunlarında hakkın tanınmasının yanı sıra, yönetime katılmayı sağlayacak ek 

olanak ve önlemler getirilerek pay sahiplerinin yönetimde etkin olması sağlanır. Bu 

kapsamda halka açık anonim ortaklıklara ilişkin özel düzenlemeler içeren Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun’la değişik 11. maddesi 

Türk Ticaret Kanunu’nda sermayenin onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan 

hakların (azınlık haklarının), halka açık anonim ortaklıklarda ödenmiş sermayenin en 

az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacağını hükme bağlamak 

suretiyle TTK sistemindeki azınlığın kapsamını genişletmiştir. Ülkemizde halka açık 

şirket sayısının artması ile birlikte azınlık pay sahiplerinin yönetimde etkin olmasını 

sağlayacak çözümlerin araştırılması gereği ortaya çıkmaktadır.48 

ABD hukukunda ise, bir yandan azınlığa veya belli pay gruplarına yönetim 

kurullarına temsilci gönderme hakkı tanınırken diğer yandan nisbi temsil usulüne 

benzer yöntemler benimsenerek farklı grupların anonim şirketlerin yönetim 

kurullarında temsili sağlanmaya çalışılmaktadır. Anonim Şirket yönetim kurullarında 

farklı grupların temsilini sağlayan en gelişmiş tekniklerden biri "cumulative voting" 

sistemidir. Sistem ABD’de geliştirilmiş, fakat bu ülke dışında da geniş ölçüde 

yayılarak uygulanmaya başlanmıştır.49 

4.2.3.4. Oy Hakkı 

Oy hakkı, pay sahiplerinin şirket işlerine katılmasına olanak sağlar. Ancak pay 

sahibini oy hakkı sayesinde elde ettiği bu yetki, şirket yönetimine doğrudan değil de, 

dolaylı bir şekilde katılma imkânı verir. Çünkü anonim şirketlerde, şahıs şirketlerinden 

                                                 
48 ÇEKER, M., s. 38-39 
49 İZMİRLİ, Y. a.g.e. 
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farklı olarak pay sahiplerinin şirketi doğrudan idare hakkı yoktur. Anonim şirketler, 

ortakların kişiliğinden bağımsız ve otonom bir yapıya sahip olduklarından, pay 

sahipleri ancak genel kurulda oy kullanmak suretiyle şirket yönetimine etkide 

bulunabilirler.50 

Yeni TTK m. 434 uyarınca pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul’da (“GK”) 

kullanır. Bu madde, aynı ilkeyi içeren TTK m. 360 ile örtüşür. Ancak Yeni TTK m. 

434/1’in son cümlesi, elektronik ortamda yapılacak GK toplantılarını saklı tutar. Yeni 

TTK m. 1527 uyarınca, GK toplantılarına elektronik ortamda katılmak mümkün 

olduğundan, oy hakkı da elektronik ortamda kullanılabilir. Söz konusu madde, “1527 

nci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.” ifadesiyle, bu düzenlemeye atıf yapar. 

Elektronik ortamda oy verme, GK’ya fiziki olarak katılıp oy vermeyle aynı sonuçları 

doğurur. Bu hükmün uygulanabilmesi için, şirketin esas sözleşmesinde GK’nın 

elektronik ortamda yapılabileceğine dair bir hüküm bulunması gerekir. Oy hakkının 

elektronik ortamda kullanılabilmesi, Yeni TTK’nın teknolojik gelişmelere ayak 

uydurma çabasına bir örnektir. Böylece, pay sahipleri fiziki olarak aynı ortamda 

bulunmayan şirketler, GK toplantılarını daha etkin bir şekilde düzenleyebilir.51 

Yeni TTK ile oy hakkına ilişkin köklü değişiklikler öngörülür. Oy hakkının GK’da 

kullanılması ilkesi pekiştirilerek, elektronik ortamda yapılan GK da bu kapsama alındı. 

Oy hakkı pay sahibine bağlandı ve her pay sahibine en az bir oy hakkı verilmesi 

zorunluluğu düzenlendi. Oy hakkının payın itibari değeri ile orantılı olarak 

kullanılacağı kuralı benimsendi. Oy hakkının doğumu, TTK’dan daha farklı kurallara 

bağlandı. Oyda imtiyazlı paylara ilişkin düzenlemeler, kurumsal yönetim ilkelerini 

hayata geçirecek şekilde yeniden düzenlendi.52 

 

                                                 
50 ÇEKER, M., s.5 
51 Erdem& Erdem Hukuk Bürosu, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Oy Hakkına İlişkin Yenilikler, 

Ağustos, 2011  

 http://www.erdem-erdem.com/articles/yeni-turk-ticaret-kanununda-oy-hakkina-iliskin-yenilikler/ 

 
52  Erdem& Erdem Hukuk Bürosu, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Oy Hakkına İlişkin Yenilikler, 

Ağustos, 2011  

 http://www.erdem-erdem.com/articles/yeni-turk-ticaret-kanununda-oy-hakkina-iliskin-yenilikler/ 

 

http://www.erdem-erdem.com/articles/yeni-turk-ticaret-kanununda-oy-hakkina-iliskin-yenilikler/
http://www.erdem-erdem.com/articles/yeni-turk-ticaret-kanununda-oy-hakkina-iliskin-yenilikler/
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4.2.3.5. Bilgi Alma Hakkı 

TTK’ na göre işletmenin esas sözleşmesi olsun ya da genel kurul kararı olsun, hiçbir 

suretle pay sahiplerinin bilgi alma hakları sınırlandırılamaz. Pay sahibi Genel Kurul 

akabinde 1 yıl içerisinde Kar zarar hesaplarını, Bilançolarını ve faaliyet raporlarını 

inceleyebilir. Fakat bu söz konusu iş sırlarını ilgilendiren konularda bilgi alma yetkisi 

söz konusu değildir. 

Pay sahipleri Genel Kurul’dan bireysel olarak, Özel denetçi atanmasını talep 

edebilir. Herhangi bir özel durumun incelenmesi için talep edilen denetçi ile yolsuzluk 

iddiaların aydınlatılması için etkin bir çözümdür. 

Pay sahibinin böyle bir talepte bulunabilmesi ortak olunan şirketin esas 

sözleşmesinde yer almalıdır. Günümüz mevzuatı açısından önemli bir konu olması 

bakımından bu talebin esas sözleşme ile sınırlandırılmaması gerekmektedir. Birçok 

şirketin zorlaştırıcı bir düzenleme olmasından dolayı çok da sıcak bakmadığı 

esaslardan biridir. 

Yeni TTK’ya göre Genel Kuruldan en az 15 gün önce işletmenin mali tabloları şube 

ve merkezlerde incelenmek üzere hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca pay sahiplerine 

temin edilecek bilanço ve gelir tablolarının bir suretlerinin masrafları işletme 

tarafından karşılanacaktır. 

Yeni kanunda yapılan önemli değişiklikleri incelersek : 53 

 Yeni kanunda esas radikal değişiklik pay sahiplerinin bilgi alma  

haklarında sağlanmıştır. Buna göre, pay sahibi genel kurul toplantısında yönetim 

kurulundan şirketin işleri, denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları 

hakkında bilgi isteyebilecektir(TTK Md.437/2). Dolayısıyla, pay sahibi bilgi alma 

hakkını kullanırken yönetici ve denetçilere ancak kendi görev alanlarına giren 

konularla ilgili soru yöneltebilecektir. Hatta pay sahipleri hâkim şirketin pay sahibi 

                                                 
53 Toprak, Ö., S., “Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı”, Gümrük 

ve Ticaret Müfettişleri Mesleki Dayanışma Derneği, Kasım 2013, 

http://www.gtmder.org.tr/article/show/26-anonim-sirketlerlerde-pay-sahiplerinin-bilgi-alma-ve-

inceleme-hakki-.html  

 

 

http://www.gtmder.org.tr/article/show/26-anonim-sirketlerlerde-pay-sahiplerinin-bilgi-alma-ve-inceleme-hakki-.html
http://www.gtmder.org.tr/article/show/26-anonim-sirketlerlerde-pay-sahiplerinin-bilgi-alma-ve-inceleme-hakki-.html
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bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hakim 

şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay 

sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların 

sonuçları hakkında bilgi verilmesini de talep edebileceklerdir(TTK Md.200).  

 Kanun koyucu yönetici ve denetçileri pay sahiplerine genel kurulda 

 talepleri üzerine bilgi vermekle mükellef kılmakla birlikte, bu bilginin ne şekilde 

verileceğini de hükme bağlamıştır. Buna göre verilecek bilgiler hesap verme ve 

dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olması icap etmektedir(TTK 

Md.437/2).  

 Bilgi vermede uyulacak bazı diğer hususlar düzenlemenin gerekçesinde  

yer almıştır. Buna göre, bilgideki “özenlilik” ifadesinin baştan savma olmayan, 

sorunun karşılığı niteliğini taşıyan, ilgisiz konuları içermeyen şeklinde anlaşılması 

gerekecektir. Ayrıca, pay sahibinin soracağı sorular ve alacağı bilginin toplantı 

gündemi ile sınırlı olması söz konusu olmadığı gibi kural olarak sözlü verilecek bilgi 

yazı ile de güçlendirilebilecektir. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı yeni yasada 

böylesine genişletilmiş olmakla birlikte, bazı hallerde bilgi vermekle mükellef olanlara 

bu talebi reddetme hakkı tanınmıştır. Buna göre, istenilen bilginin verilmesi halinde 

şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin 

tehlikeye girebileceği gerekçesiyle bilgi talebi reddedilebilecektir(TTK Md. 437/3). 

 

4.3. YATIRIM VE YATIRIMCI KAVRAMI 

4.3.1. Yatırım Kavramı 

Hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için değişimleri takip edip işletmelerde 

yatırım gerektiren değişimler uygulanmalıdır. BU noktada teknolojik yatırımlar, öyle 

hızlı yenilikler getirir ki son teknolojiler çok geçmeden artık eski olarak 

adlandırılmaya başlar. 54 

                                                 
54 WEYGANDT, J., s. 554 
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Yatırım, sermayenin değer kaybetmesi endişesi ya da gelecek dönemde kar 

beklentisi ile sermaye araçlarının kullanılması ile yapılan ekonomik bir eylemdir. 

Yatırım çeşitli zamanlarda bir yada birkaç yapılabildiği gibi bireysel yada kurumsal 

baz dada yapılabilir. Yatırım yapılma süreleri, kullanılan araçlar, yatırımcının kimliği 

gibi birçok değişkene göre farklı bir yatırım türü olarak adlandırılmaktadır. Fakat 

burada ki ortak gaye tektir, oda harcamaların ya da tüketimin bu gün kısılarak sonraki 

dönemde daha çok tüketmek için yapılan bir karardır. 

Yatırım konunun başında da aktardığımız gibi mikro açıdan ekonomik değişime 

ayak uydurulması makro açından bu değişimi yaratıp büyüten ekonomik bir olgudur.  

Yatırımı 2 gruba ayırmak mümkündür: 

 Finansal Yatırım: Tasarruf Sahiplerinin ellerinde tuttukları  

birikimlerini mal ve hizmet sektörüne değil de sermaye piyasası araçlarına 

yatırmalarıdır. Yatırımcı elindeki tasarrufu gelecekte gelir kazanmak amacıyla 

değerlendirmek ister, bunun içinde bu fonu hisse senetlerine, tahvil ve bonolara, kar/ 

zara ortaklığı belgelerine, gelir ortaklığı senetlerine, varlığa dayalı menkul kıymetlere, 

altına, dövize ve benzeri yatırım araçlarına aktarır. 

Bu çalışmamızda ilgileneceğimiz yatırım türü Finansal Yatırım olacaktır. Finansal 

yatırım araçlarını kullanan yatırımcının korunmasını yeni düzenlemeler ışığında 

inceleceğimizden, yatırımcının finansal yatırım ve finansal tabloların denetimi asıl 

konumuz olacaktır. 

 Üretim Yatırımı: Sermayenin, çeşitli mal ve hizmet üretmek için 

 bunun gerçekleştireceği tesis ve duran varlıklara yapılan yatırımlardır. Bu yatırım 

türünü kullanan yatırımcı Kurumsal Yatırımcıdır. Kurumsal yatırımcı bu yatırım türü 

ile piyasada ki payını ve rekabeti artırmak için yenileme, genişletme ve 

rasyonelleştirme amacı ile yapılır. Değişen ekonomiye ayak uydurma açısından önem 

arz etmektedir. Kurumsal yatırımcı bu yatırım kararını alarak ilgili fonu en ucuz 

yöntem olan; hisselerin halka arzı şeklinde gerçekleştirebilir. Böylelikle hem sermaye 

piyasasını canlandırırken hem de mal piyasasını canlandıracaktır. 
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4.3.2. Yatırımcı Kavramı 

Türk pozitif hukukunda ve doktrininde “yatırımcı” kavramı tanımlanmıştır. 

Sermaye Piyasası Kanunu, yatırımcıları korumak amacıyla çıkarılmasına karşın (SPK. 

Md.1) yatırımcı, alıcı veya müşteri gibi aynı anlamlara gelecek kavramlara yer 

vermemiştir.55 

ABD sermaye piyasası hukukuna baktığımızda, temel kanunlardan olan 1933 tarihli 

EITF Kanunu (SA of 1933) ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu’nda 

(SEA of 1934) menkul kıymet kavramının esas alındığını, yatırımcı tanımına yer 

verilmediğini görmekteyiz. Ancak, yatırımcıları aracılara karşı korumak amacıyla 

çıkarılan 1970 tarihli Menkul Kıymet Yatırımcılarını Koruma Kanunu’nda (Securities 

Investor Protection Act of 1970) müşteri (yatırımcı) kavramı, kapsamlı bir şekilde 

tanımlanmıştır. Bu tanıma göre borçlunun müşterisi, devir amacıyla veya karşılık 

teminat olarak tutulması, yapılan satışın karşılanması ve satılması amacıyla kişi 

hesabına menkul kıymetleri muhafaza edenden veya broker dealer olarak faaliyetlerin 

olağan seyrinde broker dealer tarafından elde tutulan veya iktisap edilen menkul 

kıymetleri talep hakkına sahip olan kişidir. Aynı zamanda, menkul kıymetlerin satın 

alınması amacıyla borçluda nakit depositesine sahip olan, menkul kıymetlerin 

değişimi veya satışı dışında ortaya çıkan borçlular karşısında bir talep hakkına sahip 

olan kişi müşteridir [SIPA, 78lll (2)]. Avrupa Birliği’nde yatırımcı (client), yatırım 

ve/veya yardımcı hizmetlerini bir yatırım şirketinin sağladığı her gerçek veya tüzel 

kişidir.56 

Yatırımcı türünü çok açıdan çeşitlendirmek mümkün. Fakat konunun bütünlüğü 

açısından değerlendirmek gerekirse; yatırım şekilleri olarak, piyasada gelir getirisi 

yüksek olan, riskli alım ve satım yapan spekülatif yatırımcı ve farklı piyasalardan 

farklı fiyatlar ile al-sat yapan arbitrajcılar yer almaktadır 

Diğer bir sınıflandırma ise Bireysel ve Kurumsal yatırımcı olarak yapabiliriz. 

Bireysel yatımcı bireysel tasarruflarını değerlendirmek ve menfaat elde etmek 

amacıyla yatırım araçlarını kullanır. Kurumsal yatırımcı ise, fon ihtiyacını gidermek 

                                                 
55 ÜNAL,O.K, s. 21 
56 KAYTAZ, A. s. 34 
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için piyasaya fon arz eder, buradan elde ettiği fonu yatırımcı olarak sermaye ya da mal 

piyasasında değerlendirir. Bu şekilde ekonomiye döngüsel bir işlerlik kazandırmış 

olur. 

4.3.3. Bireysel ve Kurumsal Yatırımcı Kavramı 

4.3.3.1. Bireysel Yatırımcının Piyasaya Yaklaşımı 

Tasarrufların, fon fazlası olan kesimden fon ihtiyacı olanlara aktarılmasında ve ülke 

ekonomisine kazandırılmasında sermaye piyasasının önemli unsurlarından birisi aracı 

kurumlar, diğeri ise yatırımcılardır. Bunlar, piyasada var olduğu sürece diğer unsurlar 

önem kazanacaktır. Bireysel yatırımcıyı sermaye piyasasına yönlendirmede aracı 

kurumların katkısı büyük olup, bunlar, yaptıkları işlemler ve hazırladıkları ortamlarla 

bireysel yatırımcıya ve özellikle küçük yatırımcıya fonlarını kullanmaları bakımından 

önemli hizmetler sunmaktadır.57 

Bireysel yatırımcı için sermaye piyasasının mihenk taşı denilebilir. Piyasaya işlerlik 

kazandırma adına oldukça önemli bir paya sahiptir. Birçok tasarruf sahibinin bir araya 

gelerek bir şirket kurması ve ekonomik fayda yaratması oldukça karmaşıktır. Fakat 

sermaye piyasasında yer alan aracı kuruluşlar ile birçok tasarruf sermaye piyasasına 

akarak önemli bir fon kaynağı yaratır.  

Birçok akademisyen için piyasadaki en tecrübesiz yatırımcı sınıflandırmasında yer 

alır. Bu nedenle yatırımcının korunmasına yönelik yaptırımlar ve önlemler çoğunlukla 

bu yatırımcı temel alınarak oluşmuştur.  

Bireysel yatırımcı, yatırım kararı almadan önce yatırım analizi yapar. Bu analizi 

kamuoyuna yayınlanan finansal bilgiler ışığında gerçekleştirir. Ülkemizde ki, bireysel 

yatırımcıların finansal bilgilere bakışını yapılan anketler ile şöyle bir incelersek; 

                                                 
57 KAYTAZ, A. s.1 
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Tablo 4.1: Bireysel Yatırımcının Finansal Raporları Analiz Etme Oranları
58 

Analiz Oranları Mutlak % 

Tümünü Analiz Edenler 82 8,9 

Çoğunu Analiz Edenler 219 24 

Göz Atanlar 432 47 

Analiz Etmeyenler 166 18,1 

TOPLAM 919 100 

 

Buradaki oranlamadan da anlaşılacağı üzere % 47 oranla Bireysel yatırımcının 

finansal raporları ciddi olarak analiz ederek yatırım kararı aldığı söylenemez. Bireysel 

yatırımcıyı çoğunlukla aracı kurumlar yönlendirir bu nedenle de aracı kurumların bilgi 

ve tecrübelerin yeter düzeyde olması gerekmektedir. 

Bireysel yatırımcı aracı kurumlar dışında etraftaki söylencelere göre de 

yatırımlarına yön verir. Bu durum kötü niyetli bazı kişi ya da kuruluşların tehlikesine 

açık olduğu anlamına gelmektedir. 

Bireysel yatırımcıyı spekülasyona alet edilmesine sebep olan önemli nedenlerden 

çoğunluk itibariyle analiz yapabilecek muhasebe bilgisine haiz olmamaları ve finansal 

raporları teknik ve karmaşık bulmalıdır. Bu konuda yapılan bir araştırmada aşağıda 

verileri verir bizlere; 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Bekçi, İ., Usul, H., “Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Bilgi Sisteminin 

Sermaye Piyasasında Etkinliğinin Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 

Cilt 2, Sayı 1, 2001 
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Tablo 4.2: Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Raporların Anlaşılma Düzeyi
59 

Anlaşılma Düzeyi Mutlak % 

Anlaşılması Çok Kolay 26 2,8 

Anlaşılması Kolay 434 44 

Anlaşılması Zor 338 36,8 

Anlaşılması Çok zor 119 12,9 

Cevap Yok 32 3,5 

TOPLAM 919 100 

 

Bu tablodan da anlayabileceğimiz üzere anlaşılması kolay diyen yatırımcı oranı % 

44 iken anlaşılması zor ya da çok zor diyen toplam % 49.7 gibi bir çoğunluğu 

oluşturmaktadır. Bireysel yatırımcıların çoğunluğu finansal raporları anlamakta 

güçlük çekmesi, yatırımcının korunması açısından risk taşıyan bir faktördür. Bu 

nedenle finansal raporların her kesimden ve eğitim düzeyinden kişinin anlayabileceği 

ölçek de hazırlanıp sunulması gerekmektedir. Bu risk sermaye piyasasına güveni 

azaltır ve yatırımcıyı piyasadan uzaklaştırır. 

4.3.3.2. Bireysel Yatırımcı Profilleri 

Yatırımcılar sermayelerini korumak, gelirlerini arttırmak veya riski dağıtmak 

suretiyle gelirlerini en üst düzeyde tutmaya çalışırlar. Yatırımcı profillerinin bilinmesi, 

portföy yöneticileri açısından oldukça önemlidir. Yatırımcıların profillerini, 

uygulamada bazı faktörlere göre belirlemek mümkündür. Bu bağlamda yatırımcıların 

tasarrufları arttığında, riskli varlıklara daha az yatırım yapıyorlarsa, bu tür 

yatırımcılara riskten kaçan yatırımcılar denilir. Yatımcıların tasarrufları arttığında, 

riskli varlıklara yaptığı yatırım miktarı değişmiyorsa, bu tür yatırımcılara riske karşı 

kayıtsız yatırımcılar denir. Aynı şekilde yatımcıların tasarrufları arttığında, riskli 

varlıklara daha fazla yatınım yapıyorlarsa, bu tür yatırımcılara ise riski seven 

yatırımcılar denir. Yatırıma profillerini genel olarak aşağıdaki şekilde görebiliriz: 60 

                                                 
59  Bekçi, İ., Usul, H., (2001), “Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Bilgi Sisteminin Sermaye 

Piyasasında Etkinliğinin Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1,2001 
60 BEKÇİ, İ., s. 65 
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Şekil 4.1: Yatırımcı Profilleri 61 

1- Riski Seven Yatırımcı: Riski seven yatırımcı, yüksek riskin gelir getirisinin de 

aynı oranda yüksek olduğunu düşünür ve bu şekilde hareket eder. Risk seven yatırımcı 

her zaman kazanacağı fayda düzeyi yüksek tutar. Tahmini zor hisse senetlerini tercih 

ederler.  

Riski seven yatırımcılar için bir yatırımın beklenen getirisi, yatının yapmamanın 

beklenen getirisinden daha büyüktür. Dolayısıyla bu tür yatırımcılar için her fazla 

birimden kazanılacak verimliliğin sağlayacağı fayda da artacaktır. .Bu yatırımcının 

verimlilik fayda grafiğini aşağıda ki tabloda görebiliriz:  

                                                 
61 CEYLAN, A., s. 258 

Fayda C Riski Seven Yatırımcı

B Risk Karşısında Kayıtsız Yatırımcı

A Risten Kaçan Yatırımcı

0 Verimlilik
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Şekil 4.2 : Risk Seven Yatırımcı 62 

Öte yandan, büyük yatırımcı Graham riske girmeyi göze alamayan yatırımcıların 

düşük getiriye razı olması gerektiği yolundaki yerleşik görüşü kabul etmiyordu. Düşük 

riskle yüksek getiri elde etmek olanaklıydı, ancak yatırımcıların kilit yatırım ilkeleri 

(spekülasyon değil) ve (işlerin nasıl yürüdüğüyle gerçekten ilgilenerek) şirket ve 

sektör analizi hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları koşuluyla. Ayrıca yatırım okulu 

bir hayat okulu olduğundan ve hatalarından sürekli dersler çıkarmaya hazır olmak 

gerektiğinden, yatırımcının zaman içinde deneyim kazanması da gerekliydi. Son 

olarak, yatırımcılar duygularım denetleyebilmeliydi. Ana odak noktasında değer 

analizi yer almalı, yatırımcı hisse spekülatörlerinin geneline hâkim olan uçarı 

gelgitlere ve geçici modalara kapılmaktan sakınmayı öğrenmek zorundaydı. Tam 

yanlış anda taşkınlığa kapılmaktan ve yine yanlış anda karamsarlığa ve ümitsizliğe 

sürüklenmekten kaçınmalıydı.63 

2- Riskten Kaçan Yatırımcı: Bireysel ya da kurumsal yalanmalar, yatırım karan 

alırken en düşük risk düzeyinde en yüksek getiriyi sağlayacak yatırımları tercih 

ederler. Riskten kaçan yatırımcılar, adından da anlaşılacağı üzere riski sevmez ve 

riskten kaçarlar. Bu tür yatırımcılar, beta katsayısı düşük olan hisse senetlerini tercih 

ederler. Riskten kaçan yatırımcılar vadeye göre yatırımlarına yön verirler. Vade 

                                                 
62 CEYLAN, A. s. 259 
63 ARNOLD, G. s.7 

Fayda Marjinal Fayda Eğilimi 1'den Büyük

0 Verimlilik
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uzadıkça riskten kaçan yatırımcılar, ellerindeki fonların büyük kısmını hisse 

senetlerine yatırırlar.64 Bundan dolayı bu tür yatırımcılar, yapacakları yatırımlarda 

eğer bir tercih söz konusu ise aynı getiri altında riski daha az olana yatırımı tercih 

ederler. Riskten kaçan yatırımcıların göstereceği davranış, aşağıdaki şekildeki gibi 

olacaktır.65 

 

Şekil 4.3: Risk den Kaçan Yatırımcı66 

Yatırımcı için başlangıçta portföyüne dâhil etmiş olduğu menkul kıymetler fayda 

eğilimini artırırken, zamanla düşük risk taşıyan menkul kıymetlerin fayda düzeyi de 

azalacaktır.  

3-Riske Karşı Kayıtsız Yatırımcı:  Riske karşı kayıtsız yatırımcılar risk ile 

ilgilenmezler. Bunlar için yatırımın riskinin değil hangi yatırımın yapılacağı 

önemlidir. Biraz önce de Graham’dan verdiğimiz örnek gibi birçok büyük yatırımcı 

için piyasada analizciler tarafından gösterilen risk faktörleri dikkate almazlar. Onlar 

için öncelik yatırım yapılacak doğru kaynağın bulunması ve bu anlamda iyi bir analiz 

yapmaktır. Hatta bazı büyük yatırımcılar için piyasada ki kalabalığın gittiği yönün 

tersine git derler. 

                                                 
64 Asness, C. S., "Why Not 100% Equities",  The Journal Of Portfolio Management, Vol: 22, No: 2, 

Winter, 1996. S. 33 
65 BEKÇİ, İ., s. 67, 
66 CEYLAN, A., s. 258 

Fayda

Marjinal Fayda Eğilimi 1'den Küçük
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Neticede risk faktörü ile ilgilenmeyen yatırımcının marjinal faydası 1’e eşittir, 

aşağıda ki şekilden de anlayacağınız üzere: 

 

Şekil 4.4 : Riske Kayıtsız Yatırımcı67 

4.3.3.3. Kurumsal Yatırım ve Yatırımcılar 

Fon arz edenler ile fon talep edenler arasında ki dengenin tam olarak kurulabilmesi, 

mevcut kaynakların ekonomik birimler arasında hem vade hem de miktar açısından en 

uygun bir şekilde dağılımını tesis etmede ve sermayenin tabana yayılmasında sermaye 

piyasaları etkin bir rol oynamaktadır. Özellikle sermaye piyasasında işlem gören 

şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapan tasarruf sahipleri, hisseleri oranında kar payı 

alabilmek ve ellerindeki hisse senetlerinin değer artışından yararlanmak isterler. 68 

Ekonomik kalkınmanın tesis edilmesinde, piyasadaki fon miktar, çok önemlidir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelir düzeyinin düşük olması, 

Tasarruf artışını sınırlayan en önemli faktör olduğu için, kısıtlı kaynakların ekonomiye 

aktarılmasını sağlayacak verimli alanlara aktarılmasının önemi yadsınamaz. 

Tasarrufların etkin yatırım alanlarına aktarılması, alternatif yatırım alanları hakkında 

yapılacak detaylı bir analizi gerektirir.69 

                                                 
67 CEYLAN, A. s. 259 
68 ORAL, E., s. 3 
69 DALĞAR, H., s. 5 
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Kurumsal yatırımcılar, küçük ve orta büyüklükteki yatırımcıların tasarruflarının 

finansal piyasalara tek tek değil bir arada toplanmak suretiyle sunulması ve 

değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.70 Bir başka tanımlamada ise, küçük 

tasarrufların fon ihtiyacı olan finansal kurumların kullanabilecekleri biçimde bir 

havuzda toplanması ve finansal araçlar aracılığı ile ekonomik yatırımlar arasında etkin 

bir şekilde dağıtılmasına yardıma olan finansal kurumlara kurumsal yatırımcı adı 

verilmektedir.71 

Kurumsal yatırımcıların ortaya çıkışı, finansal piyasaların mükemmel olmayışına 

dayanmaktadır. Bir piyasanın mükemmel olması; bütün bilgilere kolayca 

ulaşılabilmesi, menkul kıymetlerin istenildiğinde miktar ve fiyat olarak serbestçe 

alınıp-satılıyor olabilmesi ve işlem maliyetinin olmaması ile mümkündür.72 

A-Kurumsal Yatırımcının İşlevi 

Kurumsal yatırımcılar (institutional investors) ise, kişi veya kurumlardan aldıkları 

fon fazlasını, çeşitli yatırım araçlarına yatırarak, profesyonel yöntemlerle sermaye 

piyasasına aktaran kurum, kuruluş ve işletmelerdir.73 

Özellikle sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde daha etkin durumda olan 

kurumsal yatırımcılar, küçük veya büyük yatırımcıların tasarruflarını birleştirerek 

fonları daha etkin dağıtılmasını ve kullanılmasını sağlarlar.74 Genelde kurumsal 

yatırımcı, bireysel yatırımcının alternatifi gibi algılansa da; kurumsal yatırımcı da 

bireylerden, bireylerin ve kurumların tasarruflarından oluşmaktadır.75 Kurumsal 

yatırımcı bireysel yatırımcıya kıyasla daha tecrübeli ve finansal bilgi yetkinliğine 

sahiptir. Dolayısıyla daha az riskli gruptadır. Aslında kurumsal yatırımcıda riski çok 

sevmez. Bu nedenle birçok açıdan bakıldığında yatırımcının korunması daha çok 

bireysel yatırımcı için söz konusu olur. 

                                                 
70 TANÖR, R.., s.191 
71 BEKCİ, İ., s. 75 
72 MADURA J., s. 9 
73 ÜNAL, T., “Gelişen Borsalarda Kurumsal Yatırımcılar – Türkiye Örneği”, İMKB Yayın 

No: 7, İstanbul 1995, s.47; ERDOĞAN, O., Özer, L. 
74 ÜNAL, T., s.47; TANÖR, R., s.191. 
75 TANÖR, R., s.136. 
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Kurumsal yatırımcılar doğru analizler yaparak doğru kararlar verebilmeli bu 

doğrultuda yetkin bilgi ve kaynağa sahip olmalıdır. Fon yönetiminin uzman kişilerce 

yapılaması riskin daha düşük düzeyde tutulmasını sağlayacaktır 

Kurumsal yatırımcıları, Emeklilik Fonları, Sigorta Şirketleri, Yatırım Fonları, 

Yatırım Ortaklıkları, Yardım Fonları, Personel Tröstler, Sosyal Güvenlik Kurumları, 

Portföy Yönetim Şirketleri olarak gruplandırabiliriz. 

Sermaye piyasaları gelişmiş ülkelerde kurumsal yatırımcılar içerisindeki en önemli 

grubu sosyal güvenlik kuruluşları oluşturmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik sisteminin 

gelirlerinin giderlerini karşılamaya yetmediği ekonomilerde, bu kuruluşlar fon arz 

eden değil, fon talep eden bir yapıdadır. Türkiye sermaye piyasasında faaliyet gösteren 

kurumsal yatırımcılardan başlıcaları; yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri yatırım 

ortaklıkları, hayat sigorta şirketleri ve sosyal güvenlik kuruluşlarıdır.76 

Kurumsal yatırımcıları bir tablo üzerinde detaylandırmak gerekirse; 

Şekil 4.5: Kurumsal Yatırımcıların Gruplandırılması 77 

                                                 
76 KOCABIYIK, T., s.18 
77   ÖZER, E.,, s.5 
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Kurumsal yatırımcının ekonomi içinde ki temel işlevlerini aşağıda ki gibi sıralamak 

mümkündür : 78 

 Küçük tasarruf sahiplerinin daha düşük risk ile daha yüksek getiri elde 

edebilmelerine yardımcı olmak, 

 Finansal piyasalardaki yatınım sürecini hızlandırmak ve 

kolaylaştırmak, 

 Finansal piyasalara uzun vadeli fon akışına aracılık etmek, 

 Finansal derinliğin artmasına yardımcı olmak, 

 Finansal piyasaların gelişmesine yardıma olarak ekonominin 

gelişmesine katkıda bulunmak.  

 

B-Finansal Piyasalar Açısından Kurumsal Yatırımcının Önemi 

Kurumsal yatırımlar, bireylerin gelir ve giderleri arasındaki pozitif farktan oluşan 

fon fazlalarının toplanması ve büyük miktarlara ulaşan bu fonların hukuki bir çerçeve 

içerisinde değerlendirilmesi ile oluşmaktadır. Fon oluşturulması işlemi, en temel 

tanımı ile tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesidir. Bu durumda da tasarrufların 

bireysel olarak değerlendirilmesi yerine, hukuki bir çerçeve içerisinde kolektif ve 

organize bir şekilde yatırımlara dönüştürülmesi yatırımlarda kurumsallaşmayı ön 

plana çıkarmıştır.79 

Kurumsal yatırımcı, küçük yatırımcı için gerekli uzmanlık, donanım ve bilgiye 

sahiptir. Çeşitlilik arz eden bir portföy oluşturur, bu portföyde en az riski portföy 

içerisinde dağıtır ve gelir ve risk arasında optimal bir denge kurar. Küçük tasarrufçu 

açısında ihtiyaç duyulan bir araçtır. Bu şekilde de bir yerde küçük yatırımcı zaman 

içinde uzmanlaşır. Ve piyasa aktif bir katılım sağlar. 

Ekonomik kalkınma açısından sermaye piyasalarının önemi altı çizilir bir gerçektir. 

Birçok tasarrufun fon talep edenler için piyasaya kazandıran ve her bir yatırımcıyı aktif 

                                                 
78   DALĞAR, H., s. 10 
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olarak ekonomiye katılımını sağlayan önemli bir sistemdir. Bu sistemde küçük 

yatırımcıyı piyasada tutan ise kurumsal yatırımcıdır.  

Ekonomik gelişme için küçük tasarrufların tüketilmeden ticari ve sınai alanda aktif 

rol alacak fonları oluşturulması gerekmektedir. Bunun için ise tasarrufların artarak 

piyasa da bir sermaye oluşturmalıdır. Yoksa tek başına tasarrufun ekonomik gelişme 

için bir yararı yoktur, sermaye araçlarının verimli ve doğru bir şekilde kullanılması 

gerekmektedir. Bu kısımda uzman bilgiye sahip olan kurumsal yatırımcılar devreye 

girerek tasarruflara doğru bir yön vererek, bu birimleri ihtiyaç sahiplerine dolayısıyla 

ekonomiye kazandırmış olurlar. 

Kurumsal yatırımcılar değişime aracılık, tasarruf birikimi, kaynak transferi, risk 

yönetimi, risk kontrolü, fiyat bilgisinin sağlanması ve asimetrik bilgi sorununun 

çözümü işlevleri aracılığıyla sermaye piyasasının gelişimini etkilemektedir. Kurumsal 

yatırımcıların yerine getirdiği bu işlevler sermaye piyasası likiditesinde ve hacminde 

artışa, fiyat oynaklığında düşüşe, varlık fiyatlandırma etkinliğine, uluslararası 

bütünleşme düzeyinin ve kurumsal göstergelerin gelişmesini sağlamaktadır. Sermaye 

piyasaları likidite, risk farklılaştırması, işletmelerle ilgili bilgi alınması, işletme 

denetimi ve tasarruf birikimi işlevlerini yerine getirmektedir. Bu da ekonomideki 

toplam yatırım hacminde ve ortalama yatırım verimliliğinde artışa neden olmakta, 

sonuçta ise ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır. Kurumsal yatırımcılar sermaye 

piyasasının gelişmesine ve sermaye piyasasının gelişmesinden ekonomik büyümeye 

olan etkisi tek yönlü olmamakta, ekonomik büyüme ortalama gelir düzeyinde artışa, 

yasal düzenlemelerde ve uluslararası bütünleşme düzeyinde gelişmeye sebep olmakta, 

sermaye piyasalarının gelişmesi için fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Sermaye 

piyasalarının gelişmesi ile kurumsal yatırımcıların gelişmesi arasında çift taraflı 

nedensellik ilişkisi sonucuna ulaşılmıştır. Ortaya çıkan sonuç, kurumsal yatırımcıların 

gelişmesi ile sermaye piyasalarının gelişmesi arasında dinamik etkileşim sürecinin 

bulunduğunu, kurumsal yatırımcıların sermaye piyasasının gelişimi için ortam 

yarattığını, gelişmiş sermaye piyasalarının ise kurumsal yatırımcıların yerine 

getirdikleri işlevlere talep yaratarak, kurumsal yatırımcıların gelişmesi için zemin 
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hazırladığını göstermektedir.80  Bu modeli bir tablo üzerinden anlatma gerekirse, 

aşağıda yer alan tablo bize yardımcı olacaktır: 

                                                 
80 Müslümov, A.,  s. 6, s.80 
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Şekil 4.6: Kurumsal Yatırımcılar, Sermaye Piyasası ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi Modeli81 

                                                 
81 Müslümov, A., s. 7 
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BÖLÜM 5. TÜRK TİCARET KANUNUNDA 

YENİ DÜZENLEMELER 

5.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA 

YÜRÜRLÜLÜK 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Hirsch tarafından hazırlanarak 

29.6.1956 tarihinde kabul edilmiş ve 1.1.1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanun, zamanın en iyi Kanunlarından olmakla ve günümüze kadar 

yaklaşık 54 yıldır Türk ticari hayatını düzenleyen temel Kanunlardan biri 

olmakla beraber, gelişen teknoloji ve değişen ticari koşullar nedeniyle 

günümüz ihtiyaçlarına yeterince cevap verememeye başlamıştır Bu ihtiyacın 

baş göstermesi nedeniyle de Türk Ticaret Kanununun yeniden, revize edilmek 

suretiyle 9.11.2005 tarihinde Kanun Tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sunulmuş,  03.05.2007 tarihinde Komisyon tarafından kabul 

edilmiştir. 82 

Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK ) 6102 sayılı kanun ve 6103 sayılı 

uygulama kanunu ile 13.01.2011 tarihinde TBMM de kabul edilmiştir. İlgili 

kanun 14.02.2011 tarihli 27846 no’lu Resmi Gazetede ilan olmuştur. 

26.06.2012 tarihinde Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun 

Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun TBMM'de kabul edilmiş, 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede 

ilan edilmiştir. 01.07.2012 tarihinde ise Yeni TTK yürürlüğe girmiş 

bulunmaktadır. 

 

                                                 
82 DOĞRUSÖZ, B. 
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5.2. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN 

TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GETİRDİĞİ 

GENEL HÜKÜMLER 

5.2.1. Tacir ve Ticari İşletme Kavramları 

Yeni TTK da selefi gibi ticari işletmeyi esas almış bir yapıdadır. Tacir bu 

Kanunda da tanımı itibarıyla ticari işletmeyi işleten kişidir (Yeni TTK m. 12). 

Ancak 6762 s. TTK’dan önemli bir farkı ticari işletmeye yönelik olarak 

tüketici nitelikte olmayan örneklemelerin (6762 s. TTK m. 12 ve 13) Yeni 

TTK’da yer almamasıdır. Ticari işletmenin merkez kavram olduğu bir 

kanunda bu işletmenin diğerlerinden ayrıştırılmasına ilişkin kanunda yer 

alacak bir soyut tanımın verilmesi, ticari işletme örnekleri vermeye göre daha 

isabetlidir. Nitekim kanun koyucu Yeni TTK m. 11/I’de ticari işletmeyi 

“esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef 

tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.” 

şeklinde tanımlamak suretiyle 6762 s. TTK’da ki tanım eksikliğini gidermiş 

ve 6762 s. TTK döneminde olduğu gibi kanunda yer alması gereken tanımın 

Ticaret Sicili Tüzüğü’nde verilmesinin önüne geçmiştir.83 

Yeni TTK nın getirmiş olduğu tanım ile esnaf işletmesi ile ticaret işletmesi 

arasındaki farkı belirginleşmiştir. 1980 yılından bu yana esnaf işletmesi ve 

ticaret işletmesi arasındaki fark Bakanlar Kurulu Kararına tabi tutulmuştu. 

Ticari işletmeye ilişkin olarak Yeni TTK’da ki en ciddi değişiklik ticari 

işletmenin hangi unsurlardan oluştuğuna ve ticari işletmenin devrine yönelik 

m. 11/III düzenlemesidir. Bu çerçevede duran malvarlığını tanımlamak üzere 

6762 s. TTK’da yer alan, tartışmalara ve tereddütlere yol açan “tesisat”ın 

yerine açıkça “duran malvarlığı” ifadesi yer almış, bunun yanı sıra işletme 

değeri de (peştemaliye veya good-will) Kanundaki yerini almıştır. Ancak bu 

yeniliklerin ötesinde en çok dikkat çeken düzenleme, ticari işletmenin içerdiği 

                                                 
83 YANLI, V.,  s.15 
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malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı 

yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devir ve diğer hukuki 

işlemlere konu edilebilir olmasıyla, -bir bütün olarak- bu devir sözleşmesinin 

yazılı olarak yapılması ve ticaret siciline tescili zorunluluğu getirilmesidir. Bu 

hususa ilişkin bir örnek vermek gerekirse ticari işletmenin mal varlığı içinde 

bulunan telefon hattı, alacak veya marka hakkı da bu sözleşmeyle 

devrolunabilecektir. Ancak bu noktada her türlü işletmenin devrine ilişkin 

olarak uygulanması mümkün olan TBK 3 m. 202’ye de bakılmalıdır. Bu yeni 

düzenlemeye göre de ticari işletmenin devri Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde (ve ülke genelinde dağıtımı yapılan bir başka gazetede daha) 

yayınlanması gerekecektir. Görüldüğü üzere her iki kanunda da ilan söz 

konusudur. Ancak bu noktada TBK m. 202/IV’ün düzenlemesi bilhassa 

sorumluluk açısından ilgi çekicidir. Zira anılan düzenlemeye göre ilan 

yapılmadığı hallerde, devreden borçlu ile devralanın 2 yıl süreyle devam 

edecek olan işletmenin borçlarına ilişkin müteselsil sorumlulukları 

başlamayacaktır. Kanun koyucu bildirim yükümünü devralana yüklemiş 

olmakla birlikte, sürenin bir an evvel başlamasında menfaati daha fazla olan 

taraf devreden borçludur.84 

Gerçek kişi tacirler hakkında yapılan yeni düzenlemelerden biride, tüzel 

kişi olarak ticari işletme işleten vakıflarda dahil olmuştur. Bunun yanı sırada 

tacir sayılmayacaklar sınıfına da gelirinin yarısından fazlasını kamu yararına 

kullanan vakıflar dahil edilmiştir. 

5.2.2. Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar 

 İhbar ve İhtarlar:  

MADDE 18- (1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna 

uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil 

                                                 
84 YANLI, V.,  s.15 
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ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da 

yükümlüdür. 

(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi 

hareket etmesi gerekir. 

(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, 

sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, 

taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak 

kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. 

(4) Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler saklıdır. 

Gerekçesi Madde 18 – Tasarı ile bu maddenin üçüncü fıkrasında üç köklü 

değişiklik yapılmıştır: (1) Hükümdeki şekil, geçerlilik şartı olmaktan 

çıkarılmış, ispat şartına dönüştürülmüştür. Bu amaçla eski metinde yer alan 

“muteber olması için” ibaresine metinde yer verilmemiştir. Bu değişikliğin 

sebebi, geçerlik şartının artık haklı bir gerekçesinin bulunmaması ve 

teknikteki hızlı gelişmedir. Ayrıca hiçbir modern kanunda bu kadar ağır bir 

geçerlilik şartı yer almamaktadır. Şartın tacir gibi basiretli bir işadamı için 

öngörülmüş olması da anlamsız bulunmuştur. (2) İadeli taahhütlü mektup 

taahhütlüye dönüştürülmüştür. Çünkü burada varma teorisinin kabulünü haklı 

gösterecek bir gerekçe mevcut değildir. (3) Güvenli elektronik imza hem 

Borçlar Kanununda kabul edilmiş hem de düzenli bir sisteme bağlanmıştır. 

Hükme bu olanak da eklenmiştir.85 

Bu düzenleme ile birlikte ilgili hüküm ispat şekli olarak hükme bağlanarak 

yıllardır yargı ya da doktrinler ile farklı yorumlar getirilebiliyordu. Bu 

farklılık ortan kalkmış, modern çağın gereklerine yönelik elektronik imza ile 

bildirimler geçerli sayılarak pratikte ağır süreçler ortadan kaldırılmış 

olmuştur. 

                                                 
85 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, TTK Madde 18 

 http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-18/ 
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 Ticari Satım – Ayıp 

Ticari satımlar bahsindeki düzenlemeler bakımından temelde Yeni 

TTK’daki hükümler selefiyle benzeşmekle birlikte esaslı sayılabilecek bir 

takım farklılıklar da mevcuttur. Bunlardan ilki kısım kısım yapılan teslimatlar 

hakkındadır. Yeni düzenlemeye göre herhangi bir kısmın teslim edilmemesi 

dolayısıyla sözleşmeden beklenen yararın elde edilmesi veya izlenen amaca 

ulaşılması imkânı ortadan kalkıyor veya zayıflıyorsa ya da durumdan ve 

şartlardan, sözleşmenin kalan kısmının tam veya gereği gibi yerine 

getirilemeyeceği anlaşılıyorsa alıcı sözleşmeyi feshedebilecektir. Aynı 

sonuca borçlar hukukundaki ilkeler çerçevesinde de varmak mümkün 

olmakla birlikte yeni hüküm mezkûr konuya vuzuh getirmiştir.86 

Yeni TTK da ayrıca ayıplı malların bildirimi ile ilgili bir düzenleme 

yapılmıştır. Buda ayıplı malın gözle görülebilmesi mümkün olanlar için 

bildirim süresi 2 gün, inceleme yapılmadan bilinmesi durumunda 8 gün, gizli 

ayıp içinse 6 aylık bildirim süresi kaldırıldığından, Borçlar Kanunu gereği 2 

yıl olacaktır. 

 Kefalet: İki veya bir kişiden biri ya da ikisinin ticari bir iş için 

 bir araya gelmesi ve diğer bir kişiye karşı borç altına giriyorsa burada 

müteselsilen sorumludur. Yeni kanunda bu hüküm devam etmektedir. Fakat 

işleyiş ile ilgili bir değişiklik olmuştur. Kefil ve kefillere borcun 

ödenmediğine dair herhangi bir bildirim yapılmadan temerrüt faizi 

uygulanamayacaktır. 

 Faiz: Yeni TTK ile faiz konusunda oldukça önemli yeni 

düzenlemeler getirilmiştir. Vurgulayalım ki, Yeni TTK ile getirilen 

düzenlemeler doğal olarak ticari işleri esas almaktadır. Ticari olmayan adi 

işler için TTK hükümleri geçerli olmayacaktır. Faize ilişkin getirilen bir diğer 

yenilik ise, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerinin saklı 

olduğu düzenlemesidir. Böylelikle, tüketiciler lehine hareket edilerek söz 

                                                 
86 YANLI, V., s.16 
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konusu Kanunda tüketici lehine yapılan düzenlemelerin dikkate alınması 

gerektiği Yeni TTK'da belirtilmiştir. Ticari işlerde faiz konusu Yeni TTK'nın 

8'inci maddesinde düzenlenmiştir. Ticari işlerde faizin serbestçe 

belirlenebilmesi düşüncesi esas olmakla birlikte, bileşik faiz uygulamasının 

kapsamı daraltılmıştır. Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya 

eklenerek birlikte faiz yürütülmesi (bileşik faiz) şartı, yalnız cari hesaplarla 

her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerin de 

geçerli hale getirilmiştir. 87 

 Ticari Mahiyetteki Sözleşmeler: Yeni TTK nın ticari  

mahiyetteki sözleşmelere ilişkin Kanun 6762 s. TTK ile paralel olarak geniş 

çapta ve önemli mahiyette değişiklikler yapılmıştır. BU değişiklikleri özet 

olarak maddeler halinde açıklamak gerekirse; 

 Ticari işletmelerde mal ve hizmet tedariki ile  ilgili işlemlerde  

sözleşmede belirtilmemiş olsa bile, alacaklı tedarikini yerine getirmiş 

olmasına rağmen borçlu borcunu sözleşmede geçen yada belirtilen ödeme 

tarihinde ifa etmemiş ise ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer ve gecikme 

faizi uygulanır. 

 Ticari mahiyetteki sözleşmede ödeme süreleri belirtilmemişse  

ve ya 60 günden fazla ise, fatura ve eşdeğer ödeme talebinin, yada mal hizmet 

kabulünün yada gözden geçirme işlemi akabinde yada bu mal hizmet kabulü 

ve gözden geçirme 30 günü aşıyor ve borçluyu mağdur ediyorsa da alacaklı 

takriben 30 gün sonra ihtara gerek olmaksızın faize hak kazanır. 

 Ticari sözleşmelerde diğer bir yenilik ödeme süresidir. Buna göre 

 sözleşmede öngörülen ödeme süresi, faturanın veya eş değer ödeme talebinin 

veya mal veya hizmetin alındığı veya mal veya hizmetin gözden geçirme ve 

kabul usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en fazla 60 gün olabilir. 

Alacaklıyı mağdur etmeyecek bir durum yok ise bu süre uzatabilir fakat 

                                                 
87 Yeni TTK Ve Borçlar Kanunu İle Birlikte Ticari İşlerde Faiz Uygulaması Nasıl 

Olacaktır? http://www.yenittk.com.tr/news/2012/08/08/yeni-ttk-ve-borclar-kanunu-ile-

birlikte-ticari-islerde-faiz-uygulamasi-nasil-olacaktir.html 

http://www.yenittk.com.tr/news/2012/08/08/yeni-ttk-ve-borclar-kanunu-ile-birlikte-ticari-islerde-faiz-uygulamasi-nasil-olacaktir.html
http://www.yenittk.com.tr/news/2012/08/08/yeni-ttk-ve-borclar-kanunu-ile-birlikte-ticari-islerde-faiz-uygulamasi-nasil-olacaktir.html
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alacaklı KOBİ yada tarımsal yada hayvansal üretici, borçlu büyük işletme 

statüsünde ise sözleşme 60 günü aşamaz. 

 Önemli değişikliklerden biride taksitli ödeme ile ilgilidir. Taksitli 

 ödemelerde de yukarıda bahsedilen çerçevede de gecikme faizi 

uygulanacaktır. Fakat KOBİ yada tarımsal yada hayvansal üretici, borçlu 

büyük işletme statüsünde ise sözleşmede taksitli ödeme hükmü geçersiz 

sayılacaktır. 

 Yeni TTK da ticari sözleşmelerde yapılan önemli  değişiklikler KOBİ,  

hayvansal ve tarımsal üreticiyi koruyan ve nakit akışlarını hızlandıran bir 

yapının kurulması ekonomik denge açısından verimli olmuştur. Çünkü bu 

işletmeler sermayeleri ve ciroları bakımından orta yada küçük olduklarından 

uzun vadeleri yada taksitli tahsilat gibi nakdi döngülere dayanabilecek güçlü 

finansal yapıları mevcut değildir. 

Bu düzenlemeler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük işletmelere 

karşı korunduğu görülmektedir. Ekonomik büyüme içerisinde KOBİ’ler diğer 

büyük ekonomilere sahip Almanya, Japonya gibi ülkelerde de ekonomiye 

dinamizm ve işlerlik kazandırdığı için önemlidir. 

 .Ölçeklerine Göre İşletmeler ve Şirketler: Yeni TTK nin 

getirdiği  

diğer bir yenilik ise şirketleri ölçeklerine göre 3 ayırmak olmuştur. Buda 

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletme olarak sınırlandırılacaktır. Burada 

kullanılacak ölçüt Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak yönetmelikle 

olacaktır. Fakat küçük yada orta ölçekli işletme olup borçlanma araçları veya 

öz kaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasa işlem görüyor yada 

esas faaliyetleri varlıkların geniş bir kamuya karşı korumaya yönelik işlem 

yapan bankalar, yatırım bankaları ve sigorta şirketi gibi sermaye şirketleri 

büyük işletme olarak değerlendirilecektir.. Dolayısıyla finansal tablolarını ve 

raporlamalarını büyük işletmenin sorumlu olduğu gibi hazırlayacaktır. 

 Elektronik Ortam ve İmza: Buna göre ticaret şirketleri ile 
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 gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun  zorunlu tuttuğu 

bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. 

Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda 

düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve -çıkarılacak- 

tüzükte düzenlenen hâllerde, güvenli elektronik imzaya eklenen zaman 

damgasının tarihi, diğer hâllerde merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas 

alınır (m.1526/III). Keza şirket adına imza yetkisini haiz kişiler, şirketin taraf 

olacağı sözleşmeleri kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla 

imzalayabileceklerdir. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik 

sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle 

birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılmak suretiyle bu husus tescil 

ve ilan edilir.88 

Bunlar ile beraber bazı senetlerde elektronik imza kullanımını güvenlik 

nedeniyle yasaklamıştır. Bunlar çek, senet, bono, poliçe, varant ve kambiyo 

senetleri gibi. Ayrıca bu kıymetli evrakların aval ve ciro işlemleri içinde 

elektronik imza yasaklanmıştır. 

 Sicilin Elektronik Ortamda Tutulması: Sicil işlemleri 

 işletmelere verilen MERSİS no’lar ve elektronik imza ile yürütülecektir.   

Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirler, Kanunun zorunlu 

tuttuğu bütün işlemleri elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile 

yapabilir, bu işlemlerin dayanağı olan belgeleri de aynı usulle elektronik 

ortamda düzenleyebilir. Bu Yönetmeliğin noter onayı şartını aradığı 

belgelerin, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanması 

halinde ayrıca noter onayı aranmaz.89 

 

                                                 
88 YANLI, V., s.21-22 
89  Ticaret Sicil Yönetmeliği 6102 s. Kanun Mad. 33/5 
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5.3. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN YAPISAL 

DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN YENİLİKLER 

5.3.1. Birleşme 

Yeni TTK nın sermaye şirketleri için yapısal değişikliklerine ilişkin 

getirdiği 

Bir düzenlemede “Birleşme” dir. Birleşme ile ilgili yapılan düzenlemelerin 

ana hatları ile sıralamak gerekirse;90 

 Mevcut TTK’da olduğu gibi, birleşme “devralma yoluyla” ve 

 “yeni kuruluş şeklinde” olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Bir 

şirketin diğerini devralması “devralma şeklinde birleşme” , yeni bir şirket 

içinde bir araya gelmeleri, “yeni kuruluş şeklinde birleşme” olarak 

adlandırılmıştır (m. 136). 

 Aynı tür şirketlerin birleşebileceklerini düzenleyen sınırlayıcı  

kural kısmen kaldırılmıştır. Buna göre, sermaye şirketleri sermaye şirketleri, 

kooperatifler ve devralan şirket olmaları şartıyla şahıs şirketleriyle 

birleşebilir. Şahıs şirketleri, şahıs şirketleri ve devralınan şirket olmaları 

şartıyla sermaye şirketleri ve kooperatiflerle birleşebilir (m. 137). 

 Tasfiye halindeki bir şirketin birleşmeye katılması olanaklı  

hale getirilmiştir. Bunun için tasfiye halindeki şirketin devrolunan şirket 

olması ve malvarlığının dağıtımına başlanmamış olması gerekir. (m. 138) 

 Sermayesini kaybetmiş veya borca batık durumda bulunan bir  

şirketinde birleşmeye katılmasına olanak sağlanmıştır. Böyle bir şirket 

kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayacak 

                                                 
90 Dural, H.Ali, s.Yeni TTK’da Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme, 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/08012013/alidural.pdf 

 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/08012013/alidural.pdf
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tutarda serbestçe tasarruf edebilen öz varlığa sahip bulunan bir şirketle 

birleşebilir. (m. 139) 

 Yeni TTK’da, ayrıca birleşmenin bir işlem denetçisi  

tarafından denetlenmesi öngörülmüştü(m. 148).Ancak İşlem denetçiliği 6335 

sayılı Yasa ile kaldırıldı. Buna rağmen, «Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni 

Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ»in5/b 

maddesi uyarınca birleşmede mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve 

hakların YMM veya SMMM tarafından değerinin tespit edilmiş olması 

gerekir. Denetime tabi şirketlerde bu tespiti denetçi yapabilir. 

Halka açık işletmelerin birleşmesi yatırımcının korunması açısından önem 

arz eden bir konudur. Burada özel denetçiler tarafından yapılan denetim 

işlemi gerek finansal tablolar gerek işletmenin değerlenmesi gerek de 

uygunluk denetiminin doğruluğu ve tarafsızlığı pay sahipleri bakımından 

önem arz etmektedir. 

5.3.2. Bölünme ( Madde 159-179) 

Bölünme, Yeni TTK’nın gerekçesinde de ifade edildiği gibi “sermaye 

şirketlerinin ve kooperatiflerin malvarlıklarını tamamen veya kısmen 

kendilerinden ayırarak tasfiyesiz olarak ve kısmî küllî halefiyet yoluyla başka 

sermaye şirketlerine veya kooperatiflere devretmeleri ve bunun karşılığında 

bölünen şirketin ortaklarının devralan şirketlerde ortak konumunu ipsoiure 

elde etmeleridir.” Bölünme kavramı Türk Hukuku’na yabancı olmamakla 

birlikte, Yeni TTK ile bölünme, ilk kez özel hukuka ait bir temel kanunda 

düzenlenmiş olmaktadır. Vergi kanunlarında getirilen hükümlerle 

hukukumuza giren bölünme, düzenlendiği kanun gereği şirketler hukukuna 

ilişkin hükümlerden ziyade vergi hukukuna yönelik hususları tanzim eden 

hükümleri haizdi. Bir şirketin malvarlığı bölünmüş ve malvarlığının bir 

bölümü başka bir şirkete kanunen intikal etmişse, bölünen şirket ortaklarının 

payları, devredilen malvarlığının değeri kadar değer yitirmiştir. Yitirilen 

değerin karşılanması için, devralan şirketin/şirketin paylarını, bölünen 

şirketin ortakları ipso iure kazanmalıdır. İşte vergi hukuku, bölünme işlemi 
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esnasındaki -olası- servet transferini mercek altına almak isterken, ticaret 

hukuku, bizatihi bu işlemin yapılması ve ortaklarla alacaklılara etkisini 

tanzim etmektedir.91 

Yeni Kanun, 82/891/AET sayılı Yönergesini ve İsviçre Birleşme 

Kanunu’nu baz alarak tam ve kısmi bölünmenin sermaye şirketleri ve 

kooperatifler açısından detaylı bir şekilde açıklama getirmiştir. Bölünme 

türlerini incelersek: 

Bölünme, Yeni Kanun’da bir açıdan,92 

• Tam ve 

• Kısmi 

bölünme olarak, bir diğer açıdan 

• Simetrik (oranların korunduğu) ve 

• Asimetrik (oranların korunmadığı) 

bölünme şeklinde, başka bir açıdan da, 

• Ortakların bölünen şirkette ortak oldukları veya 

• Yavru ortak oluşturan bölünme diye türlere ayrılmıştır. 

Tam bölünme, bölünen şirketin varlıklarının, ortakların pay ve haklarını 

devralan işletme ya da işletmelere iktisap ederek, tasfiyesiz infisah eden yani 

tüzel kişiliğinin ortadan kalkması demektir. Kısmi bölünmede ise işletme hak 

ve paylarının bir bölümün diğer bir işletmeye devretmesi ve işletmenin 

varlığını devam ettirmesidir. 

Bölüne ile birlikte özellikle tam bölünmede şirket infisah etmiş ve başka 

bir şirket olarak varlığı devam ettireceğinden pay sahiplerini ve alacaklılarını 

                                                 
91  YANLI, V., s.40 
92 PWC, Yeni Türk Ticaret Kanunu Hazırlayan Bir Düzenleme, s. 16, 

https://www.pwc.com.tr/tr/publications/Assets/ttk-yeni-turk-ticaret.pdf 

 

https://www.pwc.com.tr/tr/publications/Assets/ttk-yeni-turk-ticaret.pdf
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bu husus da koruması gerekmektedir. Bu konuda yeni TTK önemli 

düzenlemeler yapmıştır, bu düzenlemeleri maddeler halinde özetlersek:93 

1. Hakların Sürekliliği İlkesi: 

Devrolunan şirketlerin ortaklarının ortaklık hakları, kapsam, nitelik ve 

içerik yönünden devralan şirkette aynen devam ettirilmiştir (hakların 

sürekliliği ilkesi). Bu ilke bağlamında; 

• Ortağın, devrolunan ortaklıktaki ortaklık payı ne ise devralan şirkette de 

oransallık ilkesine göre aynı paya sahip olması sağlanmıştır. 

• İmtiyazlı paya imkân varsa imtiyazlı pay verilmesi yoluna gidilmiştir. 

• Oysuz paya oysuz, olmuyorsa oylu pay alma hakkı sağlanmıştır. 

• İntifa senedi sahibine eşdeğer hak sağlanmış veya senedin satın alınması 

hükme bağlanmıştır. 

2. Ayrılma Akçesi: Bölünmeye katılmak istemeyen ortağa, bu konuda 

anlaşma olursa ayrılma akçesi alarak şirketten ayrılması olanağı tanınmıştır. 

3. Bölünme Sözleşmesi / Planı: Yönetim organlarınca ayrıntılı ve şeffaf 

bölünme sözleşmesinin/bölünme planının hazırlanması zorunludur. Bu 

sözleşmede/ planda bulunması gerekli asgari kayıtlar (asgari içerik), Yeni 

Kanun’da açıkça gösterilmiştir. Hem bölünme sözleşmesinin hem de 

bölünme planının, bölünmeye katılan ortaklıkların genel kurulları tarafından 

onaylanması gerekir. 

4. Bölünme Raporu: Bölünmeye katılan ortaklıkların yönetim 

organlarının, aydınlatıcı, şeffaf ve hukuk güvenliğini sağlayan bölünme 

raporu hazırlamaları şarttır. Yeni ortaklık kuruluyorsa onun ortaklık 

sözleşmesi de bölünme planına eklenir. 

5. Denetleme: Bölünmeye katılan ortaklıkların, bölünme sözleşmesini 

veya bölünme raporunu ve bölünmeye esas oluşturan bilançoyu bu konuda 

                                                 
93 PWC, Yeni Türk Ticaret Kanunu Hazırlayan Bir Düzenleme, s. 17-18,  
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uzman bağımsız denetçiye denetlettirmeleri öngörülmüştür. Tüm ortakların 

onaylaması halinde küçük ölçekli şirketler denetlemeden vazgeçebilir. 

6. İnceleme Hakkı: Bölünmeye katılan ortakların, 

• Bölünme sözleşmesini veya planını, 

• Bölünme raporunu, 

• Denetleme raporunu, 

• Son üç yıllık finansal tabloları, faaliyet raporlarını ve varsa ara finansal 

tabloları inceleme hakları vardır. 

7. Alacakların Güvence Altına Alınması veya Ödenmesi: Bölünmeye 

katılan ortaklıkların alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve 

ortaklık sözleşmesinde belirtilen gazetelerde 3 kez yapılacak ve internet 

sitesine de konulacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve güvence talep etmeye 

çağrılırlar. İlanların yayınından itibaren 3 ay içinde talepte bulunan 

alacaklıların alacakları güvence altına alınmak ya da ödenmek zorundadır. 

Bazı alacakların ödenmesi diğer alacaklıları zarara uğratmamalıdır. 

8. Bölünme sözleşmesi veya bölünme planıyla kendisine borç yüklenen 

birinci derecede sorumlu bulunan ortaklık, alacaklıların alacaklarını güvence 

altına almaz veya ifa etmezse, belli şartların yerine gelmesi halinde, 

bölünmeye katılan diğer ortaklıklar (ikinci derecede sorumlu ortaklıklar) 

müteselsilen sorumlu olur. 

9. Sorumluluk: Bölünmeye giden ortaklığın borçlarından bölünmeden 

önce sorumlu olan ortakların sorumlulukları, bu borçların veya borçları 

doğuran sebeplerin bölünme kararının ilanından önce doğmuş olması şartıyla, 

bölünmeden sonra da devam eder. 

10. Zamanaşımı: Ortakların kişisel sorumluluğu, bölünmenin ilanından 

itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 
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11. İşçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği takdirde, 

devir gününe kadar bu sözleşmeden doğan tüm hak ve borçlarla birlikte 

devralan ortaklığa geçer. Hizmet sözleşmeleri kanuni işten çıkarma süresinin 

sonunda sona erer. Devreden ve devralan, hizmet sözleşmesinin sona erdiği 

tarihe kadar muaccel olacak alacaklar için işçiye karşı müteselsilen 

sorumludur. Yeni Kanun’da koruma, İş Kanununun 6. Maddesinde 

öngörülenden daha kapsamlı ve güvencelidir. 

12. İptal Davası: Bu konulara ilişkin ihlallerin varlığında, bölünme 

kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş olan ortaklıkların 

ortakları, bölünme kararının Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasından 

itibaren 2 ay içinde iptal davası açabilir. İlanın gerekmediği hallerde süre 

tescil tarihinde başlar. 

13. Tazminat Davası: Bölünmeye herhangi bir şekilde katılmış kişilerle, 

denetleme yapmış olanlar, ortaklıklara, ortaklara ve alacaklılara karşı, 

kusurlarıyla verdikleri zararlardan sorumludur. 

5.3.3. Tür Değiştirme 

6762 sayılı Kanunda tür değiştirme sadece bir madde de konu edilmiştir. 

Yeni TTK da tür değiştirme detaylı biçimde pay sahipleri, işçiler ev 

alacakların hakları gözetilerek detaylandırılmıştır. İşletmeninin tür 

değiştirmesi sınırsız değil bu türler bir liste halinde sınırlandırılmıştır.  

Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Devrolunan 

şirkette oydan yoksun paylar varsa, bu ortaklara da aynı değerde, oydan 

yoksun veya oy hakkını haiz devralan şirket payları verilir. Keza devrolunan 

şirkette imtiyazlı paylar olması durumunda, bu pay sahiplerine devralan 

şirkette eş değerde haklar veya uygun bir karşılık (tazminat) verilir. Kaynak 

kanunda “imtiyaz” kavramı değil, ondan daha geniş bir kavram olan “özel 

haklar” kullanılmıştır. Bu hususa ilişkin detaylı bilgi Birleşme bölümünde 

aynı başlık atında aktarılmıştır. Aynı şekilde devralan şirket, devrolunan 

şirketin intifa senedi sahiplerine, eş değerli haklar tanımak veya intifa 
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senetlerini, birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki gerçek değeriyle satın 

almak zorundadır.94 

6267 sayılı Kanundan menfaat sahiplerinin dava ve inceleme hakları ile 

ilgili olan eksiklikler yeni TTK ile detaylandırılarak hükme bağlanmış bu 

eksiklikler giderilmiştir. 

5.3.4. Şirketler Topluluğu ile İlgili Yeni 

Düzenlemeler 

Yeni TTK da madde 195 de düzenlenmiş olan şirket toplumluluğunun 

öncelikle kavram olarak açıklamakta yarar var. Şirket topluluğu hâkim şirket 

ve yavru şirketten oluşmaktadır. Hâkim şirket ana şirkettir ve buna dolaylı ya 

da dolaysız olarak bağlı bulunan şirketlere “bağlı şirket” ler ya da “yavru 

şirket” ler denilmektedir. 

Hâkim şirketlerde, şirketler topluluğunda dolaylı ya da dolaysız yoldan 

hâkimiyet söz konusudur. Yüzde olarak oy haklarının çoğunluğunun yanı sıra 

şirket sözleşmesine dayanarak yönetimde karar alabilecek üyenin seçimini 

gerçekleştirebilir. Bir vakıf ya da işletme teşebbüs olma şartı ile hâkim şirket 

olabilir. 

Yavru şirket ise hâkimiyetin kurulduğu bağlı şirkettir. 

Şirket topluluklarında tescil ve ilan işlemleri de Kanunda düzenlenmiştir. 

Bir teşebbüsün, bir sermaye şirketinin sermayesinin doğrudan veya dolaylı 

olarak %5, 10,20, 25, 33, 50, 67 veya 100’ünü temsil eden miktarda paylarına 

sahip olması veya payları bu yüzdelerin altına düşmesi halinde; bu durumu 

10 gün içinde, sermaye şirketine ve yetkili makamlara (BDDK, SPK, RKK 

vs.) bildirim yükümlülüğü yanında, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında 

ayrı bir başlık altında açıklanacağı ve sermaye şirketinin internet sitesinde 

ilân edileceği hükme bağlanmıştır. Bildirimler yazılı şekilde yapılır, ticaret 

                                                 
94 YANLI, V., s.45 



82 

 

siciline tescil ve ilân olunur. Bildirim yapılmaması halinde, ilgili paylara ait 

oy hakkı dâhil, diğer haklar donar.95 

Hakim şirket ve bağlı şirket statüsünde olan şirketlerde hakim şirketin 

hakimiyete bağlı yavru şirketi zara uğratabilecek bir takım hallerden yeni 

TTK madde 202  uyarınca korumaya almıştır. 

Korumaya ilişkin belli başlı hususları başlıklar altında sıralarsak : 96 

- Hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde 

kullanamaz. 

- Hâkim şirket bağlı şirketi, 

a) iş, varlık, fon, personel, alacak/borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; 

b) karını azaltmaya ya da aktarmaya, 

c) mal varlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya, 

d) kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye, 

e) ödemelerde bulunmaya 

f) haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını 

kısıtlamak durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen 

kararlar veya önlemler almaya, 

g) gelişmesini sağlayacak önlemleri almaktan kaçınmaya 

yöneltemez, meğer ki kayıp o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilsin veya 

kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilsin. 

                                                 
95 YANLI, V., s.48 
96 Delloitte, YILMAZ, G. H.,, Hakim ve Bağlı Şirket Raporları, s. 5, 2013, 

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Bagli-Hakim-Sirket-Raporlari-

Subat2013.pdf 

 

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Bagli-Hakim-Sirket-Raporlari-Subat2013.pdf
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Bagli-Hakim-Sirket-Raporlari-Subat2013.pdf
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Pay sahiplerinin de hâkim şirket kararlarına karşı korumaya alınmış, bu 

konuda dava ve inceleme hakkını aşağıda yer alan 2. Fıkrada hükme 

bağlanmıştır. 

TTK mad. 202/2 ; “ Hâkimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı 

şirket bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan, birleşme, 

bölünme, tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas 

sözleşme değişikliği gibi işlemlerde, genel kurul kararına red oyu verip 

tutanağa geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri konulardaki 

kararlarına yazılı olarak itiraz eden pay sahipleri; hâkim teşebbüsten, 

zararlarının tazminini veya paylarının varsa en az borsa değeriyle, böyle bir 

değer bulunmuyorsa veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, 

gerçek değerle veya genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir 

değerle satın alınmasını mahkemeden isteyebilirler. Değer belirlenirken 

mahkeme kararına en yakın tarihteki veriler esas alınır. Tazminat veya 

payların satın alınmasını istem davası, genel kurul kararının verildiği veya 

yönetim kurulu kararının ilan edildiği tarihten başlayarak iki yılda 

zamanaşımına uğrar.” 97 

Böylelikle hâkim şirkettin zarara uğratması muhtemel yatırımcı için dava 

hakkının saklı tutulması yatırımcıya güven vermektedir. Kanunun pay sahibi 

haklarını açıkça ortaya koyması sermaye piyasasında ki aktif yatırımcı için 

güven kaynağı olduğu şeffaf ve dürüst ekonomi ile sermaye piyasası 

gelişimine katkısı olacaktır. 

Yeni TTK da hakim ve bağlı şirketler bazında yapılan yeni düzenlemeleri 

maddelersek :98 

a) Kontrol altında tutan hakim/ana şirket ve kontrol altında bulunan 

bağlı/yavru şirket kavramları açık tanımlara kavuşmuş ve bunların hukuki 

konumları ile ilişkilerinin düzeni belirlenmiştir. 

                                                 
97 http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-202/ 

 
98 İSMMO, AKBULAK, Y., “Yeni Biri Kurum: Şirket Topluluğu”, Mali Çözüm, s.272, 

Temmuz-Ağustos 2011, 

http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-202/


84 

 

b) Hakim ve bağlı şirket konumuna sahip şirketlerin bunu kamuya 

açıklamaları öngörülerek saydamlık ilkesinin gerekliliği yerine getirilmiştir. 

c) Hakim ve bağlı şirket ilişkilerinin her iki şirket yönetim kurulunca her 

yıl bir rapora bağlanması zorunluluğu öngörülmüştür. Böylece bu şirketlerin 

yönetimlerinin ilişkinin sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmaları 

sağlanmıştır. 

d) Yeni TTK, bu raporların kamuya açıklanmamasını, sadece sonuç 

bölümünün yıllık faaliyet raporuna alınmasını öngörerek gizliliği esas 

almıştır. 

e) Yeni TTK, karşılıklı iştirak sorununu düzenlemiş, karşılıklı iştirakin 

kötüye kullanılmaya müsait olduğu ve hakim pay sahibi ile yönetim 

kurulunca yönetimlerini güçlendiren haller ortadan kaldırılmıştır. 

f) Yeni TTK, bağlı şirketteki, topluluğa dahil olmayan pay sahiplerini dava 

haklarıyla korumaya almıştır. Pay sahipleri ile şirket alacaklılarına tanınan 

dava hakları, bağlı şirketin kayıplarının belli bir süre içinde ortadan 

kaldırılmasına ilişkin diğer yeniliklerdir. 

Yeni TTK ile getirilen şirketler topluluğu kurumunun şirketler arasında 

örtülü kazanç aktarımını engellenebileceği ve bu suretle hem halka açık ve 

payları borsada işlem gören şirketlerin ortakları hem de vergi idaresinin 

haklarının ihlalinin önüne geçebileceği, Türk şirketler hukukuna çok önemli 

katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 5.4. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 

AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLER 

5.4.1. Anonim Şirketlere Getirilen Genel 

Düzenlemeler 

13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı 

Resmi Gazete ’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunda yapılan 
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düzenlemelerden biride Anonim şirket ortaklıklarıdır. Yapılan bu 

düzenlemelerde Anonim ortaklıklar detaylı olarak ele alınmış ve 

düzenlenmiştir. Özellikle halka açık şirketler ile borsaya kote olmuş 

şirketlerin ayrımı Avrupa Birliğinde ki gelişimlerden faydalanarak kavramsal 

olarak yapılmıştır.  

Bunlar ile beraber sermaye şirketlerinde olduğu gibi Anonim şirketlerde 

kuruluş için gerek 5 kişi kurucu şartı aranmayacak, işletme 1 ortak ile 

kurulabilecektir. 

Anonim şirket yönetim kurulunu, hem yapısal hem de işlevsel yönden 

kurumsal yönetim kurallarını da gözeterek, yeni hükümlerle düzenlemiş; 

bunu yaparken profesyonel yönetimi ve tam şeffaflığı özenle dikkate almıştır. 

Ayrıca, özellikle yabancı sermayeli şirketlerde, yönetim kurulu 

toplantılarının yapılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla, toplantıların 

elektronik ortamda yapılabilmesi olanağını getirmiş, yine yönetim kurulu 

üyelerinin özen yükümlerini nesnel, adil ve uygulanabilir kurallara 

bağlamıştır(Komisyon Raporu).99 

5.4.2. Genel Kurul 

Anonim şirketlerin iki temel organlarından biride Genel Kuruldur. Genel 

Kurul olağan ve olağan üstü olmak üzere 2 farklı gerekçe ile toplanabilir. 

Olağan Genel Kurul toplantıları yılda bir kez olmak üzere, faaliyet yılını 

takriben 3 ay içerinde toplanır Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ise 

Yönetim Kurulunun Çağrısı ile gerçekleşir. Sözleşmede aksi belirtilmediği 

sürece Genel Kurul şirketin merkezinde toplanır. 

Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. 

Kanuni istisnaları ise saklıdır 100. Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu 

üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Diğer yönetim 

                                                 
99 İSMMO, ALTAŞ, Soner, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Yönetim 

Kurulunun Yapısı ve Üyelerinin Nitelikleri, Mali Çözüm, s.109, Mart-Nisan 2011, 

 
100  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 407/1 



86 

 

kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetçi genel kurulda 

hazır bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler 101 333.madde 

gereğince belirlenen şirketlerin genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının temsilcisi de yer alır. Diğer şirketlerde, hangi durumlarda 

Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları 

için temsilcilerin görevlendirmelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunların 

nitelik, görev ve yetkileri ayrıca ücret tarifeleri Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin 

toplantıya katılma giderleri ve ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır 102 

Genel kurul kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan 

hallerde karar alır.103 Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilmez 

görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve 

yetkiler devredilemez;104 

(a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi,  

(b) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, 

ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar 

verilmesi ve görevden alınmalar,  

( c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden 

alınması (6335 TTK mad.22), 

(d)  Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kar 

üzerinde tasarrufa, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek 

akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara katılması dâhil, kullanılmasına dair 

kararların alınması, 

(e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi, Önemli miktarda 

şirket varlığının toptan satışıdır. 

                                                 
101 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 407/2 
102 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 407/3 
103 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 408/1 
104 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 407/2 
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(3) Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm 

yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların 

geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.105 

Madde 409 gereğince Yönetim Kurulu süresi dolmuş olsa bile Genel 

Kurulu toplanmaya çağırabileceği gibi tasfiye memuru da gerekli durumlarda 

çağırabilir. Tek bir pay sahibinin mahkeme kararı ile Yönetim Kurulunu 

Genel Kurula çağırma hakkı verilmiş, mahkeme kararı ile kesinleştirmiştir. 

Azlığın genel kurulu toplantıya çağırma hakkı yeni düzenlemede 

muhafaza edilmiştir. Azlık, sermayenin en az 1/10’nunu, halka açık anonim 

şirketlerde ise en az 1/20’sini oluşturan payların sahipleridir. Azlık, yönetim 

kurulundan, gerekçesini ve gündemi de belirterek, genel kurulun toplantıya 

çağrılmasını ya da genel kurul zaten toplanacak ise, gündeme madde 

konulmasını talep edebilir. Bu talep noter aracığıyla yapılmalıdır. Yönetim 

kurulu bu talebi kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç 45 gün içinde 

toplanacak şekilde toplantıya çağrılmalıdır. Yoksa bu çağrıyı, bu yönde 

talepte bulunan azlık yapabilir. Eğer yönetim kurulu, azlığın talebin reddeder 

ya da 7 gün içinde talebe olumlu yanıt vermezse, aynı azlık mahkemeye 

başvurarak, çağrının yapılmasını isteyebilir. Mahkeme genel kurulun 

toplanması gerektiğine karar verirse, çağrıyı yapmak üzere bir kayyım tayin 

eder.106 

Genel Kurulun çağrısının nasıl yapılacağı hususu şirketin esas 

sözleşmesinde yer verilmek zorundadır. Çağrıyı toplantı gününden en az 2 

hafta önce ilan edilmelidir. İlan işlemi işletmenin web sitesinde, Türkiye 

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlatılması ve de pay sahiplerine ya da pay 

sahibi olduklarını ispatlayıcı belgeleri bildirenlerin adreslerine iadeli 

taahhütlü mektup ile bildirilir. Bunların dışında Yeni TTK ayrıca çağrısın 

Genel Kurulun da önünü açmış, bütün pay sahiplerinin ve temsilcilerinin bir 

                                                 
105 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 408/3 
106 YANLI, V., s.67 
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itirazı olmaksızın çağrı yapmadan bir araya gelip Genel Kurul toplantısının 

yapılabileceği imkânı sağlanmıştır. 

Anonim şirketlerde gündemin belirlenmesi, genel kurulu toplantıya 

çağıran tarafından belirlenir.107  

(2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve 

karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.108  

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi 

yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.109 

 (2) Sermaye piyasası kanunun 11.maddesinin altıncı fıkrası hükmü 

saklıdır.110  

Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahiplerinin, genel kurul 

toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen “hazır bulunanlar listesi” 

nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir.111  

(2) Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan senede bağlanmamış payların, 

ilmühaberlerin nama yazılı payların sahipleri ve sermaye piyasası kanunun 

10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya anılanların 

temsilcileri genel kurula katılır. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel 

kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.112  

(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden 

en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı 

alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. 

Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay 

senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler.113  

                                                 
107 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 413/1 
108 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 413/2 
109 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 413/3 
110 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 414/2 
111 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/1 
112 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/2 
113 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/3 
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(4) Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların 

sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi 

kuruluşuna veya başka bir yerde depo edilmesi şartını bağlanamaz 114 

Hissedarların sahip olduğu bir diğer hak da oy hakkıdır. Hissedarlar bu 

haklarını ister elektronik ister fiziki ortamda olsun, mutlaka genel kurulda 

kullanırlar. Mektupla oy kullanılmasına imkân tanınmamıştır. Hissedarlar oy 

haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar ve her 

hissedarın en az bir oy hakkı bulunmaktadır. Böylece, Yeni TTK’ da, 

Sermaye Piyasası Mevzuatının aksine, halka açık olmayan şirketlerde, oy 

hakkı vermeyen pay çıkarılması söz konusu olamaz.115 

Yeni TTK hissedarlara modern ölçülerle birleşen bir inceleme ve kamuyu 

aydınlatma hakkı tanımıştır. Bu hak ile pay sahipleri konsolide olanlar dâhil, 

finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme 

raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kuruldan en az 15 

gün öncesin merkez ve şubelerinde hazır bulundurulma zorunluluğu 

dolayısıyla inceleme hakkına nail olacaktır. Bununla beraber bu finansal 

tablolar 1 yıl süre ile şube merkezlerde pay sahiplerine incelemeye açık olarak 

bulundurulur. Ayrıca pay sahibi masrafsız olarak işletmenin bilanço ve gelir 

tablosunu edinebilecektir. 

Pay sahipleri yeni düzenleme ile birlikte Yönetim Kuruluna yönetim ile 

ilgili, denetçiye denetim ile ilgili konularda soru sorabilecek ve şirketin sırları 

(şirket menfaati gereği) dışında bilgileri dışında bilgi alabileceklerdir. 

Yeni TTK’ da, hissedarın özel denetim istemesine ilişkin hakkı yeniden 

düzenlenmiştir. Bu hakkı kullanabilmek için bir pay sahibi olmak yeterlidir. 

Her hissedar, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu 

takdirde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını talep 

edebilir. Ancak bunun için, daha önce bilgi alma ve inceleme hakkının 

kullanılmış olması gerekmektedir. Hissedarın genel kurulda bu hakkını 

                                                 
114 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/4 
115 YANLI, V., s.71 
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kullanabilmesi için, gündemde bu konuda bir madde bulunmasına gerek 

yoktur. Genel kurulda yapılan oylama sonucu, hissedarın bu istemi kabul 

edildiği takdirde, özel denetçi mahkeme tarafından atanır. Bunun için her bir 

pay sahibi ya da doğrudan şirket, mahkemeye başvurabilir. Eğer, genel kurul 

özel denetim talebini reddederse, bu durumda ortaya azlık hakkı çıkar. Diğer 

bir ifadeyle, sadece azlık mahkemeden özel denetçi tayin etmesini isteyebilir. 

“Azlık” kavramı, paylarının itibari değeri toplamı en az 1 milyon TL olan 

hissedarları veya halka açık olmayan anonim şirketlerde sermayenin en az 

1/10’nunu, halka açık anonim şirketlerde ise 1/20’sini oluşturan pay 

sahiplerini ifade etmektedir. Bu hissedarlar, 3 ay içinde, şirket merkezinin 

bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını 

isteyebilir.116 

Yeni TTK, anonim şirket pay sahiplerine, elektronik ortam üzerinden 

genel kurula katılma ve oy kullanma imkânı da tanımaktadır. Ancak, bu 

imkândan faydalanabilmek isteyen anonim şirketlerin, Kanun’un 1527. 

maddesinin beşinci fıkrası gereği düzenlenecek olan Tüzükteki genel kurula 

elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmü 

örneğini aynen esas sözleşmelerine almaları gerekecektir. 117 

Genel Kurulda alınacak karar ve nisaplarda ki oranlar aşağıda ki tabloda 

belirtilmiştir: 

                                                 
116 YANLI, V., s.72 

 
117 ALTAŞ, S., “Yeni TTK’ ya Göre Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısında Bakanlık 

Temsilcisi Bulundurulması, Toplantının Ertelenmesi ve Online Genel Kurul”, Yaklaşım 

Dergisi, 2012 
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Tablo 5.1: Genel Kurulda Toplantı ve Karar Nisapları 118 

 

                                                 
118 PWC, Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul, Şubat 2013, 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/05032013/Yeni%20TTK%20%C3%87er

%C3%A7evesinde%20Genel%20Kurul.pdf 

 

İşlem Toplantı Nisabı Karar Nisabı

Genel Kurul ¼
Toplantıda hazır bulunanların 

çoğunluğu

Esas Sözleşme Değişiklikleri ½
Toplantıda hazır bulunanların 

çoğunluğu

Tasfiye ¼
Toplantıda hazır bulunanların 

çoğunluğu

Bilanço zararlarının kapatılması için 

yükümlülük ve ikincil yükümlülük 

koyan kararlar

Oybirliği Oybirliği

Şirketin merkezinin yurt dışına 

taşınmasına ilişkin kararlar
Oybirliği Oybirliği

Şirketin işletme konusunun 

tamamen değiştirilmesi
Sermayenin en az %75’inin olumlu oyu

Sermayenin en az %75’inin olumlu 

oyu

İmtiyazlı pay oluşturulması Sermayenin en az %75’inin olumlu oyu
Sermayenin en az %75’inin olumlu 

oyu

Nama yazılı payların devrinin 

sınırlandırılması
Sermayenin en az %75’inin olumlu oyu

Sermayenin en az %75’inin olumlu 

oyu

Sermayeninazaltılması Sermayenin en az %75’inin olumlu oyu
Sermayenin en az %75’inin olumlu 

oyu

Şirketin merkezinin yurt dışına 

taşınmasına ilişkin kararlar
Oybirliği Oybirliği

Birleşme Kararı Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü

Bölünme Sözleşmesi veya bölünme 

planının onanması ile ilgili genel 

kurul

Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü

Tür değiştirme kararı
Esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3’nü 

karşılaması şartıyla
Genel Kurulda mevcut oyların 2/3’ü

Önemli miktarda şirket varlığının 

toptan satışı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay 

sahiplerinin katılımı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan 

pay sahiplerinin olumlu oylarıyla

Borçlanma senedi ihracıve bu 

konuda yönetim kuruluna yetki 

verilmesi

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay 

sahiplerinin katılımı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan 

pay sahiplerinin olumlu oylarıyla

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/05032013/Yeni%20TTK%20%C3%87er%C3%A7evesinde%20Genel%20Kurul.pdf
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/05032013/Yeni%20TTK%20%C3%87er%C3%A7evesinde%20Genel%20Kurul.pdf
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Genel Kurul tutanağı hemen işletmenin web adresinde yayınlanması 

gerekir. Ayrıca Yönetim Kurulunun ilgili tutanağın noterce onaylanmış bir 

nüshasını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirmelidir. 

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda 

birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi 

üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı 

başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin 

birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve 

internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda 

öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. 119 

Genel Kurul da temsil, borçlar hukukuna ilişkin temsil kurumunun 

kalıplarından kurtarılmış ve kurumsal temsilci kavramı altında temsil 

yetkisinin bir anlamda kitlesel örgütlenmesine ilişkin ilk adımlar atılmıştır. 

ABD hukukunun “Proxy” sistemi hukukumuza -bir ölçüde- yansıtılmıştır. 

Böylece, Genel Kurul’da, genel kurula pay sahiplerinin katılmaması yoluyla 

oluşan güç boşluğunu ortadan kaldırıcı önlemler alınmıştır.120 

5.4.3. Yönetim Kurulu 

Yeni TTK Yönetim Kurulu ile ilgili hem yapısal hem işlevsel bazı 

değişiklikler yapmıştır. Tam profesyonel yönetim anlayışı çerçevesinde 

kurumsal yönetimi, şeffaflığı ve modern çağın gereklerini dikkate almıştır. 

Yönetim ve yönetim kurulu arasındaki farklılığı kavramsal olarak 

açıklamıştır. 

Yeni TTK ile yapılan belli düzenlemeleri maddeler halinde sıralamak 

gerekirse:121 

 Ticaret kanuna göre, yönetim kurulu tek üyeli de olabilir.  

                                                 
119 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 420/1 
120 PWC, Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme, s. 41 
121 TEKİNALP, Ü., s. 190-191 
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 Ticaret kanununda, yönetim kurulu üyeliği pay sahibi sıfatına 

bağlanmamıştır. Anonim ortaklığın pay sahibi olmayanlar da üyeliğe seçilebilir; 

göreve başlayabilirler.  

 Ticaret kanunu sisteminde, tüzel kişiler de yönetim kuruluna üye 

seçilebilir. Tüzel kişi yerine onun temsilcisinin yönetim kurulu üyesi seçildiği 

ticaret kanunun 56.maddesinde kabul edilen öğreti terk edilmiştir.  

 Hem pay gruplarına hem pay sahipleri gruplarına hem de azlığa, 

bağlayıcı aday gösterme (yönetim kuruluna temsilci yollama) hakkı tanınmıştır. 

Halka açık anonim şirketlerde bu şekilde seçilecek üyelerin toplamı yönetim 

kurulu üye tam sayısının yarısını aşamaz, yani en az üye tam sayısının yarısının 

genel kurulunun serbest iradesiyle seçilmesi gerekir.  

 Yönetim kurulunun devredilmez yetkileri (temel yetkileri) özel bir 

madde halinde toplu olarak gösterilmiştir.  

 Pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde riskin izlenmesi ve 

risk yönetimi için özel bir komitenin kurulması zorunludur (Nisbi anlamda 

zorunlu kanuni organ).  

 Elektronik yönetim kurulu toplantısı yapılabilir; kararlar internet 

ortamında alınabilir (Görüntü ve ses nakli ile yönetim kurulu).  

 Kolay karar alma mekanizmaları geliştirilmiştir.  

 Yönetim kurulu kararlarına karşı açılacak butlan davası kanunen 

düzenlenmiştir.  

 Yönetim kurulu müteselsil sorumluluğu kökten değiştirilerek, adil ve 

insan haklarıyla bağdaştırılması mümkün olmayan mutlak teselsül yerine 

farklılaştırılmış teselsül sistemi getirilmiştir. 

Tek kişilik Yönetim Kurulu ve tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olabilme 

olanağı sağlanmıştır. Bu düzenleme aile anonim şirketleri açısından kontrolü 

tek elde toplamak istemeleri bakımından uyum sağlayan bir düzenleme 

olmuştur. Fakat tek kişilik yönetim kurulunun aile şirketleri açısından 

profesyonel yönetimden uzaklaştırmakta, daha da kapalı bir konuma 

getirmektedir. Kontrollün tek bir kişide olmasının güç dengesi bakımından 

yararları olabileceği gibi yönetimsel zafiyetleri de olabilecektir. İşletme tek 
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bir görüş ve bakış açısı ile yönetilecek ve yönetimi sorgulayan bir taraf 

olmayacaktır. Yönetim kurulunda çoğul bakış açısının kurulu birçok açıdan 

değerlendirebilecek farklı bakış açıları ile daha profesyonel bir yaklaşım 

yaratacağı kanısındayım. 

Yeni TTK ile daha öncede belirttiğimiz gibi profesyonel bir Yönetim 

Kurulu yaratılmaya çalışılmıştır. Bu düzenlemelerden bir tanesi de pay sahibi 

olmadan Yönetim Kurulu üyesi olunabilmek. 

Yürürlükteki TK’ nın amaca uygun olmayan ve güçlüklere sebep olan 

hükümlerinden birisi de Yönetim Kurulu üyesi olabilmenin pay sahipliğine 

bağlanmış bulunmasıdır. Bu zorunluluk yapay pay sahipliklerinin yaratılması 

ve Kanunun dolanılması sonucunu doğurmuştur. Anılan gereklilik Yönetim 

Kurulu üyesinin pay sahibi olarak elini taşın altında hissetmesi düşüncesine 

dayanır. Ancak bu düşünce tüm A.Ş.’ lerde bilhassa Halka Açık ve Borsa 

A.Ş.’lerde tamamıyla işlemez duruma gelmiştir. Uygulamada birçok 

Yönetim Kurulu üyesinin pay sahipliği gerçekte mevcut değildir. Yeni 

Kanun’daki açılımın yararları şu noktalarda toplanabilir: 

1. Yönetim uzmanlaşacaktır. 

2. Hile-i şeriye ortadan kalkıp, hukuka saygı sağlanacaktır.122 

Yapılan diğer bir yenilik ise Yönetim Kurulu üyelerine getirilen eğitim 

düzeyi olmuştur. Yeni TTK ya göre tek kişilik Yönetim Kurulu hariç olmak 

üzere Yönetim Kurulu üyelerinin en az dörtte birinin Yüksek Öğrenim 

görmüş olması aranmaktadır. 

Yeni Kanun’un, kurumsal yönetim yanında A.Ş.’nin yönetilmesinde kabul 

ettiği temel yaklaşım YK’ya bilgi akışının sağlanması, gelen bilgilerin 

kalitesinin kontrolü ile değerlendirilmesi ve yönetime ilişkin tüm kararların 

bu değerlendirme sonuçlarına göre alınmasıdır. Bu yaklaşım şirkette iç 

denetim düzeninin kurulmasını gerekli kılar. Zaten işletme ekonomisinin A.Ş. 

yönetimi için uygun gördüğü konsept budur. Böylece Yeni Kanun bilimsel 

                                                 
122 PWC, Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme, s. 37 
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sonuçları maddelerine yansıtarak YK’ nın işleyişini modernleştirmeyi 

amaçlamıştır. İleri yönetim ilke ve teknikleri üç alanda odaklanmıştır.123 

• Finans denetimi 

• Finansal planlama 

• Risk teşhisi ve risk yönetimi. 

5.4.4. Sona Erme, Tasfiye ve Pay Alma 

Yeni TTK’ nın anonim şirketlerde sona erme ve tasfiyeye ilişkin 

hükümleri, TTK dönemindeki eksiklikler ve gereksinimler de göz önünde 

bulundurularak yeniden düzenlendi. Şirket süresinin sona ermesine rağmen 

faaliyetlerinin fiilen devam ettirilmesi durumunda şirketin sona ermeyeceği 

açıklığa kavuşturuldu. TTK’ da yer almayan haklı sebeplerle fesih, Yeni TTK 

ile kanun kapsamına alındı. Ek tasfiye ve tasfiyeden dönülmesi imkânları ile 

tasfiye sürecine giren şirketler bakımından yeni seçenekler öngörüldü.124 

İşletmeler sona erme ile ilgili olarak esas sözleşmelerinde bir süre 

belirtmiş iseler, bu süreden sonra hala işlemlere devam ediyorlarsa Yeni TTK 

bunun kendiliğinden belirsiz süreli hale geleceğini hükme bağlamıştır. 

Sona erme sebeplerinden biri olarak da organ yetersizliği denmiştir fakat 

kanunen olması gerekli organlar açıkça belirtilmemiştir. Bunlar Yönetim ya 

da Genel Kurul olduğu düşünebilir mi? Yâda denetim gerekli bir organ mıdır? 

Yokluğu sone erme sebebi görülebilir mi? Yeni TTK bu sorulara cevap 

verecek bir düzenleme getirmemiştir. 

Kanun koyucunun sona erme bahsine ilişkin olarak getirmiş olduğu en 

büyük değişiklik anonim şirketlerde haklı sebeple fesih kurumunun tanınmış 

olmasıdır. Bilhassa doktrinde bu husustaki hararetli tartışmalar, getirilmiş 

                                                 
123 PWC, Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme, s. 38 
124 Erdem&Erdem Avukatlık Bürosu, Anonim Şirketler Sona Erme ve Tasfiye, Haziran 

2012 

http://www.erdem-erdem.com/articles/anonim-sirketlerde-sona-erme-ve-tasfiye/ 
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bulunan düzenlemeyle sona ermiştir. Bu hakkın kullanılabilmesi için esas 

sermayenin onda birine [halka açık şirketlerde yirmide birine] (azınlık) sahip 

olmak yeterlidir. Bu oranda paya sahip birden fazla pay sahibi bir araya 

gelerek söz konusu hakkı kullanabilir. Esas sözleşme ile bu oran 

düşürülebilirse (1/11) de artırılamaz (1/9). Feshin talep edileceği mahkeme, 

şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesidir. Ancak mahkemece, 

fesih yerine davacının payının gerçek değerinin ödenerek çıkartılması veya 

duruma uygun başka bir çözüme hükmedilmesi de kabildir. Kanunda haklı 

sebepler tanımlanmamış olduğundan nelerin haklı sebep olabileceği 

uygulamada somut olay bazında netleşecektir. Bununla birlikte bilgi veya kâr 

payı alma haklarının sistematik bir şekilde ihlali haklı sebebe örnek olarak 

verilebilir.125 

Bu düzenleme;  yatırımcıyı koruyan ve işletme yönetiminin bir ihlale 

sebebiyet verebilecek karar ve yürütmelerin önlenebilmesi ve bu konuda daha 

bilinçli ve uzman bir yatırımcı profili oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. 

Uzmanlaşan yatırımcı eşittir gelişen sermaye piyasası dolayısıyla gelişen 

ekonomi olacaktır. 

Şirketin tasfiyesi kural olarak gene yönetim kurulu tarafından yapılır. 

Ancak Kanun bu bahiste iki önemli değişikliği beraberinde getirmiştir. 

Bunlardan ilki şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde ki bunlar; 

(i) kuruluş sırasında menfaatlerin ihlâli,  

(ii) organ yokluğu ve 

(iii) haklı sebeplerin varlığıdır, 

 Mahkemenin fesih kararı verirken tasfiye memurunu da atayacak 

olmasıdır. Zira bu üç halden biri varsa artık şirket içinde ciddi bir sorun 

olduğu ortada olduğundan, kanun koyucu söz konusu yetkiyi mahkemeye 

bırakmıştır. İkinci yenilik ise temsile yetkili tasfiye memurlarından en az 

birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması 

                                                 
125 YANLI, V., s.85 
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şartıdır. Bu hüküm İsviçre’den alınmış olup, aynı yönetim kurulu üyelerinden 

temsile yetkili birisinin Türk ve yerleşim yerinin Türkiye’de olması 

zorunluluğuna benzer bir gerekçesi vardır.126 

 

5.4.5. Kurumsal Yönetime İlişkin Düzenlemeler 

Yeni TTK, Kurumsal Yönetim İlkeleri açısından bakıldığında, 

kurumsallaşma ve kurumsal yönetiminin ana hatlarının belirlendiği hukuki 

bir metin olarak karşımıza çıkmıştır. Bu anlamda gelecekte bu konuda 

gelişmelerin sağlanması açısından bir rota çizilmiştir. 

Öncelikle Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemi açıklamak gerekirse : 127 

 Yatırım kararlarında finansal performans kadar önemli bir 

diğer kriter Kurumsal Yönetim Kriteri’dir. 

 Her ülke için geçerli tek bir kurumsal yönetim modeli 

bulunmamaktadır.  

 Model oluşturulurken ülkeye özgü koşullar da dikkate 

alınmalıdır.  

 Kurumsal Yönetim İlkeleri başta halka açık anonim ortaklıklar 

olmak  üzere, tüm şirketlerin faaliyetlerini uluslararası standartlarda 

sürdürebilmelerine ve böylece uluslararası finans kaynaklarından daha 

rahat ve ucuz maliyetle faydalanabilmelerine katkıda bulunacak bir 

yönetim anlayışı getirmeyi hedeflemektedir. 

 İlkeler mevcut düzenlemelerin ilerisinde prensipler içermekte 

olup, mevcut mevzuatta ve uygulamada kurumsal yönetim konusunda 

oluşan eksikliği gidermek ve boşluğu doldurmak amacına yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Bu anlamda İlkeler, ileride mevzuatta yapılacak 

düzenlemeler için de yol gösterici bir özellik arz etmektedir. 

                                                 
126 YANLI, V., s.85 

 
127 Ernst&Young, GÜNGÖR, A. Feridun,Küçükkaya Mehmet, 6102 Saylı Yeni Türk 

Ticaret Kanunun Getirdiği Yenilikler, 2012 
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Kurumsal Yönetim İlkeleri 4 temel unsurdan oluşur: 

1- Şefafflık 

2- Adillik 

3-Hesap Verebilirlik 

4- Sorumluluk 

Yeni TTK da Kurumsal Yönetim adına atılan adımları belli başlı 

maddelerde kategorize ederek açıklarsak, yapılan yeni düzenlemelerin bu 

açıdan da değerlendirmiş olacağız:128 

I-  Kuruluş Düzeyinde 

 Kurucu Menfaatleri (m.348) 

 Kurucular Beyanı (m.349) 

 Kuruluş Denetçisi Raporu (m.351) 

 İnternet Sitesi (m.1524) 

II- Pay Sahipleri Düzeyinde 

 Eşit İşlem İlkesi (m.357) 

 Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı (m.358) 

 Pay Sahipliği Haklarının Genişlemesi ve Yeni Dava Hakları 

(m.141,200,438,466/1) (m.192,202,399/6,537 vb) 

III- Yönetim Kurulu Düzeyinde 

 Profesyonel Yönetim (m.359) 

 Azlığa Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkı (m.360) 

 Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Sırasında Kusurlarıyla 

Şirkete verebilecekleri zararın Sigorta Ettirilmesi (m.361) 

  Yönetimin, Yönetim Kurulu Tarafından Bir İç Yönergeye 

Göre Devri (m.367) 

 Murahhaslar (m.370) 

 Yönetim Kurulunun Şirketi Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Açısından değerlendirmesi (m.375/f) 

                                                 
128 Ersoy, İ., “Yeni Türk Ticaret Kanununda Kurumsal Yönetim Ve Denetim”, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı,15. Kongre, İstanbul 
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  Riskin Erken Saptanması Komitesi(m.378) 

 Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantısı (m.1527) 

 

IV- Genel Kurul Düzeyinde 

 Devredilemez Yetkilerin Belirlenmesi (m.408) 

 Genel Kurul İç Yönetmeliği (m.419) 

 Organ Temsilcisi, Bağımsız Temsilci, Kurumsal Temsilci 

(m.428,429) 

 Oyda İmtiyazın Sınırlandırılması (m.479) 

 Elektronik Ortamda GK Toplantısı (m. 

V- Denetleme Konusunda 

 Denetçi (m.397vd ) 

 Özel Denetçi (m.438-444) 

 İşlem Denetçisi (351,554)  

 

5.5. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 

AÇISINDAN ŞİRKETLERİN DENETİMİ 

 5.5.1. Yeni TTK’ nun Bağımsız Denetim Kapsamı 

Globalleşen ekonominin bir getirisi olan ayrıca Avrupa Birliği 

müzakerelerinin etkisi dolayısıyla gelişen sermaye piyasası koşullarına ayak 

uydurabilmek gerekiyordu. Bu bağlamda karmaşıklaşan muhasebe 

hesaplarının doğruluğu yatırımcı ve üçüncü taraflar açısından daha bir önem 

kazanmıştır. Buda beraberinde denetimin gerekliliğini artırdığı gibi, en 

güvenilir bilgiye nasıl ulaşılacağı, geçmişten alınan dersler ışığında 

aranmıştır. 

Denetim, gelişen ekonomide her ölçüde ki şirketin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Çünkü doğru finansal bilgi hem yönetici açısından hem diğer menfaat 

grupları açısından büyük önem arz etmektedir. Makro açıdan 

değerlendirdiğimiz de ise, güvenin ekonominin gelişimine ne kadar çok etki 
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ettiğini görürüz. Biliri ki güven doğru, şeffaf, anlaşılır bilginin bildirilmesi 

olur. O nedenle bu çalışmamızda doğruyu sorgulayan denetim faktörünü 

inceliyoruz.  

Gelişen ekonomi ve standartlar dolaysıyla Ülkemizin de bu gelişmelere 

kayıtsız kalması beklenemezdi. Yeni TTK da bu bağlamda birçok alanda yeni 

düzenlemeler yapıldığı gibi Bağımsız Denetim, Finansal Raporlamalarda ve 

bunları düzenleyen kurumlarda düzenlemeler yapılmıştır 

YTTK’ nın da ki denetimle ilgili başlıca hükümler şu şekildedir:129 

• Kanunun 400. maddesinde, denetçi olabilecekler sayılmıştır. Maddede, 

denetçi bir bağımsız denetleme kuruluşudur. Bu kuruluşun ortakları ise, 

ancak yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavir olabilir. Orta 

ve küçük ölçekli anonim şirketlerde, bağımsız denetleme kuruluş yerine bir 

veya daha fazla YMM veya SMMM denetçi olabilir, ibaresi bulunmaktadır. 

Aynı maddede şartları taşıdığı halde, şirkette denetçi olamayacaklar da 

sayılmıştır. : 

• 397/2. maddede, denetçinin denetiminden geçmeyen finansal tablolar ile 

yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun düzenlenmemiş sayılacağı 

belirtilmiştir. 

• 398. maddede denetimin kapsamı belirtilmiştir. Yıllık faaliyet 

raporlarının denetiminin; envanter dahil, finansal tabloların, iç denetimlerin, 

yönetim kurulu faaliyet raporlarının denetimlerini de kapsadığı ifade 

edilmiştir. 

• 399. maddede, denetçinin genel kurulca seçileceği, denetçinin sicile 

tescil ettirileceği, sicil gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan edileceği, 

ayrıca denetçinin görevden alınma, sözleşmenin feshi, mahkemece denetçi 

atama gibi durumlar belirlenmiştir. 

• 401. maddede, ibraz yükümü ve bilgi alma hakkı düzenlenmiştir. 

                                                 
129 PWC, “Yeni Türk Ticaret Kanunu Hazırlayan Bir Düzenleme” 
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• 403. maddede denetçi görüş yazıları düzenlenmiştir. 

• 404. maddede denetçilerin sorumlulukları (hukuki ve cezai) 

düzenlenmiştir. 

• 405. maddede şirket ile denetçi arasında görüş ayrılığı bulunması 

durumunda yapılacaklarla ilgili hususlar düzenlenmiştir. 

TMSK nın görevine yeni TKK ile son verilmiştir. Bunun yerine birçok 

konuyu aynı çatı altında toplayacak olan Kamu Gözetimi Kurumu sahne 

alacaktır. Kurum TMS ve TDS yi belirlemek ve bağımsız denetim 

kuruluşlarını ve denetçileri denetlemekle görevli olacaktır.  

YTTK’ da, UMS ile uyumlu TMS’ na ve Uluslararası Denetim ve 

Güvence Standartları’yla uyumlu TDS atıfta bulunulmaktadır. Dolayısıyla 

şirketler finansal tablolarını oluştururken TMSK yayınladığı muhasebe 

standartlarını, yapılacak denetimlerde ise denetçiler TÜDESK tarafından 

hazırlanmış TDS’ nı esas alacaklardır.130 

Bağımsız denetim yeni TTK ile detaylı bir biçimde düzenlenmiştir. Bu 

kavramın içine diğer Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi tüm işletme türleri dahil 

edilmeye, tabana yayılmaya çalışılmıştır. Denetçi mesleği ile ilgili net bir 

oluşturulmuş, mesleğin vizyonu geliştirilerek, bunu kanuni düzenlemeler ile 

gelecek için izlemsel adımlar atılmıştır. 

YTTK’ nın artılarının yanında bazı eksiklikler de öngörülmüştür. Kanunun 

üçüncü bölümünde belirtilenler aşağıdaki gibidir:131 

• Madde 398 ‘de TMSK muhasebe konularında bir otorite olarak 

gösterilerek şahsında UMS, UFRS, TMS başta olmak üzere, ulusal ve 

uluslararası muhasebe standartlarına işaret edilmiş ve kurulca muhasebe 

konusunda getirilecek düzenlemelere uyumun zorunlu kılınmış olmasına 

karşın, benzer düzenlemenin denetim için yapılmadığının görüldüğü, 

                                                 
130 Aygören, H.,  s.3. 
131 ARIKAN, Y.,  s.9. 
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• İşin diğer önemli tarafı olan denetim konusunda herhangi bir otoritenin 

YTTK’ da belirtilmediği, ulusal mevzuatta denetim ile ilgili otorite ve 

düzenlemelerin çok çeşitliliği, 

• Çoklu standart karmaşası ve bilhassa denetimdeki çok başlılığın göz ardı 

edilerek bunları giderici bir düzenlemeye YTTK metninde yer verilmediği, 

• Ulusal düzeyde yasal ve yetkili bir otorite anlamında TÜDESK ve 

kurulun Türkçe’ ye çevrilen UDS ve TDS’ na işaret edilmediği, yetkilerinin 

belirlenmediği, 

• Denetime ilişkin TÜDESK tarafından yayınlanacak, düzenlenecek ve 

takip edilecek denetim ilke, usul, teknik ve denetim standartlarına uyum 

zorunluluğunun getirilmediği, bu yönde bir uygulamanın yapılmadığıdır. 

5.5.2. Denetime Tabi Şirketler ile İlgili 

Düzenlemeler 

Yeni TTK ile denetim konusunda yapılan değişikliklerin yanı sıra bundan 

sorumlu olacak işletmeler içinde bazı yükümlülükler getirilmiştir.  

Ülkemizde bağımsız dış denetime tabi olan şirketler şöyle sıralanmıştır:132 

• SPK Mevzuatına Tabi Şirketler, 

• Bankalar Kanununa Tabi Şirketler (Bankalar, Özel Finans Kurumları), 

• Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Bireysel Emeklilik Şirketleri, 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Kapsamına Giren Şirketler, 

• Faktoring ve Finansman  

Ülkemiz uygulamalarında sadece yukarıda sayılan şirketler bağımsız dış 

denetime tabi olup, finansal tabloları bağımsız denetçiler tarafından 

denetlenmektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde (ABD ve özellikle de AB 

                                                 
132 KAVAL, H., s.32 
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ülkelerinde) bütün şahıs ve sermaye şirketleri bağımsız dış denetime tabidir 

ve bu durum ülkemiz açısından kıyaslandığında yetersizlik yaratmaktadır.133 

Şirketleri. TTK da öngörülen denetim türlerini sıralamak gerekirse; 

1-Bağımsız Denetim 

2- Kamu Denetimi 

3- Özel Denetim 

4-Bağımsız Denetim Harici Denetimler ( Anonim Şirketler için) 

6102 sayılı Kanunda Bağımsız denetime tabi olacak işletmelerin kapsamı 

belirlenmişti. Bu ölçütler dahilinde olan işletmelerin bağımsız denetim 

zorunlu tutulmuştur. Fakat Bakanlar Kurulu’nun 14 Mart 2014 tarih ve 28941 

sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2014/5973 sayılı ”Bağımsız Denetime 

Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Karar"ı ile bağımsız denetime tabi olacak sermaye şirketlerinin 

kapsamında değişiklikler yapılmıştır. 

Yapılan değişiklik çerçevesinde, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve 

iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini 2012 ve 2013 faaliyet 

dönemlerinde sağlayan sermaye şirketleri 1.1.2014 tarihinden itibaren 

bağımsız denetime tabi olacaklardır; 134 

•Aktif toplamı yetmişbeşmilyon (75.000.000) ve üstü Türk Lirası 

(eski hâli: Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.) 

•Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon (150.000.000) ve üstü Türk Lirası 

(eski hâli: Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası.) 

                                                 
133 Selimoğlu, S., s.19 
134 “Bağımsız Denetime Tabi Sermaye Şirketlerinin Kapsamı Genişletildi”, 

http://www.ticaretkanunu.net/bagimsiz-denetime-tabi-sermaye-sirketlerinin-kapsami-

genisletildi/ 

 

  

http://www.ticaretkanunu.net/bagimsiz-denetime-tabi-sermaye-sirketlerinin-kapsami-genisletildi/
http://www.ticaretkanunu.net/bagimsiz-denetime-tabi-sermaye-sirketlerinin-kapsami-genisletildi/
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•Çalışan sayısı ikiyüzelli (250) ve üstü 

(eski hâli: Çalışan sayısı beşyüz ve üstü.)  

Son iki faaliyet döneminde, bu üç şart dan ikisini ard arda taşıyan 

işletmeler için bağımsız denetim zorunlu olacaktır. 

Yeni TTK dolayısıyla bağımsız denetime tabi işletmelerin uyması zorunlu 

olan düzenlemeleri özetle sıralamak gerekirse; 

1- Bağımsız Denetçi Seçimi: Yeni TTK’ya göre bağımsız denetim 

kapsamına alınan şirketler her faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar 

yapacakları genel kurulda denetçi seçimini gerçekleştirmek zorundadırlar. 

Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet 

dönemi bitmeden seçilmesi gerekir. Seçimden sonra gecikmeden, yönetim 

kurulu denetçinin seçildiğini ticaret sicile tescil ettirmesi gerekmektedir.135 

2- Solo ve Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesinde, Türkiye 

Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu:  Yapılan yeni 

düzenlemeler neticesinde işletmelerin düzenleyeceği solo ve konsolide 

finansal tabloları, “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Standartları Kurumu” 

.tarafından belirlenen ve yayınlanan “Muhasebe Standartları” na uygun 

olarak hazırlanmak zorundadır. Fakat işletmenin defterleri VUK na uygun 

olarak düzenlenmeye devam edecektir. TMS ile VUK kanunlarının 

uyumlaştırma çalışmaları devam etmektedir. 

Yeni TTK da bu anlamda yapılan düzenlemeler ile VUK’ nunda ilgili 

düzenlemelerini beraberinde getirmiş olsaydı, TMS standartlarını uyumu 

zorunlu olan işletmeler için finansal tablolarında çifte uygulama söz konusu 

olmayacaktı. Ticaret işletmeleri için karmaşıklığa sebebiyet vermesi 

dolayısıyla kanunlardaki bu çifte uygulamaların en kısa sürede düzenlenmesi 

ve bu konuda ki uygulamaların kolaylaştırılması gerekmektedir. 

                                                 
135 Referans, “Yeni TTK Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Uyacakları 

Zorunluluklar”, Sirküler, s. 2,  2014-012 sayılı, 16.04.2014 
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3- İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu: TTK’ nın 397/4. maddesi 

uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline 

tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin 

belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların 

yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Söz konusu yükümlülüklere 

uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur. TTK’da 

öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, 

yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca 

internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde 

koymayan söz konusu failler yüz güne kadar adli para cezasıyla 

cezalandırılır.136 

4- İnternet Sitesinin Belirli Bir Bölümünü, Şirketçe Kanunen 

Yapılması Gereken İlanların Yayımlanmasına Özgülemek Zorunluluğu: 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Sermaye Şirketlerinin 

Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile internet sitesi açılması ve 

bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların 

yayımlanması için özgülenmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılması ile 

ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 2 nci maddesi 

uyarınca; denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet 

sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi 

sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların (MTHS) 

yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin 

usul ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde 

internet sitesinde sürekli olarak yayımlanacak içerikle ilgili bilgiler yer 

almaktadır. Ayrıca MTHS’lerden hizmet alan şirketler internet sitesinin 

özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği Bakanlık tarafından bir 

format belirlenmiş ise o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda 

MTHS’ye bildirir. Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu 

hizmetlerine ayrılmış bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya 

                                                 
136• YAVUZ, M., “Türk Ticaret Kanununda Denetim”, Türkiye V. Muhasebe Uzmanlığı 

Kongresi, 30.05.2014  
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MTHS’ler üzerinden arama motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, 

ana sayfada "bilgi toplumu hizmetleri (...)" şeklinde bir ibareye yer verilir.137 

5- Denetçinin Bilgi Alma Hakkı ve Yönetim Kurulunun İbraz 

Zorunluluğu: Yeni TTK uyarınca bağımsız denetime tabi işletmelerin 

yönetim kurullarını ibraz etmek zorundadır. İşletme yönetim kurulu, faaliyet 

raporlarını ve finansal tablolarını zamanında denetçiye teslim etmekle 

yükümlüdür. Denetçinin denetim görevini doğru icra edebilmesi için gerekli 

imkânları ve gerekli evrak ve bilgilerin doğru ve zamanında sunulması 

gerekmektedir. 

6- Yıllık Faaliyet Raporunun Denetimi: TTK hükümleri, yıllık faaliyet 

raporunun da denetim kapsamı içinde tutmaktadır. Buna göre, yıllık faaliyet 

raporundaki bilgilerin finansal tablolardaki bilgilere uygun olduğu 

denetlenecek, aksi takdirde yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş 

sayılacaktır.138 

5.5.3. Yeni TTK da Tanımlanan Denetçiler 

5.5.3.1. Denetçi ile İlgili Getirilen Esaslar 

Yeni Türk Ticaret Kanun, anonim şirketlerde gerçekleştirilecek denetim 

fonksiyonunu, tüzel kişiliğin bünyesinde bir karar organı olarak “Denetleme 

Kurulu’na değil, tüzel kişiliğin dışında yer alan bir müessese olarak “dış 

denetçiye” vermiştir. Buna göre anonim şirketlerde “denetleme kurulu” 

organı kaldırılmış; anonim şirketin mali tabloları ve yıllık faaliyet raporları 

ve bunlara bağlı olarak tüm şirket muhasebesinin, (serbest/bağımsız/) dış 

denetçi tarafından denetlenmesi esası benimsenmiştir. Yeni Yasaya göre, 

sözü edilen işlemlerin, denetçi tarafından uluslararası denetim standartlarına 

göre denetlenmesi mecburidir. Öyle ki denetçinin denetiminden geçmemiş 

                                                 
137 Referans, Yeni TTK Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Uyacakları 

Zorunluluklar, Sirküler, s. 3, 2014-012 sayılı, 16.04.2014 
138 Referans, Yeni TTK Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Uyacakları 

Zorunluluklar, Sirküler, s. 4, 2014-012 sayılı, 16.04.2014 
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“mali tablolar” ile yönetim kurulunun “yıllık faaliyet raporu”, 

düzenlenmemiş hükmündedir.139 

Yeni TTK’ da 3 tür denetçi tanımı yapılmıştır; 

 İşlem Denetçisi 

 Bağımsız Denetçi 

 Özel Denetçi 

İşlem denetçisinin görevleri;140 

1-Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, 

2-Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun denetlenmesi, 

3-Bölünme sözleşmesi ve bölünme planının denetlenmesi, 

4-Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi, 

5-Sermaye artırımının ve azaltılmasının denetlenmesi, 

6-Diğer işlemlerin denetimi. 

Bağımsız denetçinin görevleri bundan öncede bahsettiğimiz gibi 

işletmelerin finansal tablolarını ve faaliyet raporlarını denetmek ve işletme 

için riskli bulduğu konular üzerinde çözümler tespit etmek, bunları yönetim 

ile paylaşmaktır. 

Pay sahipleri gerekli görülen hallerde özel denetim talep etme hakkını 

kullanabilir. Bu talep doğrultusunda Genel Kurul Kararı ile özel denetim 

yapılabilir. Eğer genel Kurul reddetmiş ise Kuruldan en az 3 ay içerisinde en 

az %10 sermaye pay sahipleri, halka açık şirketlerde bu oran %20 ya da hisse 

                                                 
139 • ARSALAN, E., “Yeni Türk Ticaret Kanuna Göre Denetçinin Niteliği”, ,İSMMO 

Mali Çözüm, s. 73 
140 Deloitte, “Yeni Türk Ticaret Kanunu Geri sayım Başladı,” 

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Yeni-T%C3%BCrk-Ticaret-Kanunu-ve-

Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z-Denetim.pdf 

 

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Yeni-T%C3%BCrk-Ticaret-Kanunu-ve-Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z-Denetim.pdf
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Yeni-T%C3%BCrk-Ticaret-Kanunu-ve-Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z-Denetim.pdf
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senetlerinin itibari değerleri 1 milyon TL pay sahipleri mahkemeye 

başvurarak “özel denetçi” atanmasını talep edebilirler. 

Özel Denetçi, denetimi şirket işlerini aksatmayacak amaca yararlı bir süre 

zarfında, işletmenin kıymetli evrak, defter, varlıklarını, kasasını hatta 

yazışmalarını dahi inceleme hakkına sahiptir. Bu denetim sonucunda 

Mahkemeye ayrıntılı bir rapor sunulur. 

YTTK’ ya göre kimlerin denetçi olabileceği aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir: 

• Denetçi, ortakları yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest muhasebeci 

mali müşavir (SMMM) unvanına haiz bir bağımsız denetleme kuruluşu 

olabilir, : 

• Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya daha fazla YMM' yi veya 

SMMM' yi denetçi olarak seçebilirler. 

Denetçi işletmenin genel kurulu tarafından faaliyet yılı bitmeden seçilmesi 

gerekir. Denetçinin seçimi gerçekleştirdikten sonra Yönetim Kurulunca 

Türkiye Ticaret Siciline tescil  işlemi yapılacak ve bunun işletmenin internet 

sitesinde yayınlanması gerekecektir. 

Denetçinin görevden azli ve mahkeme kararı ile başka bir denetçi tayini; 

yönetim kurulunun ve Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas 

veya çıkarılmış sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin, istemi 

üzerine, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına 

ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı 

yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir. 

Bunların yanında Denetçinin azli ile ilgili açılan dava Denetçinin görevini 

feshetmesinin haklı gerekçesi de olabilir. 
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5.5.3.2. Denetçiye Getirilen Kısıtlamalar 

Yeni TTK nın 400. maddesinde kimlerin denetçi görevini üstlenemeyeceği 

hakkında detaylı bir açıklama yapılmış, bu konuda haklı gerekçeler ile 

sınırlandırmalar getirilmiştir.  

Bu çerçevede gerek denetçinin gerek denetçinin yanında çalışan kişinin: 

141 

a) Denetlenecek şirkette pay sahibi ise,  

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi ya da çalışanı ise veya denetçi olarak 

atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımış ise, 

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

şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi ya da temsilcisi, yönetim 

kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlardan yüzde yirmiden fazla 

paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir 

yöneticisinin alt ve üst soyundan biri, esi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü 

dereceye kadar olan kan ve sihri hısımıysa, 

d) Denetlenecek şirket ile bağlantı halinde bulunan veya böyle bir şirkette 

yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi 

olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında 

herhangi bir biçimde hizmet veriyorsa, 

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal 

tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyet ya da katkıda 

bulunmuş ise, 

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal 

tablolarının düzenlenmesinde denetim dışında faaliyette bulunduğu için e 

bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun 

                                                 
141 ALTAŞ, S., s.152 
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ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu 

üyesi, ortağı, sahibi veya gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise, 

g) a ve f bentlerinde yer alan koşulları taşıdığı için denetçi olamayan bir 

denetçinin nezdinde çalışıyorsa, 

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin mesleki faaliyetten kaynaklanan 

gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete ya da ona 

yüzde yirmiden fazla payla iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetim 

ve danışmanlık faaliyetlerinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi 

bekleniyorsa, ilgili şirkete denetçi olamayacak ya da ilgili şirket nezdinde 

denetleme elemanı olarak görev yapamayacaktır ( TTK, m.400/f.1) 

Denetçinin denetlediği şirkette denetim görevi dışında başka görevler de 

yapması, denetçi ile şirket arasında doğal olarak birtakım yakınlaşmalar 8 

doğurabilir. Bu tür yakınlaşmalar denetimde aranan tarafsızlığı ortadan 

kaldırabilir. Kanun koyucu bu durumu düşünerek Kanunun 400. maddesinin 

üçüncü fıkrasıyla, denetçi, denetleme yaptığı şirkette vergi danışmanlığı ve 

vergi denetimi dışında danışmanlık veya başka bir hizmet veremez, bunu bir 

yavru şirket aracılığıyla yapamaz şeklinde bir hüküm getirmiştir.142 

5.5.3.3. Denetçi Rotasyonu 

Kanun koyucu, işveren denetleyen ilişkisinin olması gerekenden fazla 

sürmesinin denetçinin bağımsızlığı ve tarafsızlığını ortadan kaldırabileceğini 

düşünmüştür. Bu nedenle, aynı denetçinin bir şirketi uzun süre 

denetlememesi gerektiğine inanmaktadır. Bunun için de kanunun “Denetçi 

olabilecekler” başlığını taşıyan sözü edilen 400. maddesinde “On yıl içinde 

aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl 

geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez” hükmü getirilmiştir. Bağımsız 

denetleme kuruluşu değişmeksizin, denetleme kuruluşu içinde denetim 

                                                 
142 MUTLUER, K.,  s.160 



111 

 

görevini yapmış olan denetçinin değişmesi halinde bu hükmün gereği yerine 

getirilmiş olacaktır 143 

5.5.3.4. Denetim Raporu 

Denetim süreci akabinde her birin denetim, raporlama ile son bulur. Bu 

raporda denetim türü, kapsamı, kanunlara ve standartlara uygunluğu, geçmiş 

dönemler ile kıyaslanarak basit ve yalın bir dille belirtilir. Hazırlanan raporlar 

ile ilgili düzenlemeler TTK nun 402. maddesinde açıklanmıştır. 

TTK ya göre 3 tür denetim raporunda bahsedilir; 

1- Finansal tablolara ilişkin denetim rapor 

2- İşlemenin faaliyetine ilişkin denetim raporu 

3- Riskin erken teşhis etmesi ve yönetimi sistemine ve komitesine ilişkin 

denetim raporu. 

Finansal tablolara ilişkin denetim raporu; Kanunun 402. maddesinin 

birinci fıkrasında, denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve 

sonuçları hakkında, gereken açıklıkta anlaşılır, basit dille yazılmış ve geçmiş 

yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, finansal tabloları konu alan bir rapor 

düzenler, denmiştir. Bu hüküm, raporun düzenleniş şeklini ve raporun 

zorunlu asgari içeriğini belirlemektedir. Hükümde rapor düzenlenirken önce 

açıklık ilkesine uyulması gerektiği belirtilmekte ve daha sonra da raporun 

karşılaştırmalı bir şekilde hazırlanması zorunlu tutulmaktadır.144 

Denetim raporunun esas bölümünde; 

a) Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal 

tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin 

hükümlerine uygun olup olmadığı (TTK, m.402/f.4) 

                                                 
143 MUTLUER, K.,  s.160 

 
144 MUTLUER, K.,  s.160 
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b) Yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen 

açıklamaları yapıp yapmadığı ve belgeleri verip vermediği, açıkça ifade edilir 

(TTK, m.402/f.4). 

c) finansal tablolar ile bunların dayanağı olan defterlerin Öngörülen hesap 

planına uygun tutulup tutulmadığı (TTK, m.402/f.5). 

d) Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde, şirketin malvarlığı, 

finansal ve kârlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir 

şekilde yansıtıp yansıtmadığı, belirtilir. (TTK, m.402/f.5). 

İşletmenin faaliyetine ilişkin denetim raporu; yönetim kurulunun, 

şirketin veya topluluğun durumu hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan 

irdelemeleri, denetçi tarafından, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe 

uygunluğu açısından değerlendirilir.( TTK, m. 402/2) 

Bu hüküm, raporun öncelikle finansal tablolar ile tutarlılığı ve açıklık 

ilkesine uyulması gerektiği belirtilmiştir. 

Riskin erken teşhis etmesi ve yönetimi sistemine ve komitesine ilişkin 

denetim raporu;  Denetim çerçevesinde, 398 inci maddenin dördüncü fıkrası 

uyarınca bir değerlendirme yapılmışsa, bunun sonucu ayrı bir raporda 

gösterilir. (TTK, m.402/f.6). 

398’inci maddenin dördüncü fıkrasında ise, “Denetçi, yönetim kurulunun 

şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis 

edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378’inci 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 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından belirlenir. ” hükmüne yer verilmiştir.145 

                                                 
145 ALTAŞ, S., s.157 



113 

 

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. (TTK, m.378/f.1). 

Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu 

değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye 

de yollanır. (TTK, m.378/f.2). 

GEREKÇE/Madde 378 – Hüküm, hisse senetleri borsada işlem gören 

şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin bir uygulamasıdır. Tüm anonim 

şirketler için öngörülmüş bulunan finans denetimi (Tasarının 375 inci 

maddesinin (c) bendi) ve denetim komitesi (auditing committee) yanında bir 

diğer iç kontrol mekanizmasıdır. Bu komitenin denetim komitesinden farkı 

denetim komitesinin yönetimi gözetim altında tutmasına karşılık bu 

komitenin sadece risklere odaklanmasıdır. Ayrıca denetim geçmişe yönelik 

bir inceleme olduğu halde, risk teşhisi gelecek ve geleceğin yorumuyla 

ilgilidir. Denetimin yönetilmesi söz konusu olmadığı halde, risk yönetilebilir 

ve yönetilmelidir. Amaç, yönetimi, yönetim kurulunu ve genel kurulu 

devamlı uyanıklık (teyakkuz) altında tutmak, gereğinde organlarca derhal 

etkili önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu sebeple komite sorumluluk 

sisteminin merkezinde yer alır. Kanun erken uyarı sistemine istisnaî bir önem 

verdiğinden bu konuda denetçileri de özel olarak görevlendirmiştir. 

Özellikle pay senetleri borsada işlem gören, halka açık şirketler için 

zorunlu tutulması yatırımcının korunması bakımdan oldukça önem arz eden 

bir durumdur. Şirketi tehdit eden veya edebilecek riskleri zamanında teşhis 

edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için öngörülen sistemden 

başlayalım. Aslında bu sistem risk yönetiminden ziyade bir erken uyarı 

sistemini çağrıştırmaktadır. Risk yönetimi karmaşık ve uzmanlık gerektiren 

bir süreç olup maruz kalınacak risklerin belirlenmesi, tanımlanması, 
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sınıflanması, ölçülebilir hale getirilmesi ve nihayetinde yönetilmesini ifade 

eden aşamaları içermektedir. Bu sürecin temel girdisi veri ve analizdir. 

Dolayısıyla pay senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerde, şirketin maruz 

kalabileceği risklerin erken teşhisi için uzman bir komitenin kurulması, 

çalıştırılması ve geliştirilmesine ilişkin esaslar ayrıca ve kapsamlı olarak ele 

alınmalıdır. Konuya sadece düzenleme açısından bakmak ya da düzenlemeye 

uyum için komiteler kurma çabaları işin ruhuna değil yasak savma kabilinden 

düzenlemeye uymuş gibi görünmüş olmaktan öteye gidemeyecektir. 146 

5.5.3.5. Denetim Görüşü 

Yeni TTK nın 403 . Maddesinde yer aldığı gibi denetçi, denetimin sonucu 

bir görüş yazısı ile bildirecektir. Denetim raporundan farklı olan bu bildirim, 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlemiş 

olduğu esaslar çerçevesinde hazırlanır ve denetime ilişkin bir değerlendirme 

yapılır. 

3 türlü denetim görüşü vardır, 

1- Olumlu Görüş 

2- Olumsuz Görüş 

3- Şartlı Görüş, 

Bu görüşler dışında ayrıca denetçi görüş bildirmekten kaçınabilme 

hakkına sahiptir. 

1- Olumlu Görüş; Denetçi yeterli sayıda kanıt toplayacak ve denetim 

sonunda bu kanıtları değerlendirecektir. Yapmış olduğu değerlendirmede 

işletmenin finansal tablolarına önemli etkileri bulunan hatalardan uzak 

olduğu sonucu çıkıyorsa, olum görüş verecektir.  

Denetçi olumlu görüş verdiği takdirde, yazısında, öncelikle kanunun 

denetimin konu ve kapsamıyla ilgili 398. madde ve Türkiye Muhasebe 

                                                 
146 KÜÇÜKÖZMEN,C. C., “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Risk Yönetimi”, İzmir 

Ekonomi Üniversitesi, 23.05.2012 
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Standartları uyarınca yapılan denetimde, Türkiye Muhasebe Standartları ve 

diğer gereklilikler bakımından herhangi bir aykırılığa rastlanmadığım, 

denetim sırasında elde edilen bilgilere göre şirketin veya topluluğun finansal 

tabloların doğru olduğunu, malvarlığı ile finansal duruma ve kârlılığa ilişkin 

resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve tabloların dürüst bir şekilde 

yansıtıldığını belirtir.147 

2- Olumsuz Görüş; Denetçi toplamış olduğu yeterli sayıdaki kanıtları 

doğrultusunda, finansal tablolar Muhasebe ve Finansal Raporlama 

Standartlarına uyum içinde hazırlanmamış, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetleme Standartları Kurumunun bildirmiş olduğu esaslara ve gerçeğe 

aykırı olabilecek hatalar söz konusu ise, denetçi olumsuz görüş verecektir. 

“Olumsuz Görüş” veya “Görüş Bildirmekten Kaçınma” durumlarında 

Genel Kurul, Finansal Tablolara dayanarak, açıklanmış olan “kar veya zarar 

ile ilgili” doğrudan veya dolaylı bir karar alamaz, “Olumsuz Görüş” verilmesi 

durumunda Yönetim Kurulu, 4 (Dört) iş günü içinde, Genel Kurul’u 

“toplantıya davet” ve “toplantı gününde geçerli olacak şekilde istifa” eder. 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, “ibra edilememe” durumunda 

kalarak “pay sahiplerine” ve “şirket alacaklılarına” karşı ortaya çıkabilecek 

zarardan sorumlu olur.148 Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, eski 

yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yeni yönetim kurulu altı ay 

içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar 

hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar. Sınırlı 

olumlu görüş verilen hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri 

de karara bağlar. ( TTK m. 403/f.5) 

3-Sınırlı Olumlu Görüş; 403. maddenin üçüncü fıkrası ise, sınırlı olumlu 

görüşü hüküm altına almıştır. Bu hükümde, denetçinin çekincelerinin olması 

halinde, olumlu görüşlerini sınırlandırabilir ya da olumsuz görüş verebilir, 

                                                 
147 MUTLUER, K.,  s.164 
148http://www.gureli.com.tr/tr-TR/kamu-gozetimi-muhasebe-ve-denetim-standartlari 

kurumunun-teskilat-ve-gorevleri-hakkinda-kanun-

hukmundekararnameyayinlanmistir/1101/Page.aspx 

 

http://www.gureli.com.tr/tr-TR/kamu-gozetimi-muhasebe-ve-denetim-standartlari%20kurumunun-teskilat-ve-gorevleri-hakkinda-kanun-hukmundekararnameyayinlanmistir/1101/Page.aspx
http://www.gureli.com.tr/tr-TR/kamu-gozetimi-muhasebe-ve-denetim-standartlari%20kurumunun-teskilat-ve-gorevleri-hakkinda-kanun-hukmundekararnameyayinlanmistir/1101/Page.aspx
http://www.gureli.com.tr/tr-TR/kamu-gozetimi-muhasebe-ve-denetim-standartlari%20kurumunun-teskilat-ve-gorevleri-hakkinda-kanun-hukmundekararnameyayinlanmistir/1101/Page.aspx
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denilmektedir. Sınırlandırılmış olumlu görüş, finansal tabloların şirketin 

yetkili kurullarınca düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve bu aykırılıkların 

tablolarda açıklanmış sonuca etkilerinin kapsamlı ve önemli olmadığı 

durumlarda verilir. Sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl 

yapılabileceği sınırlı olumlu görüş yazısında ayrıca açıklanır.149 

Şirket defterlerinde, varlıklarında ve evraklarında denetlemenin belirlenen 

standartlar ölçeğinde gerçekleştirilmesi bakımından denetçi 

sınırlandırılıyorsa, yeterli ve ispatlayıcı nitelikte kanıt toplanamıyorsa, 

denetçi finansal tabloların uygunluğu ve doğruluğu bakımından bir görüş 

vermekten kaçınabilir. Bu görüş olumsuz görüş ile aynı sonuçları doğurur. 

Yeni TTK da bu kısıtlamalar ve belirsizlikler hakkında detaylı bir düzenleme 

yapılmamıştır. 

5.5.4. Yeni TTK ’da TMS ve TFRS ’ye Uyum 

Gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını 

düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal 

çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan 

yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır. 514 ilâ 528 inci 

maddeler ile bu Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır.( TTK, m. 88/1) 

 Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara 

milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, uluslararası 

standartlara uyumlu olacak şekilde, yalnız Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenir ve yayımlanır. .( TTK, m. 

88/2) 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, değişik 

işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için özel ve 

istisnai standartlar koymaya ve farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu 

                                                 
149 MUTLUER, K.,  s.164 
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standart ve düzenlemeler, Türkiye Muhasebe Standartlarının cüz’ü 

addolunur. .( TTK, m. 88/3) 

 Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş 

bulunan kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak 

şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya 

ilişkin sınırlı düzenlemeleri yapabilirler. .( TTK, m. 88/4) 

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. .( TTK, m. 88/5) 

Solo ve konsolide tablolarını TMS ye uygun düzenlemeyenler için işse 

TTK 562 nolu maddede cezai yaptırım uygulanmıştır. Kamu Gözetim, 

Muhasebe ve Denetim Kurulunun yayınlamış olduğu TMS na uymayanlar 

dörtbin TL idari para cezasıyla cezalandırılacaktır. 

KGK nun 30 Mart 2015 tarihinde yapmış olduğu basın duyurusunda, TMS 

ye uymak zorunda olanlar ile zorunda olmayanlar belirlenmiştir. Bağımsız 

denetime tabi olup 26.08.2014 tarihli ve 26 sayılı Kurul Kararı Eki Listede 

yer alan ve genel olarak KAYİK’lerden oluşan şirketler listesinde yer 

almayanlar şirketler, finansal tabloların hazırlanmasında ve sunumunda 

TMS’leri uygulamak zorunda olmayıp, isteğe bağlı olarak TMS’leri 

uygulayabilirler. TTK uyarınca, finansal tablolarını isteğe bağlı olarak 

TMS’lere uygun olarak hazırlayanların Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliğlerine (MSUGT) göre ayrıca finansal tablo hazırlamalarına gerek 
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bulunmamaktadır. 

 

Şekil 5.1: TMS ye Uymak Zorunda Olanlar ile Olmayanların Ayrımı 

 

5.5.5. Denetçilerin Denetimi ve Gözetimi 

TTK’daki yeni düzenlemelere karşılık, Bakanlar Kurulu, 6/4/2011 tarihli 

ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak, 26/9/2011 tarihli ve 660 

sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 

Teşkilat ve Görevleri Kanun Hükmünde Kararname ile “uluslararası 

standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları oluşturmak ve 

yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve 

kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve 

bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini 

denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini 

haiz” Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 

kurulmasını kararlaştırmıştır. Anılan KHK ile Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu da kaldırılmış, böylece, TTK’da belirtilen üç kurul -Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurulu, Türkiye Denetim Standartları Kurulu ve 
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Kamu Gözetimi Kurulu- yerine tek bir kurum -Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu- oluşturulmuştur.150 

Dolayısıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurulunun yetki alanını 3 ana başlıkta toplamak mümkündür, 

1- Türkiye Muhasebe Standartlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve 

bildirilmesi, 

2- Ulusal Denetim Standartlarının belirlemesi ve bildirilmesi, 

3- Bağımsız denetim kuruluşlarını ve denetçileri yetkilendirmek, 

denetlemek ve incelemektir. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kamu tüzel 

kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip olup, Maliye Bakanlığı’nın ilgili 

kuruluşudur. Merkezi Ankara’dır. Kurum, gerekli gördüğü yerlerde 

temsilcilik de açabilecektir (660 s.KHK, m.3/f.2). 

Kurul; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 

önerilecek dörder aday arasından ikişer kişi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye 

Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı 

olduğu Bakanlıklar ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği tarafından önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere, 

Bakanlar Kurulu tarafından atanan dokuz üyeden oluşur. (660 s.KHK, 

m.4/f.1). 

 Bakanlar Kurulu, üyelerden birini Başkan olarak atar. Kurul, Başkanın 

önerisi üzerine üyelerden birini İkinci Başkan olarak seçer. (660 s.KHK, 

m.4/f.2). 

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: (660 s.KHK, m.9/f.1). 

                                                 
150 ALTAŞ, S., s.208 
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a) Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait 

finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, 

anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, 

uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını 

oluşturmak ve yayımlamak. 

b) Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil 

düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi alanları 

itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları 

düzenlemeler hakkında onay vermek. 

c) Finansal tabloların; işletmelerin finansal durumunu, performansını ve 

nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda gerçeğe uygun 

olarak sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, 

şeffaflığını, karşılaştırıla bilirliğini ve anlaşıla bilirliğini sağlamak amacıyla, 

kamu yararını da gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dahil, 

uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim standartlarını oluşturmak ve 

yayımlamak. 

ç) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş 

şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, bu şartları taşıyan kuruluşları ve 

bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek listeler 

halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun 

internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak. 

d) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile 

denetim çalışmalarının, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere 

uyumunu gözetlemek ve denetlemek. 

e) İnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız 

denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya almak 

veya iptal etmek. 

f) Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, 

yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, 
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sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara 

yönelik olarak kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki 

eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

g) Yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili 

birimleriyle işbirliği yapmak, mütekabiliyet esasına göre Türkiye'de bağımsız 

denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşları ve 

denetçilerini listeler halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile 

kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak 

açık tutmak. 

ğ) Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime 

olan güven ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler 

yapmak ve gerekli tedbirleri almak. 

h) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili ikincil 

düzenlemeleri yapmak ve bu konularda gerekli kararları almak. 

ı) Görev alanıyla ilgili uluslararası uygulama ve gelişmeleri izlemek, 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Uluslararası Denetim ve 

Güvence Standartları Kurulu ile muhasebe ve denetim alanında çalışmalar 

yapan diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, lisans ve telif 

anlaşmaları akdetmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak. 

i) Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve 

uygulanması ile görev alanıyla ilgili konularda kamu bilincinin 

yerleştirilmesine yönelik olarak toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler ile 

gerekli yayınlarda bulunmak. 

j) Kurumun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, 

hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma 

politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevleri 

hakkında öneride bulunmak. 

k) Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan 

bütçesini görüşmek ve karara bağlamak. 
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l) Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları 

onaylamak. 

m) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp 

karara bağlamak. 

n) Başkanın önerisi üzerine, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanlarını 

atamak. 

o) Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini belirlemek. 

ö) Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yapılacak 

inceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız 

denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyet izinleri Kurul 

tarafından askıya alınacak veya iptal edilecektir (660 s.KHK, m.9/e). Kurul, 

bu yetkisini bir karar ile kullanacaktır (660 s.KHK, m.9/h). 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yapılan/yaptırılan incelemeler sonucunda ciddî aykırılıkların tespit 

edilmemesi, buna karşılık birtakım görüş ve önerilerde bulunulması da 

mümkündür. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları, yapılan 

incelemeler sonucunda tespit edilen bu görüş ve öneriler doğrultusunda 

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Kurumca belirlenen sürede gerekli 

tedbirleri almayanlar hakkında uyarı, lisansın askıya alınması ve iptali de 

dahil olmak üzere uygun yaptırımlar uygulanır (660 s.KHK, m.25/f.5). 

660 sayılı KHK’ya göre Kurul kararlan kesindir. Kurulun düzenleyici ve 

denetleyici nitelikteki kararlarına karşı açılacak davalar, ilk derece 

mahkemesi olarak Danıştay da görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı 

yapılan başvurulan acele işlerden sayar (660 s.KHK, m.30). 

Dolayısıyla, faaliyet izni iptal edilen veya askıya alınan bağımsız 

denetçiler ve bağmışız denetim kuruluşları, Kurul kararlan aleyhine 

Danıştay’da dava açabileceklerdir. 
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Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler; denetledikleri 

finansal tablo, bilgi ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları bağımsız denetim 

raporlarını denetim standartlarına aykırı olması ile bu raporlardaki yanlış, 

eksik ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan 

hukuken sorumludurlar (660 s.KHK, m.24).  

Bu sorumluluğun güvencesi olarak, bağımsız denetim kuruluşları ve 

bağımsız denetçiler, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak 

amacıyla genel şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen sorumluluk 

sigortası yaptırmak zorundadırlar (660 s.KHK, m.24) 

660 sayılı KHK’nın 25. maddesinde ise, yukarıda belirtilen denetim 

hükümleri haricinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu tarafından yapılacak kalite güvence sistemi incelemesine yer 

verilmiştir. Kalite güvence sistemi ile “denetimde gerekli kaliteyi ve 

kamuoyunun yapılan bağımsız denetime olan güvenini sağlamak amacıyla 

bağımsız denetim kuruluşu ya da bağımsız denetçi tarafından yapılan işin, 

belirlenen standart ve ilkelere uygun olarak yapılmasını temin etmek için 

oluşturulan sistem| kastedilmektedir (660 s.KHK, m.2/g). Bu sistemin 

incelenmesi, KHK’da bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçiler 

yönünden aynı hükümlere bağlanmıştır.151 

Kurumca yapılacak seçilmiş denetim dosyalarının yeterli testini içeren 

kalite güvence sistemi incelemeleri; bağımsız denetim kuruluşlarınca 

gerçekleştirilmiş denetim çalışmalarının Kurum standart ve düzenlemeleri 

çerçevesinde gözden geçirilmesi ve bu kuruluşların faaliyetlerinin Kurum 

düzenlemelerine uygunluğunun denetimi ile harcanan kaynakların nitelik ve 

niceliği, alınan denetim ücreti ve bağımsız denetim kuruluşunun iç kontrol 

sistemi ile ilgili değerlendirmesini kapsar. İncelemeler, kamu yararını 

ilgilendiren kuruluşları denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari 

üç yılda bir, diğerleri için ise asgari altı yılda bir yapılır. Kurumun; planlanmış 

bu incelemeler yanında ihbar, şikayet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli 

                                                 
151 ALTAŞ, S. s.217 
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görülen diğer hallerde inceleme yapma ve yaptırma yetkisi saklıdır. (660 

s.KHK, m.24/1)  

Bağımsız denetçilerin kalite güvence sistemi incelemeleri ise, usul ve 

esasları Kurul tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak Kurum tarafından 

yapılır. Bu incelemelerin yürütülmesi için Kurum bünyesinde yeterli sayıda 

kalite güvence uzmanı istihdam edilir. (660 s.KHK, m.24/2) 

Kurum, incelemeleri kendi meslek personeli eliyle yürütebileceği gibi, 

gerekli hallerde kanunlarla belirli alanları düzenleme ve denetleme yetkisini 

haiz olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine 

Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye 

Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili denetim 

birimleri vasıtasıyla da yürütebilir. İnceleme faaliyetleri, ilgili kuruluşların 

görüşü alınmak suretiyle Kurulca her yıl hazırlanan yıllık inceleme planı 

kapsamında yürütülür. (660 s.KHK, m.24/3) Yapılacak inceleme sonuçları 

her yıl bir raporla kamuoyuna açıklanır. (660 s.KHK, m.24/4) 

Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları, yapılan incelemeler 

sonucunda tespit edilen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli tedbirleri 

almakla yükümlüdürler. Kurumca belirlenen sürede gerekli tedbirleri 

almayanlar hakkında uyarı, lisansın askıya alınması ve iptali de dahil olmak 

üzere uygun yaptırımlar uygulanır. (660 s.KHK, m.24/5) 

 İnceleme için görevlendirilen kişiler; ilgili rapor, defter, belge ve çalışma 

kâğıtları ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dahil tüm 

kayıtları ve sair bilgi ihtiva eden vasıtaları incelemeye ve bunların örneklerini 

almaya, işlem ve hesapları denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi 

almaya, gerekli tutanakları düzenlemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar da 

istenilen bilgi, belge, defter ve sair vasıtaların örneklerini ibraz etmek, yazılı 

ve sözlü bilgi vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler. 

Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler özel kanunlarda yazılı 

gizlilik ve sır saklama hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten imtina 

edemezler. (660 s.KHK, m.24/6) 
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 İnceleme için görevlendirilenler tarafından istenecek rapor, defter, belge 

ve çalışma kâğıtları ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar 

dahil tüm kayıtların ve sair bilgi ihtiva eden vasıtaların ibraz veya teslim 

edilmemesi veya gerekli görülen diğer hallerde, Kurumun gerekçeli bir yazı 

ile yetkili sulh ceza hakiminden talepte bulunması üzerine, sulh ceza 

hakiminin istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi halinde ilgililer 

nezdinde arama yapılabilir. Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum 

görülen defterler ve belgeler ayrıntılı bir tutanakla tespit olunur ve yerinde 

incelemenin mümkün olmadığı hallerde muhafaza altına alınarak inceleme 

yapanın çalıştığı yere sevk edilir. Arama sonucunda alınan defter ve belgeler 

üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde sonuçlandırılarak bir tutanakla 

sahibine geri verilir. İncelemelerin haklı sebeplere dayanılarak üç ay içinde 

bitirilmesine imkân olmayan hallerde, sulh ceza hâkiminin vereceği karar 

üzerine bu süre uzatılabilir. (660 s.KHK, m.24/7)  

5.6. TÜRK TİCARET KANUNUNDA 

YATIRIMCIYI KORUMAYA YÖNELİK 

HÜKÜMLER 

Yeni TTK yapılan yeni düzenlemeler ile öncelikle bağımsız denetimi ve 

denetçilik mesleğini açıklığa kavuşturmuş, belirsiz olan birçok konuyu 

netleştirmiştir ve yaptırımlarını belirlemiştir. Bunların yanında ticaret 

işletmelerinde küçük yatırımcıları korumaya yönelik düzenlemeler 

yapılmıştır. 

Yeni TTK da yatırımcını korunması ile doğrudan ya da dolaylı yoldan 

ilişkili düzenlemeleri maddeler halinde sıralayalım; 

 Sermaye Artırımına Sınırlama; Eğer şirketin bilançosunda   

sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, 

bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, nakit sermaye artırılamayacak. 

Sermayeye eklenmesine izin verilen fonlara örnek olarak, gayrimenkul satış 

kazancından doğan fonlar gösterilebilir. Kurumlar vergisi kanunumuza göre, 
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şirketin aktifinde en az iki yıl kalmış gayrimenkullerin satışı halinde, satıştan 

doğan kazancın 5 yıl süreyle dağıtılmaması koşuluyla, kazancı yüzde yetmiş 

beşi vergiden istisna oluyor. Bu kazanç dağıtılamıyor ama sermayeye 

eklenmesi mümkün. İşte şirket bilançosunda bu tür bir fon varsa bu fon 

sermayeye eklenmeden nakit sermaye artırılamayacak. Kanunun 

gerekçesinde, bu düzenlemenin küçük yatırımcının korunması amacıyla 

getirildiği ve küçük sermayedarın sermaye artırımı yoluyla 

etkisizleştirilmesinin önlenmesinin hedeflediği anlatılıyor. Elbette yararlı bir 

düzenleme ama açıklanan amacı sağlamakta yetersiz bir önlem. Bu 

düzenleme sadece bu tür fon sahibi şirketler açısından amaca ulaşabilir. Ama 

böyle bir fonun olmadığı şirketlerde büyük sermayedar yine sermaye artırımı 

yoluyla küçük sermayedarı etkisizleştirebilir.152 

 Yönetim Kurulunda Temsil Hakkı; İşletmenin esas  

sözleşmesinde azınlık pay sahiplerine Yönetim Kurulunda Temsil hakkı 

öngörülmüş olma şartı ile küçük pay sahiplerine yönetimde söz hakkı 

tanınmıştır. Bu durumda pay sahipleri kendi aralarında yönetim kurulu üyesi 

çıkarabileceği gibi adayda önerebileceklerdir. Dolayısıyla haklı bir sebep 

olmadığı takdirde aday gösterilenin üye seçilmesi mecburidir. 

 Eski TTK sadece oy hakkı ile sınırlandırılmış pasif bir tutum 

sergilenmekteydi. Azınlığın etkinlik kapsamı genişletilmiş, yönetimde 

kendileri için olanak ve önlemler alabilecekleri aktif bir tutum 

benimsenmiştir. Yatırımcı için önemli bir düzenleme olup, esas sözleşme 

sınırlamasının da ilerleyen zaman içerisinde aşılacağını, yatırımcıya daha çok 

güven veren daha şeffaf daha katılımcı sürekli gelişen ve güçlenen bir 

ekonomik yapının yaratılacağını umut ediyoruz. 

 Feshi Talep Etme Hakkı; Yeni Türk Ticaret Kanunu ile 

azınlık pay sahiplerine hem halka açık anonim şirketlerde hem de kapalı 

anonim şirketlerde, şirketin haklı sebeple feshini talep etme hakkı vermiştir. 

İlgili düzenlemeye göre, haklı sebeplerin varlığı halinde, azınlık pay 

                                                 
152 http://www.yenittk.com.tr/news/2012/09/08/sermaye-artirimlarinda-yeni-esaslar.html 

Yeni TTK Sermaye Artırımı 

http://www.yenittk.com.tr/news/2012/09/08/sermaye-artirimlarinda-yeni-esaslar.html
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sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 

mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini talep edebileceklerdir. 

 Özel Denetim İsteme Hakkı; YTTK’nın 438/I. maddesinde,  

“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.” hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle gerekli 

görülen hususlarda pay sahipleri Asliye Ticaret Mahkemesine başvuruda 

bulunarak denetçi, ataması talep edebilir. Bu hakkın esas sözleşme hükümler 

vs. sınırlandırılması da mümkün değildir. Böylelikle pay sahiplerine / 

yatırımcılara birinci dereceden inceleme, bilgi alma ve sorgulama hakkı 

tanınarak, yatırımcının haklarını korunmasına yönelik önemli haklar 

tanınmıştır. 

 Nama Yazılı Hisselerin Bastırılmasını Talep Etme 153; 

 Payları nama yazılı olan kapalı anonim şirketlerde pay senedi çıkarma 

zorunluluğu bir koşula bağlanmıştır. Bu koşul, nama yazılı pay senetlerin 

bastırılması için azlığın talepte bulunmasıdır. Çünkü TTK’nın 486. 

Maddesinin üçüncü fıkrasında; “Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay 

senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.” 

denilmektedir. Bu itibarla, halka açık olmayan (kapalı) anonim şirketlerde 

azlığın14 talebi üzerine, nama yazılı pay senetleri bastırılacak ve bütün nama 

yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılacaktır. Azlığın böyle bir talepte 

bulunmaması durumunda ise, pay senedi bastırma zorunluluğu 

doğmayacaktır. Burada dikkat edilecek bir diğer husus, azlığın talebi halinde, 

sadece azlık için değil bütün nama yazılı pay sahipleri için “pay senedi” nin 

bastırılacak olmasıdır. Kanun Koyucu, bu düzenleme ile kapalı anonim 

şirketlerde, özellikle aile şirketlerinde pay senedinin bastırılmaması ve 

dağıtılmaması yoluyla baskı yapılması, pay sahiplerinin bu sıfatlarını ispattan 

                                                 
153 ALTAŞ, S., “Anonim Şirketlerin Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü”, İSMMO, Mali 

Çözüm, s.108, Mart-Nisan 2011 
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yoksun bırakılmaları, devir olanaklarının sınırlandırılması gibi hukuka aykırı 

yöntemlerin önüne geçmeyi amaçlamıştır. 

 Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Davet Hakkı;  

Azınlık pay sahipleri, yönetim kurulundan, geciktirici sebepleri ve gündemi 

belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten 

toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını 

yazılı olarak isteyebilirler. 

 Finansal Tabloların Müzakerelerini Erteleme Hakkı; Bu  

hak kapsamında, sermayenin %10’una, halka açık şirketlerde %5’ine sahip 

pay sahipleri, herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın, finansal 

tabloların (bilanço, gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu ve nakit akış 

tablosu) müzakeresi ve buna bağlı konuların (karın kullanım şekli, dağıtılacak 

kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, yönetim kurulunun ibrası ile 

görevden alınması ve seçimi) görüşülmesinin ertelenmesini talep 

edebilecektir. Bu istem üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek 

olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla görüşmeler bir ay sonraya bırakı-

lacaktır. Erteleme, esas sözleşmede gösterildiği şekilde ve Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesinde ilan olunacak; internet sitesi açma yükümlülüğü varsa bu 

sitede yayımlanacaktır. İzleyen toplantı için genel kurul, Kanunda öngörülen 

usule uyularak toplantıya çağrılacaktır.154 

 

5.7. BAĞIMSIZ DENETİME YÖNE VEREN 

ULUSLARARASI SKANDALLAR 

Ekonomi Devi ABD de 2001 yılından itibaren özellikle birçok yatırımcıyı 

ilgilendiren halka açık anonim işletmelerde ki muhasebe hileleri, yönetim 

                                                 
154 YAVUZ, İ., “Anonim Şirketlerde Azlığın Talebi Üzerine Finansal Tabloların 

Müzakeresinin Ertelenmesi”, İSMMO, Mali Çözüm, s.137, Eylül-Ekim 2013 
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zafiyetleri, usulsüzlükler, kamuyu yanıltma gibi skandalları beraberinde 

getiren iflaslar yaşanmıştır. 

Bu iflaslar birçok yatırımcı için sermaye piyasalarına, muhasebe ilke ve 

esaslarına, denetim standartlarına özelliklede kamuyu doğru, dürüst ve 

meslek ahlaki çerçevesinde aydınlatmayı sorumluluk edinmiş denetim 

şirketleri ve esasları bakımdan büyük bir güven kaybı yaratmıştır.  

Gelişen ve gelişmekte olan sermaye piyasası, ilişkili kurum ve kuruluşlar 

için ilgili dönemlerde büyük bir finansal kriz olmuştur. Özellikle birçok 

yatırımcı ve bankalar bu skandallardan büyük zararlar görmüşlerdir. Finansal 

tablolarında gösterilen kar ve cirolar oldukça şişirilmiş ve gerçeği 

yansıtmadığı için varlıkları bakımından oldukça güçlü duran bu firmaların 

hisse senetleri Wall Street de yükselişe geçmiş ve birçok yatırımcıyı 

yanıltarak değerinden daha yüksek fiyatlara satışları yapılmıştır. Bu firmaları 

denetleyen büyük denetim şirketleri de bu suçlara ortak olmuşlar, mesleği ve 

gerekliliklerini kötüye kullanarak denetim hususunda büyük şüpheler ve izler 

bırakmışlardır. 

ABD de 2001 ve 2003 yılları arasında en büyük şirket iflaslarını aşağıda 

ki tabloda görmek mümkündür; 

Tablo 5.2: ABD de 2001-2003 Yılları Arasında Meydana Gelen En Büyük Şirket İflasları 155 

Şirket Tarih Miktar ( milyar $) 

Pasific Gas 2001 21 

Enron Aralık 2001 63 

Kmart Ocak 2002 17 

Tyco 2002 80 

Global Crossing Ocak 2002 26 

NTL Mayıs 2002 17 

Adelphia Haziran 2002 24 

Worldcom Temmuz 2002 107 

                                                 
155 “107 Milyarlık Tarihi Şirket Çöküşü” Hürriyet Gazetesi, 23 Temmuz 2002, s. 8 
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Bu skandallar Enron şirketinin 1997-2000 yılları arasında yapmış olduğu 

muhasebe hatalarını bildirmesi ve düzeltmeler yayınlaması ile birlikte 

başlamıştı.  

Enron şirketi, 200 yılında ABD nin en büyük 500 şirketi ( Fortune 500) 

arasında 7. Sırayı alan büyüklükte bir şirketti. 1985 yılında birkaç şirketin bir 

araya gelerek kurulmuş ve zaman içerinde en büyük doğal gaz dağıtıcı 

olmuştur. Büyüme politikasını konusu dışında başka sektörlere yatırımlar 

yaparak belirlemiş önemli riskler almıştır. Bu sektörler elektrik, maden, 

kömür, e-ticaret, çelik, orman ürünleri ve geniş band fiber optik gibi farklı 

faaliyet kolları olmuştur. Bu görünürdeki büyüme 2000 yılında cirosu 101 

milyar $, piyasa değeri 80 milyar $ ya yaklaşmış, 2001 yıllarında geliri 150 

milyar $ bulmuştur. Şirketin bu kadar farklı alanda hızlı büyümeler 

gerçekleştirmesi analistlerin dikkatini çekmiş ve yaygınlaşan borçları ile ilgili 

sıkıntıları akabinde US SEC soruşturma başlatmıştır. Bu soruşturma sonunda 

ortaya çıkan tablo tüm dünyada yankı uyandırdığı gibi birçok yatırımcı için 

büyük hayal kırıklığı ve zarar olmuştur. 

16 Ekim 2001 tarihinde Enron şirketi vergi sonrası karını 544 milyon $ ve 

öz sermayesini 1,8 milyar $ azalttığını bildirdi. 1997-2000 yıllarında 

denetlenmiş ve yatırımcılara yatırım kararı vermelerine yardımcı olmak üzere 

yayınlanmış finansal tablolarında muhasebe hataları olduğu ilan edilmiştir. 

Şöyle ki;  1997 net karı 105 milyon $ iken 28 milyon $ , 1998 yılında 703 

milyon $ dan 133 milyon  $, 1999 yılında 893 milyon $ dan 248 milyon $ ve 

son olarak 2000 yılı için 979 milyon $ dan 99 milyon $ olarak düzeltme 

yapıldığı bildirilmiştir. Burada ki resimden de anlaşılacağı üzere Enron 

yönetiminin anlayışının agresif bir kazanma hırsı içerisinde olduğudur. 

Enron’un eski başkanı Jeffry Skilling’in hocasının Forbes’e verdiği 

röportajda anlattığına göre; bir sınıf tartışmasında firmasının halk sağlığına 

zararlı bir üretim yapmaya kalktığında ne yapacağı sorulur. Skilling bu soruya 

“Ben üretimimi yapmaya ve satmaya devam ederim. Bir işadamı olarak 
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benim görevim şirketimin hisse senetlerini en yüksek kar marjıyla 

döndürmektir. Zararlı ürünleri kontrol etmek ise hükümetin görevidir” der.156 

Bu sözlerin ışığında bir yöneticinin Enron’ a kazandırdığı bakış açısı ve 

sonuçları kaçınılmazdır. 

Enron gibi işletmelerin büyümeleri ve birçok kuruluş ve kişiler ile finansal 

ilişkiler kurmasına ve işletmenin bir menfaat odağı olmasından dolayı birçok 

hata ve hileler görmezden gelinmiş ve sonuç birçok çevre için felaket 

olmuştur. 

Bu felaketi takiben, elektronik ekipmanların üreticisi Tyco’nun hisse 

senetleri ani bir düşüş ile iki günde işletmenin değeri 17 milyar dolar 

değerinde düşmüştür. Tyco’nun akabinde büyük telekomünikasyon şirketi 

Global Crossing firması iflas etmiştir. 

ABD’nin ikinci büyük telekomünikasyon şirketi Worldcom hakkında 

dolandırıcılık davası açmıştır. Worldcom Şirketi’nin 2001 yılındaki 1,4 

milyar $’lık ve 2002 yılının ilk üç ayındaki 130 milyon $’lık kârının doğru 

olmadığı açıklanmış ve şirketin fmans yönetiminin hileli muhasebe 

işlemleriyle 3,8 milyar $’lık harcamalarını sermaye gideri kapsamına alıp 

şirketin gerçek mali durumunu yatırımcılardan gizlediği ortaya çıkmıştır. 

Bütün bu muhasebe hileleri gerçekleşirken, Worldcom’un denetçisi Arthur 

Andersen Denetim Şirketiydi. 157 

Worldcom skandalının ardından, büro donanımları üreticisi Xerox’un da 

muhasebe hileleri ile 1997-2001 yılları arasında gelirlerini 6 milyar $ şişirdiği 

ortaya çıkmıştır.158 

ABD’de yaşanan bu muhasebe skandalları nedeniyle kurumsal yönetim, 

denetim ve muhasebe standartları konularında birçok değişiklik yapılırken 

2003 yılı Şubat ayında Avrupa’da da Enron Vak’asına benzer bir durum 

                                                 
156 http://www.bilgedenetim.com/makaleler/haber_oku.php?haber_id=6 

 
157 “Worldcom’un İflası İçin Düğmeye Basıldı”, Hürriyet Gazetesi, 28 Haziran 2002, s. 

10. 
158 “ABD’de Skandalin Yeni İsmi Xerox”, Hürriyet Gazetesi, 29 Haziran 2002, s. 11. 
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ortaya çıkmıştır. Dünyanın 3. büyük perakende şirketi olan Royal Ahold 

(Hollanda Şirketi) 2001 ve 2002 yılı için ilan edilen kâr rakamının olması 

gerekenden 500 milyon $ fazla olduğunu bildirdiğinde şirketin hisse senedi 

fiyatı bir günde yüzde 63 değer kaybetmiştir.159 

2003 yılı Aralık ayında ABD nin gıda sektöründe yer alan büyük 

şirketlerinden biri olan Parmalat Grubun yolsuzlukları büyük yankı 

uyandırmıştır. 

Parmalat Grubunun baş denetçisi olan Deloitte Touche’dan önce grubun 

denetçiliğini Grant Thornton yapmaktaydı. Ancak 1999’da Grant Thornton, 

İtalya’daki denetim firmalarının 9 yılda bir rotasyonunu gerektiren kurala 

uymadığı için görevi Deloitte Touche devralmıştı. Bu duruma rağmen, Grant 

Thornton Parmalat’ın grup şirketlerinden bazılarını denetlemeye devam 

etmiştir. Bu şirketlerin arasında, Parmalat’ın kayıp paralarının saklandığı 

Cayman Adalarında bulunan Bonlat Finans Şirketi de bulunmaktadır.160 

Parmalat’ın hesaplarındaki kaybın 10 milyar Euro’yu aşabilir durumda 

olması bu skandalı dünyanın en büyük skandallarından biri haline getirmekte 

ve Parmalat’ın denetçileri hakkındaki soruların artmasına neden olmaktadır. 

Citigroup Bankası da Parmalat’a, “Black Hole” adlı (İtalyancada 

“Buconero”) özel amaçlı girişimini kurmasına yardım ederek Parmalat grubu 

içinde borçların birimler arasında kullanılmasını sağlamıştır161. Parmalat 

olayında, üst düzey ve sorumlu şirket müdürlerinin uzun bir süredir 

sahtekârlığa karıştıkları ve zimmetlerine para geçirdikleri iddiaları, şirket 

yönetim kurulu üyelerinin gerçekten dürüst davranmadıkları sürece, etkin 

güvenlik önlemlerinin sağlanmasının zor olduğunu göstermektedir.162 

Ekonomi devi olan ABD’ deki birbiri arakasına gelen bu yolsuzluk 

skandalları birçok yatırımcıyı ve ilişkili kurumların sermaye piyasasına ve 

denetim mesleğine olan güveni sarsmıştır. Büyük ve çok uluslu, konusunda 

                                                 
159 IFAC, Rebuilding Public Confıdence, a.g.c., s. 14. 
160 “Parmalat”. Bilanço Dergisi, Turmob, Sayı: 88. Şubat 2004, s. 2. 
161 SÜER, A.Z., s.38 
162 “Parmalat”, Bilanço Dergisi, Turmob, Sayı: 88, Şubat 2004, s. 4. 
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uzman denetim şirketlerinin menfaat ilişkilerini sorumluluklarının üstünde 

tutmaları yapılan düzenlemelerin yeterliliği hususunda oldukça 

düşündürücüdür. 

Dünyadaki büyük şirketlerin yolsuzluk skandallarını bir tabloda özetlemek 

gerekirse; 

Tablo 5.3: Skandalların Özet Tablosu163 

Şirket Ülke Sektör Özet Geçmiş 

Ahold Hollanda 
Süpermarket 

Perakende Satış 

Büyük derecede muhasebe 

aykırılıkları 

Cable and 

Wireless 
İngiltere Telekomünikasyon 

Başarısız devralma 

stratejisi 

Enron ABD Enerji 
Ciddi muhasebe 

aykırılıkları 

France Telecom Fransa Telekomünikasyon 
Başarısız devralma 

stratejisi 

HIH Avustralya Sigorta 

Kontrolsüzlüğün devam 

etmesi için sorgulamayan 

kültürün izin verdiği 

yetersiz yönetim 

LiventInc Kanada Eğlence 
Ciddi muhasebe 

aykırılıkları 

Marconi İngiltere Telekomünikasyon 
Başarısız devralma 

stratejisi 

Marks and 

Spencer 
İngiltere Perakende Satış 

Uygunsuzluk, stratejilerde 

önemli sapma ve bu 

konuda üst yönetimde 

ortaya çıkan gizli 

çatışmalar 

Nortel Networks Kanada Telekomünikasyon 

Devralma stratejisiyle 

sürdürülen agresif büyüme 

ancak Telekom 

sektöründeki beklenmedik 

düşüş 

                                                 
163 IFAC, Enterprise Governance - Getting the Balance Right, Şubat 2004, s. 53. 
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Peregrine 

Investment 

Holdings Ltd 

Hong 

Kong 
Banka 

Yetersiz yönetişim ve risk 

yönetimi ile şirketin 

kendini aşırı büyütmesi 

Saskatchewan 

Wheat Pool 
Kanada Tarım 

Farklı alanlara girme 

stratejisinin başarısızlığa 

uğraması 

D Tripcovich İtalya 
Nakliye ve 

Finansal Hizmetler 

Başarısız devralma 

stratejisi, ortaya çıkan 

çatışmalar 

Vivendi Fransa 
Çevre, Enerji ve 

Telekomünikasyon 

Devralma stratejisiyle 

farklı alanlara girilerek 

başarısız olunması 

WorldCom ABD Telekomünikasyon Büyük muhasebe hilesi 

Xerox ABD Optik görüntü 
Ciddi muhasebe 

aykırılıkları 

YBM Magnex Kanada Üretim 
Amaçlı ve örgütlü bir suçla 

karşı karşıya kalma durumu 

 

 

5.7.1. Enron Skandalının Nedenleri 

Enron yolsuzluğunun oluşmasında birçok bileşen mevcuttur. Birçok 

bileşenin yaratıcı muhasebe teknikleri ile bir araya gelmesi ile birlikte 

oldukça karmaşık bir yapı ortaya çıktı. Bu bileşenleri ayrı olarak ele aldı 

aldığımızda; 

1- Yanlış muhasebe uygulamaları, özellikle gerçeğe uygun değer 

muhasebesi esaslarının çiğnenmesi, 

2- Yanlış Yönetim Kararları ve başarısız Kurumsal Yönetim 

3- Özel Amaçlı Girişimlerin kötü amaçlar için kullanılması ve bu konuda 

yasada ki boşluk, 

4- Tüm bu yanlışlıkları ve hileleri ortaya çıkarmak ve ilan etmek ile 

yükümlü olan denetim şirketlerinin mesleği kötüye kullanması. 
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Yanlış Muhasebe Uygulamaları; Enron yönetiminin agresif kar elde 

etme hırsı dolayısı ile finansal tablolarında varlıklar gerçek dışı artırılırken, 

borçları gizlenmiştir. Gerçeği yansıtmayan manipüle edilmiş finansal 

tablolarını kamuya yayınlamıştır. Böylelikle Wall Street’in en gözde şirketi 

olmuş, hisse senetlerinin değerleri coşmuş ve ihtiyacı olduğu krediyi 

kullanabilmesi için sahip olduğu kredi notunu arttırmıştır. Hayali yaratmış 

olduğu tüm bu kaynakları menfaatleri doğrultusunda yasa dışı kullanmıştır. 

Enron, piyasa fiyatı üzerinden değerleme muhasebe sistemini enerji 

ticareti işine dahil etti ve bu sistemi ticari işlemleri için emsalsiz derecede 

kullandı. Piyasa fiyatı üzerinden değerleme kurallarına göre, işletmelerin 

herhangi bir çeyrekte varlık veya borçları arasında enerjiyle veya diğer türev 

ürünlerle ilgili kontratları varsa bunları makul değere (fair value) göre 

değerlemeli ve değerleme sonucu oluşan kâr veya zararları dönemin gelir 

tablosu ile ilişkilendirmelidir. Uzun dönem futures kontratlarının (örneğin; 

enerji futures, gaz kontratları) muhasebeleştirilmesinde bu kuralların 

uygulanmasında zorluklar çıkmaktadır. Bu tür finansal araçlara sahip olan 

işletmeler kendi varsayımlarına ve yöntemlerine uygun değerleme 

modellerini hazırlayıp kullanmaktadırlar164. 

Bu muhasebe yönteminin Enron’un kârları üzerindeki önemi göz önüne 

alındığında konuya ilişkin izlediği muhasebe politikasında, değerlemede 

kullanılan piyasa fiyatlarının, yönetimin, tezgah üstü kotasyonlar, zaman 

değeri ve volatilite gibi yükümlülüğü etkileyebilecek faktörlere ilişkin 

tahminlerine göre belirlendiği açıklanmıştır165 

EITF ( Güncel Sorunlar Çalışma Komitesi-Emerging Issue Task Force) 

Issue 98-10’a göre enerji ticareti kontraları gerçek değerleri ile finansal 

tablolarda yer almalıdır. Bu da net bugünkü değerleri ile tahmin edilebilir. 

Gerçek değere göre hesaplama işleminde, bir ıskonto oranı ile gelecekteki 

                                                 
164 Thomas, C. W., “The Rise and Fail of Enron”, Professional Issues, April, 2002, 

http://www.calpoly.edu/~gbdurham/bus438/enron.pdf 

 
165 Singleton, G.B.,:“Enron: Dolandırıcılık Sistemi Nasıl Çalıştı”, Çev. Cengiz Toraman, 

Muhasebe ve Finansman Dergisi,  Sayı: 16, Ekim 2002, s. 56. 

http://www.calpoly.edu/~gbdurham/bus438/enron.pdf
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nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanır. Bu gibi prosedürler de 

yöneticilere, net kazançlarını manipüle ederek, kazançlarını istedikleri gibi 

kayıt etme fırsatı verir. Enron da varlıklarını “mark-to-market” yöntemi ile 

değerleyerek tahmini gelirler kaydetmiştir. Enron, 1997-2000 yılları 

arasındaki yıllık raporlarında ticari yatırımlarım ve enerji varlıklarını gerçek 

değere göre raporlamıştır166 

Enron şirketi yaratıcı muhasebe tekniklerinden takas işlemini kullanarak, 

işlemi bir takas olarak nitelendirmeyip bunu bir satış işlemi olarak göstererek 

satış cirosunu arttırmıştır. 2001 yılında Qwest firmasıyla yaptığı 500 milyon 

dolarlık bu tür bir kapasite takasını normal bir satış olarak gösterdiği 

belirlenmiştir 

Yanlış Yönetim Kararları ve Başarısız Kurumsal Yönetim; Yönetim 

kurulu üyelerinin hatalarından biri Enron’un kendi iştirakleri ile kurduğu iş 

ilişkileri ile kazançlarını olduğundan yüksek göstermesini benimsemeleridir. 

Ayrıca, bu alış verişlerin ve iştiraklerin organizasyonunun planlayıcısı olan 

şirketin Finans Yöneticisi (CFO - Chief Executive Officer) Andrew S. Fas-

tow’un kararlarının kabullenilmesi, yönetsel yanlışların belki de en 

önemlisidir167.  

Enron’un 2000 yılında gönderdiği Hissedar Mektubunda, CEO Jeffry 

Skilling, denetlenmiş mali sonuçlar Enron’un yalnızca 978,5 milyon dolar net 

gelir ettiğini gösterirken, şirketin rekor kırarak 1,3 milyon dolar net gelir 

ettiğini belirtiyordu. Ortaya çıkan bu farklılık konusunda ne bir dipnot ne de 

bir açıklama söz konusu olmadığı halde, medyanın ya da analistlerin 

değerlendirmeleri, tek bir soru bile sormadan “Enron 1,3 milyar dolarlık bir 

şirket” şeklindeydi. Enron yöneticileri manipüle edilmiş rakamlarla sanki 

şirketin değerini arttırmışlar gibi yüksek tazminat almışlardır168 

                                                 
166 Benston, Hartgraves, “Enron: What Happened What We Can Leam From It”, s. 115. 
167 SARIOĞLU, K., Enron Olayı (Vak’a ),Yönetim Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Sayı 

41, Ocak 2002, s.50 
168 http://www.bilgedenetim.com/makaleler/haber_oku.php?haber_id=6 
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Özel Amaçlı Girişimlerin Kötü Amaçlar İçin Kullanılması;  Enron, 

özel amaçlı girişimleri diğer şirketler gibi yeni sermaye yaratmak ve riskten 

korunmak için kullandı. ÖAG’ler dışarıdan bir yatırımcıyla sınırlı ortaklık 

şeklinde kurularak işletmenin bilançosunda borcunu rapor etmek zorunda 

kalmaksızın kaldıraç (borç/öz sermaye) oranını ve aktiflerin getirisini 

arttırmasını sağlamaktadır. Enron, bu girişimleri, sadece varlık ve borç 

çeşitlendirmesinde değil, karmaşık finansal türev ürünleri, kendi imtiyazlı 

hisse senetlerini, hakları, hisse senedi ve ilgili borcu satın almak için kullandı. 

Finansal alım-satımlar daha karmaşık hale gelmeye başlamıştı. Şirket açıkça 

ÖAG’leri değeri düşen sorunlu varlıklarını (deniz aşırı enerji kuruluşları, 

geniş bant operasyonu veya kamuya dönen şirketteki hisseler) gizlemek için 

kullanmaktaydı. Bu varlıkları ÖAG’lere transfer etmesi, olası zararları 

Enron’un kayıtlarından uzak tutması anlamına gelmekteydi 169. 

ÖAV’ların finansal tablolarının Enron’un finansal tabloları ile konsolide 

edilmemesi var olan gerçeğin saklanması konusunda oldukça etkili olmuştur. 

ÖAG’in bilanço dışı bırakılabilmesi için 2 şart aranmaktadır; 

1- İşletme dışında herhangi bir yatırımcının ÖAG en %3 oranında sermaye 

yatırımı yapmış olmalı, 

2- Bu yatırımcının ÖAG üzerinde kontrol yetkisi olabilmelidir. 

1990'ların başından 2001 yılı başına kadar birçok ÖAV kuran Enron'un, 

söz konusu ÖAV'ları sentetik kiralama (Enron'un Houson'daki merkez 

binası), finansal varlıkların satışı ve menkul kıymetleştirmesi (Enron'un sahip 

olduğu ortaklık hakları veya alacakları), korunma amaçlı işlemler (Rhythms 

ve Raptor işlemleri) ve maddi duran varlıklarının satışı işlemlerinde yoğun 

olarak kullandığını belirtmektedir. Enron'un, ÖAV'ları, finansal mühendislik 

alanında büyük bir esneklikle kullanılabilme, gerektiği anda kar yaratma, 

gerektiği anda zarar saklama ve gerektiği anda problemli varlıkları ortadan 

                                                 
169 Thomas, C. W.,  s. 5. 
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kaldırabilme özelliklerinden etkilenerek, söz konusu varlıkları sınırları 

zorlayarak kullandığını belirtmektedir170. 

Denetim Şirketinin Mesleği Kötüye Kullanması; Arthur Andersen 

dünyada 5 büyük bağımsız denetim şirketinden biriydi. Enron ile çalışmaya 

1985 yılında başlamış 2001 yılına kadar devem etmiştir. Bir denetim 

firmasıyla kurulan ilişkinin 16 yıl olması denetimin tarafsızlığı açısından 

oldukça yanlış bir uygulamadır. ABD’ de yapılan son düzenlemeler ile 

denetçi bağımsızlığının sağlanması amacıyla sorumlu ortak baş denetçi 

ve/veya denetim raporunu gözden geçirerek onay veren ikinci denetçinin, 

aynı Şirkete kesintisiz olarak 5 yıldan fazla denetim hizmeti vermeleri 

yasaklanmaktadır. 

Denetim hizmeti dışında ayrıca Danışmanlık hizmeti veren Arthur 

Andersen’ın bağımsız denetim için almış olduğu ücretin, danışmanlık 

hizmetinden sağladığı ücretin çok aşağılarda seyretmekteydi. Danışmanlık 

ücreti için sağladığı 52 milyon $ ‘lık gelirin fahiş tutarı da konunun tamamen 

ticari menfaatlere dönüştüğünü göstermekteydi Bu tablodan da anlaşılacağı 

üzere kendi düzenlemiş olduğu finansal tablolarını kendi denetliyordu. 

Objektiflikten ve tarafsızlıktan oldukça uzak bir uygulama olan bu ilişkinin 

diğer bir uygunsuz tarafı Arthur Andersen çalışanlarının Enron tarafından işe 

alınması olmuştur. 

Bağımsız denetime kanıt olabilecek çalışma kâğıtlarının Denetçisi David 

Duncan ve ekibi tarafından imha edilmesi Arthur Andersen’ı büyük bir itham 

ile karşı karşıya getirmiştir. Ayrıca Enron’un kullanmış olduğu türev 

araçlarının çeşitliliği ve ÖAG hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları 

bakımından karmaşıklaşan muhasebesinin denetlenmesi sağlıklı bir şekilde 

yapılamamıştır. 

Tüm bu resimden de anlaşılacağı üzere Arthur Andersen için Enron en 

büyük müşterisi idi. Aralarında ki müşteri ilişkisinden doğan zafiyetler 

nedeniyle Bağımsız Denetim ilke ve esaslarından uzaklaşılmış, gerçeğe aykırı 

                                                 
170 GÜNEŞ, M., s.75 
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finansal tablolar ile yatırımcılar, ilgili kurum ve işletmeler yanıltılmış 

akabinde büyük zararlara sebebiyet verilmiştir. Halka açık anonim 

şirketlerinin denetimi, muhasebe ve denetim mesleğine olan güven sarsılmış 

ve sorgulanmaya başlanmıştır. 

Enron skandalı Bağımsız Denetim konusunda dünya ekonomisinde 

oldukça önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu iflas ve yolsuzlukla ilgili 

raporların derinlemesine incelenmesi ve işletmelerin piyasa değerlerini 

etkileyebilecek tüm bilanço kalemleri ayrı ayrı değerlendirilmeli ve gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

5.7.2. Enron Skandalının Etkileri 

Muhasebe sistem ve kuramlarını oturtmuş olan ABD için Enron Skandalı 

bu kuramların tekrar sorgulanması gerekliliği getirmiştir. Kamuoyunun 

yanıltılması ve birçok yatırımcı ve çalışanın suiistimal edilmesi sermaye 

piyasalarında ki denetimin etkinliği tartışma konusu olmuştur. 

ABD’deki bu şirket skandalları üç önemli soru akla getirmektedir: 1) 

ABD’de kurumsal kötü yönetim ne kadar ciddi boyuttadır? 2) Kurumsal 

finansal tablolar güvenilir nitelikte midir? 3) Bu finansal raporlama hileleri 

yapılırken denetçiler nerede idiler? Amerika’daki halka açık şirketlerin 

çoğunun kurumsal yönetişim sorumluluğuna, güvenilir finansal raporlama 

sürecine, etkili denetim fonksiyonlarına sahip olduklarına ve işlerini etik ve 

yasal bir şekilde yönettiklerine inanılırdı. Ancak, raporlanan finansal tablo 

hilelerinin yaygınlığı ve bunlara bağlı olarak iddia edilen denetim hataları 

(hileleri) Amerika’daki şirketlere duyulan kamu güvenini erozyona 

uğratmıştır171. 

Bu bağlamda Amerika denetim konusunda ki büyük kontrol eksikliğini 

gidermek ve kamunun güvenini tekrar sağlama amacıyla 30 Temmuz 2002 

tarihinde,  Bağımsız Denetim firmaları ve çalışanları için dönüm noktası 

                                                 
171 "ABD’de Denetim Mesleği Mercek Altında”, Bilanço Dergisi, Sayı: 64, Şubat 2002, 

s.1 
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olacak olan “Sarbanes-Oxley Yasası”  onaylanmıştır. Halka açık şirketler, 

bağımsız denetim firmaları ve çalışanları için denetim kalitesinin ve 

güveninin artırılması bakımından önem arz etmiştir. 

Enron ve sonrasında ortaya çıkan finansal raporlama skandalları Avrupa 

Birliği’nde finansal raporlamanın, yasal denetimin, kurumsal yönetişimin ve 

menkul kıymet piyasalarının daha ileri boyutlarda sınanmasına sevk etmiştir. 

Dünya genelinde yatırımcıların sermaye piyasalarına olan güveni erozyona 

uğramış, denetim mesleğinin kamu güvenilirliği zarar görmüştür. Enron 

sonrasındaki dönem, ABD’nin yatırımcıların kaybolan güvenini kazanmak 

için çıkardığı Sarbanes-Oxley Yasası ve Avrupa’da yaşanan son finansal 

raporlama problemleri, Avrupa Komisyonu’nun kurumsal yönetişimin 

güçlendirilmesi ile ilgili inisiyatiflerinin bir parçası olarak Avrupa Birliği’nin 

yasal denetimdeki öncelikleri üzerinde tekrar düşünülmesini gerektirmiştir. 

Bu nedenle Avrupa Komisyonu, 8. Direktifi (8th Company Law Directive) 

modernize eden bir yönerge (The Commission’s Communication of 21 May 

2003 on “Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governence 

in the European Union”) hazırlayarak Parlamento’ya sunmuştur172. 

Yeni direktif ile denetim ve denetim gözetimi ile ilgili AB’de düzenleyici 

kurunlar ile İşbirliği içinde bağımsız denetimin tarafsızlığı ve kalite 

güvencesini sağlamak için belirli ilke ve esaslar belirlenmiş ve 2005 yılında 

geçerli olmak üzere Uluslararası Denetim Standartların kullanımı gerekli 

kılınmıştır. 

5.7.3. Sarbanes-Oxley Yasaları ve Etkileri 

Sarbanes-Oxley Yasası, muhasebe yasası olmanın ötesinde yolsuzluklar 

nedeniyle halka açık şirketlerin yönetimlerine sorumluluk yükleyen, şirket 

yöneticileri ile ilgili çok ciddi bir takım suçların tanımlandığı ve cezaların 

öngörüldüğü, şirketlerin karar verme sisteminde etkili olan diğer kişilerle 

ilgili bir takım yeni yükümlülüklerin getirildiği ve bu yükümlülüklerin yerine 

                                                 
172 Communication From The Commission To The Council and The European Parliament 

-Reinforcing The Statuory Audit In The EU, Official Journal of the European Union, C 236 
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getirilmediği durumlarda uygulanacak yaptırımların düzenlendiği bir 

kurumsal yönetişim yasası olup Amerika’daki halka açık şirketlerin kurumsal 

yönetimlerinin güçlendirilmesini sağlamaya yönelik düzenlemeleri 

içermektedir173. 

Yasa Metninin Ana Baslıkları; 

1. Halka Açık Şirket Muhasebe Gözetim Kurulu 

2. Denetçi Bağımsızlığı 

3. Kurumsal (Şirket) Sorumluluk 

4. Kapsamı Genişletilmiş Mali Bildirimler 

5. Analist Çıkarlarının Çatışması 

6. Komisyonun Kaynakları ve Yetkileri 

7. Çalışmalar ve Raporlar 

8. Kurumsal ve Kriminal Kötüye Kullanma Sorumluluğu (Şirket ve 

Suçlunun Sahtekârlıktaki Sorumluluğu) 

9. Büro Elemanlarının Suç ve Cezalarının Arttırılması 

10. Kurumsal Vergi Beyanı 

11. Kurumsal Kötüye Kullanma ve Sorumluluk 

Kamu Gözetim Kurulu (PCAOB) nun başlıca sorumluluk alanları 

şunlardır 174; 

- Halka açık şirketlerin bütün denetçilerini kaydetmek, 

                                                 
173 Feridun Güngör, “ABD’de Yeni Muhasebe Denetim Yasası ve Türkiye’deki 

Yansımaları”, MUFAD Yuvarlak Masa Toplantısı. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 

18. Nisan 2003. s .76 
174 Uzay, Ş., “Denetçilerin Denetiminde Yeni Bir Model Olarak Kamu Gözetim Kurulu 

ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, MÖDAV - Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:8, 

Sayı:4, s. 175-210, 2006 
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- Söz konusu denetçilerin denetimlerini gerçekleştirmek (yılda 

100’den fazla bağımsız denetim raporu hazırlayanlar yıllık, diğerleri 3 yılda 

bir), 

- İlgili düzenlemelere uygun davranmayan kayıtlı denetim kuruluşları 

ve denetçiler için disiplin ve cezalandırma, 

- Halka açık şirketlerin bağımsız denetim raporlarının hazırlanması ile 

ilgili olarak denetim, kalite kontrol, iş ahlakı, bağımsızlık ve diğer ilgili 

standartları oluşturmak ve/veya daha önce oluşturulmuş olanları kabul 

etmektir. 

Denetim, kalite kontrol ile ilgili getirilmiş dikkat çeken bir 

düzenlemede şudur 175; Kayıtlı muhasebe firmalarının; hazırladıkları 

herhangi bir denetim raporu ile ilgili olarak raporda ulaşılan sonucu 

destekleyecek 7 yıldan az olmayan bir döneme ait denetim çalışma 

kâğıtlarını, diğer finansal bilgileri ve yeterli detayı hazırlaması 

gerekmektedir. Söz konusu denetim raporunun uygunluğu konusunda ikinci 

bir ortak denetçi görüşü sağlamak ve ikinci ortakla aynı görüşe ulaşmak veya 

Kurul’un belirleyeceği kalifiye bir kişinin vardığı sonuçla aynı görüşte olmak 

gerekmektedir. Kurul’un belirleyeceği kalifiye kişinin, söz konusu denetim 

faaliyetinde sorumluluk almamış veya bağımsız bir denetçi olması gerekir. 

Yasanın Denetçinin Bağımsızlığı konusunda ki düzenlemeleri 

denetçinin bağımsızlığı hakkında ve denetçinin hizmet kapsamı, denetçi 

rotasyonunu belirlemiştir. 

Nihai Kurallar; 

 Denetim-dışı hizmetler: Bir denetim müşterisine sağlandığında 

bağımsızlığı  

Zedeleyecek denetim dışı hizmetler hakkındaki mevcut SEC kurallarını 

yenilemekte ve şu anki hallerine nazaran daha kısıtlayıcı bir hal 

kazandırmaktadır. 

 Denetim komitesi ön-onayları: Bir ihraççının denetim komitesinin, 

denetçisi  

                                                 
175 • Özbirecikli, M.,“ABD Yeni Muhasebe Meslek Yasası: Amerika Birleşik Devletleri 

107. Kongresinde Kabul Edilen Yeni Muhasebe Meslek Kanunu - I”, Muhasebe ve 

Finansman Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2003, s.100 
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tarafından verilen tüm denetim ve denetim-dışı hizmetleri önceden 

onaylamasını gerektirmektedir. 

 Sorumlu ortak rotasyonu: Denetim ekibindeki belirli sorumlu  

ortakların, sorumlu ortağın denetim sürecindeki rolüne bağlı olarak beş ya da 

yedi aralıksız yıldan fazla denetim hizmeti vermesini yasaklamaktadır. 

 Dinlenme dönemi: İhraççının yönetiminin belirli üyelerinin, denetim 

 prosedürlerinin başlamasından önceki bir yıllık dönem içerisinde denetim 

ekibinin üyelerinden biri olması halinde, denetim şirketinin ihraççının mali 

tablolarını denetlemesini yasaklamaktadır. 

 Denetim komiteleri ile iletişim- Denetçinin ihraççının denetim  

komitesindeki belirli konuları raporlamasını gerektirmektedir; bunların 

arasında ihraççının kritik muhasebe politikaları da yer almaktadır. 

 Vekil bildirimler22 - Denetim ve denetim-dışı hizmetler için denetçi  

tarafından faturalanan vekil ücret bildirimlerinde şu anda gereken bildirim 

kategorilerini gözden geçirmekte ve denetim komitelerinin onay öncesi süreci 

hakkında ilave bildirimler gerektirmektedir. 

 Sorumlu ortak ücreti - Bir sorumlu ortağın, denetim müşterisine,  

denetim, gözden geçirme ve onaylama hizmetleri haricinde hizmetler taahhüt 

edilip satılmasına bağlı olarak ücret almasının bağımsızlığın zedelenmesine 

neden olduğunu belirtir. 

Açıkça belirtilen kategoriler aşağıda verilmiştir: 

1. Defter tutma ya da denetim müşterisinin muhasebe kayıtları veya 

mali tabloların hazırlanmasıyla ilgili diğer hizmetler; 

2. Finansal bilgi sistemleri tasarımı ve uygulanması 

3. Şirket değerleme hizmetleri, adillik görüşleri (fairness opinions), ya 

da ayni raporlara iştirak (contribution-in-kind reports) 

4. Aktüeryal hizmetler 

5. İç denetim işleri 

6. Yönetim fonksiyonları 

7. İnsan kaynakları hizmetleri 

8. Aracı, yatırım danışmanı ya da yatırım bankacılığı hizmetleri 

9. Hukuki hizmetler 
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10. Denetimle ilgisi olmayan eksper/ bilirkişi hizmetleri 

11. Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun 

yönetmelikle izin verilemez olduğunu belirleyen hizmetler 

Diğer denetim-dışı hizmetler, bağımsızlığı zedelemeden ancak ve 

ancak hizmetin denetim komitesi tarafından önceden onaylanması halinde 

verilebilir. Ancak burada, Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim 

Kurulu’nun önceden hizmetin izin verilemez olduğunu belirlememiş olması 

gerekmektedir. Nihai kurallar uyarınca, neredeyse tüm vergi hizmetlerinin, 

izin verilebilir denetim-dışı hizmetler arasında olduğu açık hale getirilmiştir. 

Kurumsal yönetim ile ilgili olarak yasaya göre; şirket yönetiminden 

sorumlu murahhas üye veya müdür (CEO) ile şirket finansman müdürü(CFO) 

mali tabloların doğruluğunu yasada belirtilen ve değiştirilemeyen sorumluluk 

metni ile şahsen sermaye piyasası kurulu SEC’e onaylamak zorundadırlar. Bu 

çerçevede, bir ihlal durumunda sermaye piyasası kurulu SEC, yöneticilere 

doğrudan dava açma hakkı kazanmaktadır. Yasa ile ayrıca, bağımsız denetçi 

seçimi ve ücretlendirilmesi tümüyle bağımsız üyelerden oluşturulan bir 

denetim komitesi marifetiyle yapılmaktadır. Bu komite gerektiğinde 

danışmanlık hizmeti alabilmekte, hukukçu vb. danışman 

görevlendirebilmektedir. Bu durumda şirket komiteye gereken maddi imkânı 

sağlamak durumundadır. Yasanın diğer bir köktenci unsuru, yöneticilerin bir 

ihlalini tespit ettikleri durumda hukukçulara ihbar mükellefiyeti getirmesidir. 

Böylece şirkette ve şirket için çalışan tüm hukukçular yasal muhbir 

konumuna getirilmektedir. Bu önlemler arasında en ilgi çekenlerden birisi de 

halka açık şirketler hakkında rapor yazan analistlerin şirketle ilgili olarak 

yazdıkları raporlara raporun kendi kişisel görüşlerini yansıttığı ve aldıkları 

ücretle bu görüşler arasında hiçbir ilgi olmadığı varsa niteliği hakkında bir 

açıklama koyma zorunluluğu getirilmesidir. Böylece ABD’de geleneksel 

olarak yürütme ağırlıklı şirket yapısı değiştirilerek denetim ağırlıklı bir 

sisteme geçilmektedir. Doğal olarak bu yasa ile şirketlere ek bir maliyet de 

yüklenmektedir. Bu maliyetin orta büyüklükte bir şirket için 150- 250 milyon 

Dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir176. 

                                                 
176 TEKİN, A.G., Ekonomistler Bülteni 



145 

 

Madde 401 de bilanço dışı kalemler ve sözleşme yükümlülükleri ile 

ilgili olarak; 

“Mali Durumu ve Operasyonların Sonucu üzerine Yönetimin 

Görüşleri ve Analizi (Management’s Discussion and Analysis of Financial 

Condition and Results of Operations - MD&A)” adındaki ayrı başlıklı bir alt-

maddede, bir ihraççının mali durum, mali durumdaki değişiklikler, gelirler 

veya giderler, faaliyetlerin sonuçları, likidite, sermaye harcamaları veya 

sermaye kaynakları üzerinde şu anda veya gelecekte önemli bir etkisi olan 

veya olacak olan bilanço-dışı işlemlerinin, düzenlemelerinin, 

yükümlülüklerinin ve bu ihraççının konsolide olmayan kuramlar ya da diğer 

kişilerle ilişkilerinin bir açıklaması verilecektir” 

İhraççı firma mali raporların sunumu ile birlikte yapması zorunlu olan 

dâhili kontrollerin yapısı ve prosedürlerini belirlemeli ve ilgili mali yılın 

dâhili kontrollerinin değerlemesini yapmalı ve dış denetçi tarafından 

onaylanıp sunulması gerekmektedir. 

Nihai kurallar uyarınca, Halka açık işletmelerin genel müdürü, finans 

müdürü, muhasebe müdürü ya da benzer fonksiyonları yerine getiren 

çalışanları için geçerli ahlaki kuralları benimsediğini bildirmesi 

gerekmektedir. Böyle bir kuralı benimsememiş şirketler, bu gerçeği 

açıklamalı ve bunu niçin yapmadıklarım belirtmelidirler. Şirketlerin ayrıca, 

bu çalışanların herhangi biriyle ilgili olarak ahlaki kurallardaki değişiklikleri 

ve bunlardan feragatleri derhal bildirmeleri beklenmektedir. 

ABD de birbiri ardına yaşanan skandallar sonucu ortaya çıkan 

Sarbanes-Oxley Yasası ile kamunun güveni yeniden kazanılmaya 

çalışılmıştır. Diğer ülkeler ile çelişen mevzuatları dolayısıyla diğer ülke ve 

kıtalarda yaşanan skandallar neticesinde uyumlaştırma çalışmaları 

yapılmıştır. Birçok işletme için bu katı kuralların stratejik karar almada ki 

olumsuz etkisi, yönetim baskısı ve getirmiş olduğu maliyeti bakımından 

eleştirilmiştir. Fakat yaşanan skandallar neticesinde yatırımcının yaşamış 

olduğu zarar boyutunu düşündüğümüzde ortada doldurulması ve kontrol 

denetim altına alınması gereken birçok konunun varlığı aşikârdı. Piyasada 

beklenen güvenin yaratılması gerekiyordu ve bunun da bir bedeli olacak idi. 
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Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ ın da dediği gibi “ Dürüstlük pahalı bir 

hediyedir” 
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BÖLÜM 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 21. yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletlerinde ve akabinde Avrupa 

Birliği ülkelerinde meydana gelen yolsuzluk skandalları ile Dünya Ekonomisi 

sarsılmıştı. Hisse senetlerine en çok güvenilen, yatırımcı için en karlı yatırım 

kararı niteliğinde ki hisse senetleri bir günde çok büyük düşüşler ile büyük 

zararlara sebep olmuştur. 

Yaşanan bu krizle sermaye piyasasına, borsada işlem gören işletmelerin 

mali raporlarına, denetçi ve denetim kuruluşlarına, piyasadaki kontrol ve 

denetim mekanizmalarına ve yasalara olan güven zedelenmiş, sorgulanmaya 

başlanmıştır. Bu sorgulamalar neticesinde ABD’ de oldukça katı esasları ve 

yaptırımları içeren hatta birçok çevre tarafından eleştirilen Sarbanes-Oxley 

Yasası 30 Temmuz 2002 yılında onaylanmıştır. 

Enron skandalı bağımsız denetimin sermaye piyasası üzerinde ki 

etkinliğini göstermiştir. Sarbanes-Oxley Yasası özellikle bu konu üzerinde 

tüm detaylara inerek, güçlü yaptırımlar koymuştur. Bu yasa beraberinde diğer 

ülkelerde de benzer skandallar ve uyumlaşma sonucu kendi kendini 

denetleyen muhasebe alanı için kamu kurumu tarafından gözetim altına 

alınması sonucunu doğurmuştur. 

Dünyada bu gelişmeler olurken Türkiye’ de de bu anlamda 2005 yılında 

halka açık şirketlerin mali tablolarını UFRS’ye göre hazırlamaları, 2006 

yılında ise Sermaye Piyasasında ki bağımsız denetimin Uluslararası Denetim 

Standartları ‘na göre yapılmasına ilişkin düzenlenmeler gerçekleşmiştir. 2007 

yılında ise denetimin etkinliğinin sağlanması amacıyla TTK’ na yeni 

düzenlemeler getirilmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun aksayan yönlerinin düzeltilmesi, uluslararası 

rekabet gücünün artırılması, kurumsal yönetim ilkelerinin güçlendirilmesi ve 

denetim konusu detayları ile ele alınarak 13.01.2011 yılında 6102 sayılı 

kanun ve 6103 sayılı uygulama kanunu ile yürürlüğe girmiştir. Modern çağın 
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gereklerine cevap verebilecek bir yapı kurulmaya ve AB müktesebatına uyum 

sağlamaya çalışılmıştır. 

Yatırımcının korunması bakımından Bağımsız Denetim konusuna Yeni 

Türk Ticaret Kanunu’nun katkılarını eksi ve artıları ile değerlendirdik. 

Bağımsız denetimi tabana yaymayı amaçlayan Yeni TTK’nın denetimin daha 

etkin olacağı bir piyasayı hedeflediği kesindi. Sermaye piyasasına ilişkin tüm 

oyuncuları bir çatı altında toplayarak ( KGKMDS) çok başlı yapıyı ortadan 

kaldırmış, kontrol ve denetim tıpkı ABD’de olduğu gibi tek bir kurum 

tarafından gerçekleşmiştir. Denetim ile ilgili tanımlamalar ve ayrıştırmalar 

beraberinde denetim ve denetçi mesleği ile ilgili belirleyici düzenlemeler 

yapılmıştır.  

Yatırımcıyı korumaya yönelik azınlık haklarının genişletilmesi, işletme 

yönetimlerinin sınırlandırılması ve denetçilerin denetim ve gözetimlerine 

yönelik yapılan düzenlemeler ile kurumsal yönetim ilkeleri güçlendirilmeye 

çalışılmıştır. Yatırımcının bilgiye kolay ulaşması, denetleyebilmesi hatta 

yönetim hakkına sahip olabileceği koşullar oluşturularak piyasaya olan güven 

artırılırken, yatırımcı korunmaya çalışılmıştır. 

26.Aralık.2012 tarihinde Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan 

“Bağımsız Denetim Yönetmeliği” nde madde 22’de “Bağımsızlık ve 

bağımsızlığın korunması” başlığı altında bağımsızlık ilkesi özetlenmiştir. 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 22. maddesinin 3. fıkrasında “ Denetim 

kuruluşu veya denetçilerde, bağımsızlığın zedelendiğine dair kanaat oluşması 

halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir” denilmiş, ancak 

bağımsızlığı ortadan kaldırılan durumlar detaylı ve net olarak 

belirlenmemiştir. 

Oysaki “Bağımsız Denetim” de bağımsızlığı düşüren hallerin belirlenmesi 

yatırımcının korunması bakımından önem arz etmektedir. ABD’de SEC 

tarafından “Denetim Müşterisine Yapılan Yatırımlar” kısmında, denetim 

müşterisine yapılan ve bağımsızlığı bozacak nitelikte olan yatırımlar, ticari 

ilişkiler hem ilişkili taraf bakımından hem aracı kurumlar tarafından dikkate 
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alınarak bu hususta detaylı önlemler ve kararlar alınmıştır. Bizim de bu 

konuda ki önerimiz TTK’ da bağımsızlığı bozacak hallerin detaylandırılarak 

özellikle denetim müşterisine yapılan yatırımlar ve diğer tüm ticari ilişkiler 

ile ilgili önlemlerin düzenlenmesi gerekmektedir.  

Yine Yeni TTK’ na göre, Olumsuz Görüş” veya “Görüş Bildirmekten 

Kaçınma” durumlarında Genel Kurul, Finansal Tablolara dayanarak, 

açıklanmış olan “kar veya zarar ile ilgili” doğrudan veya dolaylı bir karar 

alamaz, “Olumsuz Görüş” verilmesi durumunda Yönetim Kurulu, 4 (Dört) iş 

günü içinde, Genel Kurul’u “toplantıya davet” ve “toplantı gününde geçerli 

olacak şekilde istifa” eder. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, “ibra 

edilememe” durumunda kalarak “pay sahiplerine” ve “şirket alacaklılarına” 

karşı ortaya çıkabilecek zarardan sorumlu olur.  Esas sözleşmede aksi 

öngörülmemişse, eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. . ( TTK m. 

403/f.5)  

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere olumsuz görüş durumunda, 

ilgili mali raporlar yatırımcıyı yanıltacak bilgileri içermektedir. Sermaye 

piyasasında kurumsal yönetim, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri gereği 

yatırımcıyı ve kamuyu yanıltacak, iç denetim ve risk yönetimi 

mekanizmalarının çalışmadığı bir işletme için durum yönetimsel bir 

başarısızlıktır. Bu başarısızlığın istifaya yönlendirilmesi, denetimin 

işletmeler üzerinde ki etkinliğinin gelişimi açısından önemli bir 

düzenlemedir. Fakat bu düzenlemenin “esas sözleşme hükümleri” ile şarta 

bağlanması yasayı delmiş, işletmelerin inisiyatiflerine bırakılan bir önlemin 

ötesine geçememiştir. 

Kanunun işlerlik kazanması ve amacına ulaşarak yatırımcıya güven 

verebilmesi için “Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, eski yönetim kurulu 

üyeleri yeniden seçilebilir” şıkkının kanun bütünlüğü açısından kaldırılması 

daha uygun düşecektir.  

Ayrıca “ Görüş Bildirmekten Kaçınma” için belirsizlikler ve kısıtlamalar 

hakkında detaylı bir düzenleme yapılmamıştır. Bu detayların belirlenmesi ve 
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denetçiye yoruma açık konular bırakılmadan tarafsızlıklarını 

koruyabilecekleri alanlar yasalar ile oluşturulmalıdır. 

Yine denetçinin tarafsızlığının sağlanabilmesi açısından önemli bir diğer 

konu “Denetçi Rotasyonu” dur. Enron vakasında görmüş olduğumuz gibi, 

işletmelerin uzun süreler içinde denetim firmaları ve denetçiler ile çalışması 

sonucunda tarafsızlık ilkesi çiğnenmektedir. Denetim firması ile işletme 

arasında ticari bir akit oluşturulmaktadır. Denetim firmasının ve denetçinin 

mesleki sorumlulukları, ilke ve yasakları olmuş olsa da her bir işletme 

denetim firmaları için müşteri konumundadır. Bu nedenle de geçmişte birçok 

skandalın baş aktörleri olmuşlardır. 

Yeni TTK’na göre Denetçi Rotasyonu 7 yılda bir yapılması hükmü ile AB 

müktesepleri ile uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sürenin tarafsızlık 

ilkesinin çözülmesi açısından uzun bulmaktayız. Ancak kısa süreler içinde 

denetçi değiştirmenin uygulamada zor olması nedeniyle rotasyon 

yükümlülüğü uzun tutulmuştur. Diğer taraftan, aynı düzenlemede, değinilen 

rotasyon yapma yükümlülüğünü sadece bir bağımsız denetleme kuruluşunun 

bir şirketi denetlemesi için görevlendirdiği denetçi ile sınırlandırmıştır. 

Bağımsız denetleme kuruluşu değişmeksizin, denetleme kuruluşu içinde 

denetim görevini yapmış olan denetçinin değişmesi halinde bu hükmün 

gereği yerine getirilmiş olacaktır. Böylelikle kanundan beklenen pek 

sağlanamamıştır. Bizce olması gerek Denetçi Rotasyonu, Sarbanes-Oxley 

yasasında olduğu gibi 5 yılda bir yapılması ve rotasyonun sadece denetçi 

bazında değil denetim kuruluşu bazında da yapması gerekmektedir. 

Böylelikle tarafsızlık ilkesi gereği yerine getirilirken, denetim kuruluşlarının 

ve denetim mesleğinin gelişmesi ve genişlemesi açısından yararlı olacaktır. 

Yine bu kanuna ek olarak önerimiz, Sarbanes-Oxley Yasaları’nda olduğu 

gibi; denetim raporunun uygunluğu konusunda ikinci bir ortak denetçi görüşü 

sağlamak ve ikinci ortakla aynı görüşe ulaşmak veya Kurul’un belirleyeceği 

kalifiye bir kişinin vardığı sonuçla aynı görüşte olması gerekmektedir. 

Kurul’un belirleyeceği kalifiye kişinin, söz konusu denetim faaliyetinde 

sorumluluk almamış veya bağımsız bir denetçi olması gerekir. İkinci bir göz 
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ile denetim raporlarının onaylanması konusunda getirilen bu kalite kontrol 

esası ile yatırımcı ve kamu için gerçeği yansıtan şeffaf, doğru, tam ve 

zamanında olan mali raporlamalar söz konusu olacaktır. 

Yeni TTK modern dünya gereklerine ayak uydurarak, kurumsal yönetişim 

ilkeleri ile etkin bir iç-dış denetim kodeksi yaratarak şeffaflığın ve bilgi 

toplumunun temellerini inşa etmektedir. Bu konuda önemli düzenlemelerin 

yapılması ile birlikte belirginleştirilmesi ve güçlendirilmesi gereken 

düzenlemelerin olduğu da bir gerçektir. Güçlü ve gelişen- büyüyen bir 

sermaye piyasası ancak yatırımcının ve kamunun güveni ile mümkündür. Bu 

güvenin sağlanması ise geçmişte yaşanan skandallara fırsat vermeyecek 

önlemler ve gözetim ile sağlanabilir. Ekonomimin hızla geliştiği ve 

beraberinde getirdiği yaratıcı muhasebe teknikleri ve karmaşıklık dolayısıyla 

sürekli kendini yenileyen, daha da uzmanlaşan ve teknikler geliştiren bir 

denetim-gözetim mekanizması oluşturulmalıdır. 

Ve çalışmama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözüyle son 

vermek istiyorum; “Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, 

daima daha kuvvetli,    daima daha refahlı Türkiye idealinin 

belkemiğidir.” 
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