
                                                        
 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

                   11.04.2013 

            Sirküler, 2013/14 

 

 

Sayın Meslektaşımız;  

 

KONU: 6455 sayılı Kanun Resmi Gazete‟de yayımlanmıştır. 

 

6455 sayılı „‟Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 11.04.2013 tarih 28615 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.  

Söz konusu Kanun'un 78 inci maddesiyle, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64 üncü 

maddesinde yapılan değişiklik ile; 

-  yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, 

- yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının 

sonuna kadar notere yaptırılabilecektir. Bu madde 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde yürürlüğe girmekte olup, 2012 yevmiye defterinin kapanış tasdikinin 2013 

Haziran sonuna kadar yaptırılabilmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Türk Ticaret Kanunu‟nda yapılan diğer değişiklikler ise şöyledir; 

 

1. Yönetim Kurulu: 

6455 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim 

Kuruluna ilişkin 359 uncu maddesine yapılan ilave şu şekildedir. 

“(5) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu 

şirketlerde, sayılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna seçilebilir. 

Yönetim kurulu üye sayısı ikiden fazla olan şirketlerde üyelerin tamamının aynı kamu tüzel 

kişisinin temsilcisi olmaması şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden fazla gerçek kişi yönetim 

kuruluna seçilebilir.” 

Bu durumda kamu tüzel kişilerinin esas sözleşmede herhangi bir hükme yer verilmeksizin, 

yönetim kurullarında kendilerinin doğrudan üye seçilmeleri yerine temsilcilerinin 

görevlendirilmesine olanak sağlanmıştır. 
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2. Bütün Anonim Şirketler Denetime Tabi Olması: 

Kanunun 80. Maddesinde 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(5) Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun 

kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları bu fıkra 

hükümlerine göre denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu 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 Bakanlığınca hazırlanan ve 

Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Kanunun denetçinin sorumluluğuna 

ilişkin hükümleri, bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilere de kıyasen uygulanır. 

(6) Beşinci fıkra kapsamında denetime tabi olduğu hâlde söz konusu denetimi yaptırmayanların 

finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir.” 

Böylece 6102 sayılı TTK ‟nun 397. maddesinde daha önce yapılan düzenlemeyle denetim 

kapsamı dışında kalan Anonim şirketlerde denetim konusu düzenlenmiş olmaktadır. Söz konusu 

bağımsız denetim yapılması ile ilgili düzenleme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. 

Diğer taraftan Limited şirketler bu maddeye dahil edilmeyerek Kanunun 83. maddesiyle 6102 

sayılı Kanunun 635 inci maddesine yapılan ilave ile madde “397 nci maddenin beşinci ve altıncı 

fıkraları dışında kalan, anonim şirketin denetçiye denetime ve özel denetime ilişkin hükümleri 

limited şirkete de uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

3. Denetçi Olabilecekler: 

6455 sayılı Kanun'un 81 inci maddesiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Denetçi 

olabilecekler başlıklı 400 üncü maddesinin ikinci fıkrasına yapılan değişiklik ile fıkranın son hali 

şu şekildedir. 

„‟On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe 

denetçi olarak yeniden seçilemez. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve bu fıkrada belirtilen süreleri 

kısaltmaya yetkilidir.” 

Saygılarımızla 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  


