
 

1 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 18.05.2016 

Sayı: 2016/093       Ref: 4/093 

 

 

Konu:  

2015 YILI FAALİYET DÖNEMİ DENETÇİSİNİN 2016 YILI İÇİNDE SEÇİLMESİ 

İLE İLGİLİ KGK KURUL KARARI 

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan 

12.5.2016 tarih ve 75935942-050.01.04 – [03/  ] sayılı Kurul Kararında;  

 

 2015 yılı hesap döneminde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397. maddesi 

kapsamında bağımsız denetime tabi olduğu tespit edilen bazı şirketlerin 2015 yılının 

denetçisini 2016 yılında seçtikleri ve 2016 yılında denetim sözleşmesini 

akdettiklerinin tespit edildiği belirtilmiş, 

 

 Buna bağlı olarak TTK’nın 399. maddesinin birinci fıkrasında, denetçinin, her 

faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden 

seçilmesinin şart olduğu vurgulandıktan sonra,  

 

 İlgili hesap döneminden sonraki dönemlerde yapılan denetçi seçimine 

dayanılarak imzalanan denetim sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak denetimler 

ile TTK’nın 397. maddesinde öngörülen bağımsız denetim zorunluluğunun 

yerine getirilmiş olamayacağına ve keyfiyetin Başkanlık tarafından kamuoyuna 

duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

KGK’nın 12.5.2016 tarih ve 75935942-050.01.04 – [03/  ] sayılı Kurul Kararı 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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T.C. 

KAMU GÖZETİMİ 

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 

  

KURUL KARARI 

  

Karar Tarihi: 12/05/2016 

Karar No : 75935942-050.01.04 – [03/  ]                               

            

                Gözetim ve Denetim (II) Daire Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarihli 
müzekkeresinde; 2015 yılı hesap döneminde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
(TTK) 397 inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olduğu tespit edilen bazı 
şirketlerin 2015 yılının denetçisini 2016 yılında seçtikleri ve 2016 yılında denetim 
sözleşmesini akdettikleri tespit edildiği belirtilmiştir. 

  

                   TTK’nın 399 uncu maddesinin birinci fıkrasında, denetçinin, her faaliyet 
dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesinin 
şart olduğu belirtilmiştir. 

  

                 Bu bağlamda, denetimin ait olduğu hesap döneminden sonraki 
dönemlerde yapılan denetçi seçimine dayanılarak imzalanan denetim sözleşmeleri 

çerçevesinde yapılacak denetimler ile TTK’nın 397 inci maddesinde öngörülen 
bağımsız denetim zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağına ve keyfiyetin 
Başkanlık tarafından kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 


