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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 06.07.2018 

         Sayı  : 2018/52 
  

Değerli Müşterimiz;                                                                   

 

  

 

 BAĞIMSIZ DENETİME tabi şirketlerin kapsamı Bakanlar Kurulu kararı ile 

genişletilmiş olup, Kamu Gözetimi Kurumunun açıklamalarını özetle bilgilerinize 

sunuyoruz. 

 

1. Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletilmiştir. 

 

            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.  

2. 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri 

Belirlenmiştir. 

 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,  
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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 

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. 

 

 

 

 

3. 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.  

4. 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.  

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

2018 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetime tabi olup olmadığının 

belirlenmesinde; 

          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.  

5. 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)  

 

       Saygılarımızla 

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


