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1. INTRODUCTION
nder the newly abolished Turkish Commercial Code

1. GİRİŞ
ürürlükten kaldırılmış olan 6762 sayılı eski Türk Ti-

numbered 6762 (“PTCC”), three (3) mandatory organs namely; general assembly, board of directors
and auditor/statutory auditors are prescribed for
joint stock companies. However, the Turkish Commercial Code numbered 6102 (“TCC”) sets forth only two (2)
mandatory organs which are consisting of the general assembly and board of directors. In other words, the mandatory organ status of statutory auditor is abandoned under
TCC and the audit activity is delegated to independent
professionals completely organized out of the company’s
structure. This article will exclusively examine the independent auditing which serves a significant role for the
new audit mechanism envisaged under the TCC.

caret Kanunu’nda (“eTTK”) anonim şirketlere ilişkin olarak; genel kurul, yönetim kurulu ve denetçi/
denetçiler olmak üzere üç (3) zorunlu organ öngörülmüştür. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ise,
genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere, sadece iki (2)
zorunlu organa yer vermiştir. Başka bir deyişle, denetçinin
zorunlu organ statüsü TTK uyarınca kaldırılmış ve denetim görevi tamamen şirket dışında, örgütlenmiş bağımsız profesyonellere bırakılmıştır. Bu makalede özellikle
TTK’nın öngördüğü yeni denetim mekanizmasında önemli bir rol oynayan bağımsız denetim konusu incelenecektir.

2. Internal and External Audit

Anonim şirketler iki (2) şekilde denetlenebilmektedir. Bu
denetim şekillerinden ilki iç denetimdir. eTTK’ya göre denetim organı (denetçiler) şirketin zorunlu organı olarak
sayılmış ve bu organın bulunmaması şirketin feshi sebebi olarak öngörülmüştür. Ancak TTK denetçiyi, zorunlu
organ statüsünden çıkarmakta ve dolayısıyla eksikliği de
bir fesih nedeni oluşturmamaktadır. Bununla birlikte,
yönetim kurulu tarafından kendisine bağlı bir denetim
alt organı veya komite/komisyon kurulmasında bir engel
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yönetim kurulunun ihtiyari olarak finansal denetleme için iç denetim komiteleri

The audit in joint stock companies can be carried out in
two (2) different ways. The first type of such is the internal
audit. As per the PTCC, the statutory auditing organ (auditors) was considered as one of the mandatory organs of the
company and non-existence of such organ was determined
as a reason for the dissolution of the company. However,
the statutory auditor is no longer recognized as a mandatory organ under the TCC and thus, non-existence of such
organ does not constitute a reason for dissolution. Having

A RT I C LETTER | W I N T E R 2 0 1 5

2. İç ve Dış Denetim

gsi | 60

P A RT 5

said that, it is also possible to establish a sub-organ or a
committee/commission by the board of directors to serve
thereunder. Accordingly, the board of directors may, at its
discretion, establish internal audit committees for financial auditing in this regard. Likewise, paragraph 2 of Article
366 of the TCC explicitly states that the board of directors
may establish committees in order to supervise the company’s affairs and to prepare a report on matters which are
brought to its attention and enforcement of its resolutions
or internal audit.
The second type of audit is the external audit. Such audit
is performed by the independent and objective third parties who are not related to the company. Prior to the recent
amendments made in the TCC with the Law numbered
6335, all joint stock companies were subject to the independent audit regime. However, Article 397 of the TCC has
introduced a new principle outlining that the companies,
which are subject to the audit under Article 398 of the TCC,
shall be determined by the Council of Ministers. “Resolution of Council of Ministers Regarding the Determination
of Companies Being Subject to the Independent Audit”
(“Resolution of Council of Ministers”) which was prepared in accordance with the law that entered into force as
of January 23, 2013 and standards required for companies
subject to independent audit were determined by “Proce-
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kurması mümkündür. Benzer şekilde, TTK’nın 366. maddesinin 2. fıkrasında yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlatmak,
kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla komiteler kurabileceği açıkça hükme bağlanmıştır.
Denetim şekillerinden ikincisi ise; dış denetimdir. Söz konusu denetim, şirketle ilişkisi olmayan bağımsız ve tarafsız
kişilerce yapılır. TTK’nın 6335 sayılı Kanun1 ile değişikliğe
uğramadan önceki versiyonunda tüm anonim şirketler için
bağımsız denetim rejimi benimsenmiş idi. Ancak, TTK’nın
397. maddesinin 4. fıkrası, sadece TTK’nın 398. maddesi
uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulu’nca belirleneceğini hükme bağlamıştır. Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan “Bağımsız
Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” (“Bakanlar Kurulu Kararı”) 23
Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar ile denetime tabi
olacak şirketler hakkında aranacak ölçütler belirlenmiştir.
Ayrıca, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleyen
Bakanlar Kurulu kararına ek olarak hazırlanan, bağımsız
denetime ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmelerine,
yükümlülüklerine, sorumluluklarına ilişkin usul ve esas-

dures and Principles of Resolution of Council of Ministers
on the Determination of Companies Subject to Audit.”
In addition to Resolution of Council of Ministers determining the companies to be subject to the independent audit,
Independent Audit Regulation which regulates the procedures and principles concerning independent auditing and
the authorization and liabilities of independent auditors
has entered into force as of December 26, 2012. According
to the Independent Audit Regulation, independent audit
is defined as follows; “conducting an audit and preparing
an audit report by inspecting the financial tables and other
financial details in the books, records and documents of the
company which are subject to audit, with the aim of obtaining sufficient and appropriate statutory audit evidences
which would ensure a reasonable assurance with regard to
their compliance with financial reporting standards and accuracy”. In the light of foregoing, the independent audit
consists of matters regarding, directly or indirectly, auditing, examination and assessment of the company and
financial tables, annual activity reports of the company
prescribed to be audited under TCC by the auditors and
auditing institutions in accordance with the applicable
law with respect to systems in relation to earlier detection
and management of the risk. The purpose of independent
audit is to form an opinion which provides assurance as to
whether financial tables, annual activity report of board of
directors and other financial information of company are
in compliance with the Turkish Audit Standards. In other
words, the independent audit mechanism seeks to notify
shareholders and other relevant persons by preparing a
clear, reliable, comprehensible and fairly disclosing report
in compliance with the principles of corporate governance
and true and fair view.
In consideration of the foregoing, Law numbered 6335 has
determined the independent audit mechanism as mandatory to the companies which are determined by Resolution
of Council of Ministers. Hence, some companies became
exempt from the independent audit and such matter was
fairly criticized. Accordingly, the lawmaker has established
a rule concerning the audit of the joint stock companies
which are not subject to independent audit under paragraph 4 of Article 397 of TCC and the cooperatives subject
to Law numbered 4572 and their upper organizations not
subject to independent audit by adding a new provision
in paragraph 5 of Article 397 of TCC through Article 80 of
Law Numbered 6455 Regarding the Amendments to the
Customs Law and Other Laws and Statutory Decrees. As
per aforesaid rule, qualifications, ethical principles, duties
and authorities, elections, dismissal or resignation of auditors responsible for conducting such audit in accordance
with the provision regarding the procedures and principles
of independent audit; matters concerning the content of

ları düzenleyen Bağımsız Denetim Yönetmeliği 26 Aralık
2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Bağımsız
Denetim Yönetmeliği’nde bağımsız denetim; “finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence
sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının
elde edilmesi amacıyla, denetime tabi şirketin defter, kayıt
ve belgeleri üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek
rapora bağlanması” olarak tanımlanmıştır. Bu minvalde
bağımsız denetim, şirketin TKK hükümlerine göre denetlenmesi öngörülen finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları ve şirketin, riskin erken saptanması ve yönetimine
ilişkin sistemler ile ilgili mevzuat uyarınca doğrudan veya
dolaylı olarak denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından
denetlenmesi, incelenmesi veya değerlendirilmesine ilişkin konuları kapsamaktadır. Bağımsız denetimin amacı,
şirketin finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve diğer finansal bilgilerin Türkiye Denetim
Standartları’na uygun olup olmadığı hususunda güvence
sağlayacak bir görüş oluşturmaktır. Başka bir deyişle, bağımsız denetim kurumsal yönetim ve dürüst resim ilkeleri
çerçevesinde, açık, güvenilir, anlaşılabilir ve kamuyu yeterince aydınlatır nitelikte bir rapor hazırlanması suretiyle
pay sahipleri ve diğer ilgilileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Yukarıda açıklandığı üzere, 6335 sayılı Kanun’un sadece
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş şirketleri bağımsız denetime tabi tutması, bazı şirketlerin denetimsiz kalmasına yol açmış ve bu husus haklı olarak eleştirilmiştir.
Bunun üzerine kanun koyucu, 6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 80. maddesi ile
TTK’nın 397. maddesinin 5. fıkrasına ekleme yaparak 4.
fıkra kapsamında denetime tabi olmayan anonim şirketler
ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşlarının
denetimi hakkında kural öngörmüştür. Söz konusu hükme
göre, denetime ilişkin usul ve esaslar ile ilgili fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları
etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden
alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına
ilişkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Hemen belirtmek gerekir ki, anılan yönetmelik
henüz yürürlüğe girmemiştir. Bununla beraber, hazırlanacak yönetmelik ile benimsenecek denetimin de bir dış
denetim olduğu unutulmamalıdır. Zira, bu denetim de şirketle ilişkili olmayan tarafsız ve bağımsız kişilerce yerine
getirilecektir. Ancak, bu dış denetim, TTK’nın 397. maddesinin 4. fıkrası uyarınca benimsenen bağımsız denetimden
farklıdır.
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the audit and the audit reports; and presentation of the audit report to the general assembly shall be regulated under
a regulation to be prepared by the Ministry of Customs and
Trade and enacted by the Council of Ministers. It should be
noted that such regulation has not entered into force yet.
Having said that the auditing under such regulation shall
also be regarded as a type of external audit of companies.
Likewise, such audit shall be conducted by objective and
independent persons who are not related to the company.
However, such external audit shall differ from the independent audit adopted under paragraph 4 of Article 397 of
TCC.
3. Companies Subject to Independent Audit under
Paragraph 4 of Article 397 of TCC
General criteria on total assets, net sales revenue or number of employees to determine whether a company is subject to independent auditing as per Article 3 and 4 of the
Resolution of Council of Ministers are as follows:
(i) Total assets, equal to TL seventy-five million
(75,000,000) or above,
(ii) Annual net sales revenue, equal to TL one hundred and
fifty million (150,000,000) or above,
(iii) Number of employees, equal to two hundred and fifty
(250) and above.
In order for a company to become subject to independent
auditing, at least two (2) of the three (3) foregoing criteria
for two (2) consecutive fiscal years should be satisfied by
the company on its own or through its affiliates or subsidiaries. The criteria are not required to be the same criteria
with the one which was envisaged to be exceeded in such
consecutive fiscal years. Notwithstanding the foregoing,
the companies operating their activities in the fields stated
under the list numbered (I) annexed to the Resolution of
Council of Ministers shall be subject to audit without any
criteria.
4. Auditor
As per Article 400 of the TCC, independent auditing may
only be performed by certified public accountants or
sworn-in public accountants licensed under Law of Certified Public Accountancy and Sworn-in Certified Public
Accountancy and authorized by Public Oversight, Accounting and Audit Standards Authority and/or equity
companies which are comprised of such persons. Accordingly, persons who do not fall within the scope of such cannot perform the auditing activity. Notwithstanding Article
399 of the TCC, stating that the independent auditors shall
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3. TTK’nın 397. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Şirketler
İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 ve 4. maddelerinde, şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde
aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin genel ölçütler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
(i) Aktif toplamının yetmiş beş milyon (75.000.000) TL ve
üzeri,
(ii) Yıllık net satış hasılatının yüz elli milyon (150.000.000)
TL ve üzeri,
(iii) Çalışan sayısının iki yüz elli (250) ve üzeri olması.
Bir şirketin, denetime tabi olabilmesi için tek başına veya
bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte yukarıda sayılan
üç (3) ölçüt içerisinden en az ikisinin (2) sınırlarını üst üste
iki (2) hesap döneminde aşmış olması gerekmektedir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde aşılması öngörülen
ölçütlerin aynı ölçütler olması aranmamaktadır. Bununla
birlikte, Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekinde yer alan (I) sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketler
ise herhangi bir ölçüt aranmaksızın denetime tabi olacaktır.
4. Denetçi
TTK’nın 400. maddesi uyarınca, bağımsız denetim faaliyeti, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu’na göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri tarafından yerine
getirilebilir. Bu kapsamda yer almayan kişilerin denetim
faaliyetini yerine getirmesi mümkün değildir. Her ne kadar TTK’nın 399. maddesinde bağımsız denetçilerin şirket
genel kurulu tarafından seçilecekleri belirtilmişse de, istisnai hallerde mahkeme kararı ile de denetçilerin seçilebilmesi mümkündür. Şirketin faaliyete döneminin dördüncü
(4) ayına kadar herhangi bir denetçi görevlendirilmemiş
ise ya da görevlendirilen denetçi sözleşmeyi feshederse,
herhangi bir yönetim kurulu üyesi ya da pay sahibinin talebi üzerine mahkeme denetçi atayabilir.
TTK’nın 401. maddesinde düzenlenen ibraz yükümlülüğü uyarınca şirket yönetim kurulu, finansal tabloları ve
yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip
onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye vermelidir. Buna
ek olarak yönetim kurulu, şirket defterlerinin, yazışmaların, belgelerin, varlıkların ve borçların incelenmesi için
denetçiye gerekli imkanları sağlamalıdır. Denetçi, dene-

be elected by the Company’s general assembly, auditors
may also be assigned through a decision of the court under
several exceptional circumstances. In the event that an auditor is not assigned until the fourth (4th) month of Company’s operation period or the assigned auditor terminates
his/her audit contract, the courts may assign an auditor
upon request by any of the members of board of directors
or shareholders.
The board of directors shall, without delay, prepare and
submit the financial tables and annual activity report to
the auditor in accordance with its submission duty specified under Article 401 of the TCC. Moreover, the board of
directors shall ensure access of the auditor to investigate
the statutory books, correspondences, documents, assets
and liabilities of the company. The auditor shall prepare
and submit an audit report which will include its opinion
regarding the Company and remarkable issues to be taken
into consideration following its examination on information, documents and data subject to auditing. Aforementioned audit report is clarified under Article 402 of the
TCC. According to such provision, the audit report concerning the financial tables shall be written in a clear, comprehensible and simple manner regarding the type, scope,
characteristic and results of the audit and such report
shall contain comparison of previous years. In addition,

time tabi olan bilgi, belge ve veriler üzerinde yapacağı değerlendirme sonucunda, şirket hakkındaki görüşünü ve
dikkat edilmesi gerekli hususları belirteceği bir denetim
raporu hazırlayıp yönetim kuruluna sunmalıdır. Bahsi
geçen denetim raporu TTK’nın 402. maddesinde düzenlenmektedir. İlgili maddeye göre; denetim raporu, denetçi
tarafından, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille
yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak, finansal tabloları konu alacak şekilde düzenlenir. Bundan başka ayrı
bir rapor halinde, yönetim kurulunun, şirketin durumu
hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri,
denetçi tarafından, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından değerlendirilir. Denetçi, değerlendirme yaparken şirketin finansal tablolarını esas alır. Raporda öncelikle, şirketin finansal durumuna dair yönetim
kurulunun değerlendirmesi hakkında görüş açıklanır. Bu
görüşte, özellikle şirketin finansal tablolarının denetimi
bağlamında, şirketin varlığını sürdürebilmesine ve gelecekteki gelişmesine ilişkin analiz yanında, şirket yönetim
kurulunun raporunun verdiği olanak ölçüsünde şirketin
finansal durumu irdelenir.
Yukarıdakilere ek olarak, denetçilerin her faaliyet dönemi
için, görev ifa edecekleri faaliyet yılı sona ermeden önce
seçilmeleri gerekir. Seçilen denetçinin azli ise, şirket yö-
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the statements of the board of directors in the annual activity report regarding the company shall be evaluated by
the auditor in a separate report in terms of their accuracy
and consistency with the financial tables. The auditor shall
base his/her evaluation on the company’s financial tables.
Firstly, auditor’s opinion with respect to assessment of
board of directors regarding the company’s status shall be
presented in the audit report. As part of the audit of company’s financial tables, in addition to analysis of survival
of the company and its development in the future, financial position of the company shall be assessed under such
opinion to the extent permitted by the report of company’s
board of directors.
In addition to the foregoing, auditor shall be assigned for
each activity period prior to the expiry of the relevant activity period during which the auditor will perform its duties.
Elected auditor may be dismissed upon filing of the shareholders representing ten percent (10%) (5% in publicly
traded companies) of the share capital or board of directors
a lawsuit with the claims of “dismissal and appointment of
a new auditor” to the commercial court of first instance at
the place at which the headquarters of the company is registered.
5. Letter of Opinion
As per Article 403 of the TCC, auditors shall prepare a letter
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netim kurulunun veya şirket sermayesinin yüzde onunu
(%10) (halka açık şirketlerde yüzde beş (%5)) oluşturan
pay sahiplerinin, şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde “görevden alma ve yeni denetçi
atanması” talebiyle açacakları dava ile mümkün olacaktır.
5. Görüş Yazısı
TTK’nın 403. maddesindeki düzenlemeye göre denetçi,
denetim faaliyeti sonucunda, denetim raporundan ayrı
olarak bir de görüş yazısı hazırlamakla yükümlüdür. Görüş yazısı, denetçinin denetim süreci içerisinde elde ettiği
delillerin incelenmesi neticesinde şirket finansal tablo ve
yıllık faaliyet raporunun mevzuatta belirtilen hususlara
uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını belirttiği bir yazıdır. İşbu görüş yazısı; “olumlu”, “sınırlandırılmış (sınırlı)
olumlu”, “olumsuz” ya da “görüş vermekten kaçınma” yazıları şeklinde olarak dört (4) ayrı şekilde düzenlenmektedir.
Görüş yazıları açık, gerekçeli ve bildirim ilkelerine uygun
olarak düzenlenmelidir.
Denetçinin hazırladığı görüş yazısı olumlu ise; yapılan denetim neticesinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve diğer gereklilikler bakımından herhangi bir aykırılık tespit
edilmediği, şirket finansal tablolarının isabetli olduğu ve
gerçeği yansıttığı sonucuna varılabilir. Olumlu görüş yazısı sonucunda artık genel kurulda finansal tablo ve yıllık
raporlar hakkında karar alınabileceğinden, bu yazı aynı

of opinion separately from the audit report following the
audit process. The letter of opinion is a document in which
the auditor explains whether the financial table and annual activity report of the company is prepared in compliance with the applicable legislation following the examination of evidences gathered during the auditing process.
Such letter shall be issued in any of four (4) different ways;
namely as “positive opinion”, “restrained positive opinion”,
“negative opinion” or “avoiding from giving an opinion”.
Opinion letters shall be issued in a clear and reasoned
manner and in compliance with the notification rules.
In the event that the opinion letter prepared by the auditor
is positive, it may be assumed that the company’s financial
tables are accurate, actual and any violation has not been
detected in terms of Turkish Accounting Standards and
other requirements following such auditing. Such positive
opinion letter constitutes a basis for releasing the board of
directors as well, since decisions may be adopted concerning the financial tables and annual reports following the
issuance of a positive opinion letter. In the event that the
auditor has any hesitations, he/she may restrain the positive opinion letter or declare a negative opinion letter.
Restrained positive opinion letter shall be issued in a situation where the financial tables contain contradictions
that can be corrected by authorized institutions of the
company and such contradictions do not have comprehen-

zamanda yöneticilerin ibrasına da esas teşkil eder. Denetçinin çekinceleri varsa, olumlu görüş yazısını sınırlandırabilir veya olumsuz görüş verebilir.
Sınırlandırılmış olumlu görüş; finansal tabloların şirketin
yetkili kurullarınca düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve
bu aykırılıkların tablolarda açıklanmış sonuca etkilerinin
kapsamlı ve büyük olmadığı durumlarda verilir. Sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabileceği
sınırlandırılmış olumlu görüş yazısında açıkça gösterilir.
TTK’nın 403. maddesine göre, denetçinin olumsuz görüş
vermiş olduğu hallerde yönetim kurulu, görüş yazısının
teslimi tarihinden itibaren dört (4) iş günü içinde, genel
kurulu toplantıya çağırır ve genel kurul yeni bir yönetim
kurulu seçer. Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, eski
yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yeni yönetim
kurulu altı (6) ay içinde, TTK’ya, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar. Olumsuz
görüş yazısı, olumlu görüş yazısının aksine yöneticilerin
ibra edilmeleri sonucunu doğurmaz. Söz konusu yazı, yöneticilerin sorumluluğuna dayanak oluşturan bir belge
olarak kabul edilebilir. Öte yandan, şirket defterlerinde denetlemenin yapılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin varlığı veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların yapılması halinde denetçiye,
gerekçelerini açıklayarak görüş vermekten kaçınma hakkı
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sive and significant effects on the announced results in the
tables. The subject, extent of the restrain and ways to correct the contradictions shall be explicitly indicated in the
restrained positive opinion letter.
As per Article 403 of the TCC, in the event that a negative
opinion letter is provided, the board of directors calls extraordinary general assembly for a meeting within four (4)
business days following the delivery of letter of opinion;
thereafter the general assembly elects the new board of directors. Unless otherwise stated in the articles of association, the members of board of directors can be re-elected.
The new board of directors shall have financial tables prepared in compliance with the TCC, articles of association
and standards within six (6) months and shall present such
tables to the general assembly together with the audit report. In contrast to positive opinion letter, negative opinion letter does not constitute a basis for releasing the board
of directors. Such opinion letter may be regarded as a document forming a basis for incurrence of directors’ liability.
On the other hand, the auditor shall also have the right to
avoid providing an opinion by stating reasonable grounds
in case where the company’s books contain an uncertainty
that prevents the audit to be conducted or significant restrictions on matters subject to audit have been made by
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tanınmıştır. Denetçinin görüş vermekten kaçınması olumsuz görüşün sonuçlarını doğuracaktır.
TTK’nın 367. maddesine göre, denetime tabi olan şirketler;
hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip
geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünün ne
şekilde olduğunu ilgili finansal tablonun başlığında açıkça
belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetime tabi olduğu
halde, denetlenmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.
6. Sonuç
TTK ile ticaret hayatına gelen hukuki yeniliklerden en dikkat çekici olanlarından biri şirketlere bağımsız denetim
mecburiyetinin getirilmesidir. Kanun, kurumsal yönetim
ve dürüst resim ilkeleri bağlamında tam bir denetimin sonuçlarının açık, anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatma ilkeleri uyarınca düzenlenmiş bir raporla pay sahipleri başta
olmak üzere ilgililere sunulmasını amaçlamaktadır.
Önceleri TTK yalnızca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek şirketleri denetime tabi tutmaktaydı. Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen söz konusu ölçütler uyarınca

the company. Auditor’s avoidance to provide
opinion shall result in the same consequences of
negative opinion.
As per Article 367 of the TCC, companies which
are subject to audit shall explicitly state whether
the financial tables have been audited and if so,
type of the opinion letter of the auditor in the
heading of respective financial table as per Article 367 of the TCC. The aforementioned provision is also applicable for the annual activity
report of the board of directors. In case the audit
has not been carried out on financial tables and
annual activity report of the board of directors
subject to the audit, they shall be considered as
null and void.
6. Conclusion

yaklaşık yüz bin (100.000) civarındaki anonim
şirketin yalnızca iki bin beş yüzünün (2.500) denetime tabi olması ve diğer anonim şirketlerin
denetime tabi olmaması ise haklı olarak eleştirilmekteydi. Bunun neticesinde TTK’nın 397.
maddesine eklenen yeni fıkra ile Bakanlar Kurulu Kararı’nın dışında kalan anonim şirketler de
denetime tabi hale getirilmiştir.
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları
ile uyumlu kuralların TTK’da yazılı hale getirilmesi ile Türkiye piyasasına yatırım daha cazip
hale gelecek ve yabancı yatırımcıları dengeli bir
ticari hayat için gerekli hukuki donanımlara sahip olan ülkemize yatırım yapmaya teşvik edecektir. Unutmamak gerekir ki, doğru ve güvenilir finansal belgeler daima ileriyi hedefleyen her
şirket için hayati anlam ifade etmektedir.

1 30 Haziran 2012 tarih
ve sayılı 28339 Resmi
Gazete’de yayımlanan
Türk Ticaret Kanunu
ile Türk Ticaret
Kanununun Yürürlüğü
ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun.

Imposition of independent audit obligation to
the companies is one of the remarkable legal reforms in the business life introduced by the TCC.
The relevant law aims to notify the shareholders and other relevant persons of audit results
in terms of principles of corporate governance
and true and fair view through a report which is
clear, comprehensible and issued in accordance
with the public disclosure principles.
In the previous period, companies determined
by the Resolution of Council of Ministers were
exclusively subject to the independent audit
under TCC. It was criticized that only two thousand five hundred (2.500) joint stock companies out of approximately a hundred thousand
(100.000) joint stock companies were subject to
audit according to the aforesaid criteria and the
remaining number of such companies were exempted from such obligation. As a result of that,
the joint stock companies which are not subject
to independent audit pursuant to the Resolution
of Council of Ministers have also became subject
to independent audit through addition of a new
paragraph in Article 397 of the TCC.
Adoption of International Audit and Assurance
Standards in TCC shall attract more investors to
the Turkish market and encourage the foreign
investors to make investment in Turkey that
has its legal assurances necessary for a balanced
business life. It should be noted that accurate
and reliable financial documents are essential
for all companies which have forward-looking
policies.
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