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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 01.06.2018 

         Sayı  : 2018/38 
  

Değerli Müşterimiz;                 

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1. Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi 

 

 Bilindiği gibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397 inci maddesi kapsamında 

bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.  

          Bakanlar Kurulu, 2018/11597 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin 

Belirlenmesine Dair Kararı ile bağımsız denetime tabi olmanın üç ölçütünü, 01.01.2018 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden değiştirerek, bağımsız denetime tabi 

olacak şirketlerin kapsamını genişletmiştir.  

 Ayrıca KGK söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın “2018 yılı dahil olarak 

uygulanacağına” ilişkin bir duyuru yayımlamıştır.  

 1.1. 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri 

 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olan bağımsız denetime tabi olmanın 

ölçütleri aşağıdaki gibidir. 

 -(I) Sayılı listede belirtilen Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası 

Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler,  

 -Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 

düzenleme ve denetimine tabi şirketler,  

 -Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 

kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,  

 -İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili 

müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile 

iştigal eden anonim şirketler,  

         -Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket 

halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri, 

         -Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan 

şirketler, 

          -Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler,  

ölçütlere bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabidir.  

          -Yukarıda belirtilen Şirketler haricinde kalan ve tek başına veya bağlı ortaklıkları 

ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini üst üste iki hesap dönemi 
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içerisinde sağlayan tüm şirketler için bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri 

aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.  

 

 

 

 

          (II) Sayılı Listede belirtilen şirketler için bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri; 

 

 

 

 

 

 Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda 

işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan 

şirketler için bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri değişmemiş olup aşağıdaki 

gibidir. 

 

 Kapsam Dışında Tutulan Şirketler;  

 a)Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler,  

 b)Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen 

şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine, 

kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler,  

bu karar kapsamı dışında tutularak bağımsız denetime tabi değillerdir.  

 1.2.Ölçütlerin Hesaplanma İlkeleri 

 Bakanlar Kurulu Kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda 

belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Birbirini takip 

eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olması şart değildir. Bu 

ölçütlerin sağlanması durumunda, şirket takip eden hesap döneminde bağımsız 

denetime tabi olacaktır.  

 Buna göre, hesap dönemi takvim yılı olan anonim ve limited şirketler açısından, 

2018 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetime tabi olup olmadığının 

belirlenmesinde; 

Ölçütler  Değişiklik Sonrası 

Aktif Toplamı 35 Milyon TL ve üzeri 

Yıllık Net Satışlar 70 Milyon TL ve üzeri 

Çalışan Sayısı 175 kişi ve üzeri 

Ölçütler  Değişiklik Sonrası 

Aktif Toplamı 30 Milyon TL ve üzeri 

Yıllık Net Satışlar 40 Milyon TL ve üzeri 

Çalışan Sayısı 125 kişi ve üzeri 

Ölçütler   

Aktif Toplamı 15 Milyon TL ve üzeri 

Yıllık Net Satışlar 20 Milyon TL ve üzeri 

Çalışan Sayısı 50 kişi ve üzeri 
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 01.01.2018 tarihinden önce sona eren son iki hesap dönemine ait bilanço 

(31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli bilançolar) ve gelir tablosu (2016 ve 2017 hesap 

dönemlerine ilişkin gelir tabloları) kullanılacaktır. Son iki hesap döneminde yeni 

belirlenen üç ölçütten ikisini üst üste sağlayanlar 2018 hesap dönemi için bağımsız 

denetime tabi olacaklardır.  

 Bağımsız denetime tabi şirketler söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların 

art arda iki hesap döneminde altında kalması ya da bir hesap döneminde söz konusu 

ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalması 

durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından 

çıkarlar.  

 1.3.Bağımsız Denetçi Seçimi 

 Bilindiği gibi, denetçinin şirket genel kurulunca seçilmesi gerekir. Denetçinin her 

faaliyet dönemi için ayrı ayrı ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi 

bitmeden seçilmesi şarttır.  

 Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi 

denetçiye verildiğini tescil ettirmek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirmek 

zorundadır. (6102 sayılı TTK, Md.399/1)  

2. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin 

Yetkilendirme Tebliği Yayımlanmıştır. (31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı R.G.) 

 Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; 

elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta 

bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul 

ve esasları belirlemiştir. 

 

          Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli 

elektronik sertifikaya sahip olmak zorundadır. Başka amaçlarla daha önce temin 

edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar E-TUYS için kullanılabilir.  

 2.1.Yetkilendirme başvurusu  

 -Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin 

kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle Genel 

Müdürlüğe başvurması gerekmektedir. 

 a)Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,  

 b)Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı 

veya noter onaylı örneği,  

 c)Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet 

sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe 

olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında 

düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey 

Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin 

Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması 

gerekir). 
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 ç)Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan 

örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı 

Yetkilendirme Formu.  

 -Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. 

Bu durumda, E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek 

her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre 

taahhütnamede belirtilir.  

 -Yatırımcı için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, 

geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz.  

 -Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika 

temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez.  

 2.2.Yatırımcının E-TUYS’ta tanımlanması ve yetkilendirme onayı  

 -Yetkilendirme başvurusu üzerine, yatırımcıya ait bilgilerin E-TUYS’ta 

tanımlanmasını ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü müteakip, 

Genel Müdürlük tarafından E-TUYS aracılığıyla onay işlemleri başlatılır. Usulüne uygun 

olmayan başvurular işleme alınmamaktadır. 

 -Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat 

çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da 

yatırımcının tanımlama ve yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahip 

bulunmaktadır.  

 -Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu, kullanıcının beyan ettiği 

elektronik posta adresine bildirir. Genel Müdürlük, ulaşmayan bildirimlerden 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 Kullanıcı yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet 

sayfasında yer alan E-TUYS’ta “Yatırımcı” ve “Ortak Listesi” alanlarındaki bilgileri 

elektronik ortamda doldurur ve kaydeder. Genel Müdürlükçe, işlemin 

sonuçlandırılmasını müteakip yatırımcı tarafından beyan edilen elektronik posta 

adresine bildirimde bulunulur.  

 2.3.Yetki süresinin uzatılması  

 -Kullanıcının yetkisi, taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı 

talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS 

taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu ile birlikte Genel Müdürlüğe 

müracaatta bulunulması gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki 

sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır. 

 

 -Süre uzatımında, daha önce yatırımcı tarafından sunulan ve geçerliliği devam 

eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya 

içerdikleri bilgilerin taahhütname ve kullanıcı yetkilendirme formu ile farklı olması 

durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.  

 Ayrıca mevcut kullanıcı bilgilerinde değişiklik olması veya yeni bir kişinin 

yetkilendirilmesi durumunda kullanıcı yetkilendirme formu yeniden düzenlenir.  
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 2.4.Yetkinin iptali  

 -Kullanıcının yetkisi, yatırımcının Genel Müdürlüğe başvurusu üzerine iptal edilir. 

Başvuruda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza 

Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından 

düzenlenmiş azilname aranmaktadır. 

 -Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter 

kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yatırımcıya bildirildiğini tevsik eden belgelerle 

Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine yetki iptal edilmektedir. 

 2.5.Yetkinin askıya alınması  

 -Yatırımcının Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile kullanıcıların yetkisi, geçici 

süreyle askıya alınabilecektir. 

 2.6.Güncelleme işlemleri  

 -Yatırımcı bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler) 

değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın yatırımcı adına 

kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta güncelleyebilecektir.  

 -Yatırımcının vergi kimlik numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı 

söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel 

Müdürlükçe yatırımcının önceki vergi kimlik numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal 

edilir.  

 Yeni vergi kimlik numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının 

yetkilendirilmesi için bültenimizin 2.1.Yetkilendirme başvurusunda belirtilen belgelerle 

yeniden Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi gerekmektedir. 

 -Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ta 

güncellenir veya Genel Müdürlüğe bildirilir.  

 Ekonomi Bakanlığı; bu hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve 

zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan 

çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkili 

kılınmıştır. 

 E-TUYS’un uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik 

iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlığın sorumluluğu bulunmamaktadır. E-TUYS’un 

uygulanmasında yatırımcı ile kullanıcı arasında doğabilecek hukuki ihtilaflardan 

Bakanlığın sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 2.7.Uygulama  

 E-TUYS vasıtasıyla işlem yapmak isteyen kullanıcılar için yetkilendirme işlemleri 

Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır. Uygulama 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 

başlamıştır. 

 

                                           Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


