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SİRKÜLER                İstanbul, 25.01.2013 

Sayı: 2013/47                           Ref: 4/47 

 

Konu: 

2013 YILI MART AYI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKEN OLAĞAN 

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA DENETÇİ SEÇİMİ HAKKINDA  

 

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 409’uncu maddesine göre, anonim 

şirketlerin yıllık olağan genel kurul toplantılarını 2013 yılı Mart ayı sonuna kadar 

yapmaları gerekmektedir. (Özel hesap dönemine tabi olan anonim şirketler ise yıllık olağan 

genel kurul toplantılarını hesap dönemini takip eden ilk üç ay içinde yapmak zorundadırlar.) 

 

6102 sayılı Kanun’un geçici 6’ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki gibidir:  

 

“(2) 400’üncü maddede öngörülen denetçi, 397’nci maddenin dördüncü fıkrasına göre 

denetime tabi tutulan şirketlerin yetkili organı tarafından en geç 31.03.2013 tarihine kadar 

seçilir. Seçim ile birlikte 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan denetçinin görevi sona erer. 

397’nci maddenin dördüncü fıkrasına göre denetime tabi olmayan şirketlerin 6762 sayılı 

Kanuna göre görev yapan denetçilerinin görevi de 31.03.2013 tarihinde sona erer. Bu tarihe 

kadar 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan denetçi veya denetçilerin herhangi bir sebeple 

vazifelerinin sona ermesi halinde 6762 sayılı Kanunun 351’inci maddesi uygulanır. 

31.12.2012 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek 

olan dönemin bilançosu, 6762 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 6762 sayılı Kanun 

hükümlerine göre seçilmiş bulunan denetçi tarafından denetlenir. 01.01.2013 tarihini taşıyan 

veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarih itibarıyla çıkarılmış bulunan açılış 

bilançosu, bu Kanuna göre seçilmiş denetçi tarafından ve bu Kanun hükümleri uyarınca 

denetlenir. Bu Kanun hükümlerine göre seçilen denetçi, denetimini bu Kanun hükümlerine 

göre yapar. Ancak, denetçi bu Kanunun 402 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, geçmiş 

yıla ait finansal tablolar ile gerekli karşılaştırmayı yapabilmek için, 6762 sayılı Kanuna veya 

diğer mevzuata göre hazırlanan finansal tablolara raporunda yer verir. Bu fıkra hükümleri 

uyarınca görevleri ve organ sıfatları son bulan denetçinin veya denetçilerin, 6762 sayılı 

Kanuna göre toplantıya çağırdıkları genel kurullar toplanır ve azlık, 6762 sayılı Kanunun 

367’nci maddesine göre görevleri sona eren denetçilere başvurmuşsa, o usule devam 

olunur.” 

 

Yukarıda yer verilen maddeye göre, Bakanlar Kurulu tarafından 23.01.2013 günlü Resmi 

Gazete’de yayınlanan karar kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin, en geç 

Mart ayı sonuna kadar denetçilerini seçmeleri gerekmektedir. Hangi şirketlerin Bağımsız 

denetime tabi olduklarına ilişkin açıklamaları 2013/41 sayılı sirkülerimizde bulabilirsiniz. 

 

Bağımsız denetime tabi olmayacak şirketlerde ise 6102 sayılı kanun kapsamında “bağımsız 

denetim” benzeri herhangi bir denetim müessesesi öngörülmemektedir denilebilir.  
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Gerek bağımsız denetim kapsamında olacak gerekse olmayacak şirketlerde mülga 6762 sayılı 

kanuna göre seçilmiş olan murakıpların vazifeleri her halde 31.03.2013 günü itibariyle 

bitmektedir.  

 

Yukarıdaki açıklamalarımız limited şirketler için de geçerlidir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

 

 

       DENGE DENETİM YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

(*) 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.   
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Güray ÖĞREDİK  
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