
                                                                           

 
6102 Sayılı TTK Kapsamında Türkiye’de Bağımsız Denetim ve 

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir 
Araştırma 

Evaluation of Independent Audit and Corporate Governance Practices in 
Turkey Under The Turkish Commercıal Code No. 6102: A Qualitative 

Research 
 

Yasin KARADENİZ 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Ayvacık Meslek Yüksekokulu 
17860 Ayvacık, Çanakkale, Türkiye 

ykaradeniz@comu.edu.tr 
Özet 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de yıllardır aksaklıkların yaşandığı kurumsal 
yönetim uygulamalarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kazandığı yeni boyutu 
açıklamak ve ülkemiz uygulamalarında birçok sorunun yaşandığı tam anlamıyla işlerlik 
kazanamayan bağımsız denetimin önemini, mevcut ve gelecekteki durumunu, 6102 
Sayılı TTK ve kurumsal yönetim kapsamında değerlendirmektir. Nitel bir araştırma 
olan görüşme yöntemi, İzmir ve Çanakkale illerindeki bağımsız denetim kuruluşlarında 
çalışan en az bir sorumlu baş denetçiyle (ağırlıklı YMM’ler) karşılıklı görüşülerek 
gerçekleştirilmiştir.6102 Sayılı TTK’nin, kurumsal yönetimin; Türkiye’de bağımsız 
denetimin gelişimine olumlu katkılar sağlayacağı, yapılan görüşmeler aracılığıyla ortaya 
konulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Kurumsal Yönetim, 6102 Sayılı Türk Ticaret 
Kanunu. 

Abstract 
The purpose of this study is as follows: To explain the new dimension that the 

corporate governance practices, which have had troubles for years in Turkey, have 
acquired with the Turkish Commercial Code and, while explaining such relations, to 
reveal the importance of independent auditing, which could not become fully functional 
and has gone through many problems again in the practices of our country, and also 
the importance of present situation and the situation in future with the help of Turkish 
Commercial Code and corporate governance relations. Interviews as a way of 
qualitative research has been done face to face with at least one chief auditor (mostly 
CPAs) working in any of the independent auditing firms in İzmir and Çanakkale cities. 
Following interviews with auditors it has been revealed that the Turkish Commercial 
Code, corporate governance in Turkey would contribute positively to development of 
independent auditing.  
Keywords: Independent Auditing, Corporate Governance, Turkish Commercial Code 
No. 6102. 


