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26/05/2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi
Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar yayımlanmıştır. 2018/11597 sayılı Karar ile bağımsız denetime
tabi olma ölçütleri bir kez daha belirlenerek, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı
genişletilmiştir.
Bahsi geçen Karar’a müteakiben Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan bir duyuru
yayımlanmış olup söz konusu duyuruda 2018 yılında denetime tabi olup olmadığının
değerlendirmesini eski Karar hükümlerine göre yaparak denetime tabi olmadığı için denetçi seçimini
gerçekleştirmeyen şirketlerin, denetime tabi olup olmadıklarını yeni Karar hükümleri çerçevesinde
tekrar değerlendirmesi, yeni Karara göre denetime tabi olunduğunun anlaşılması durumunda ise
denetçi seçimini gerçekleştirmesi gerektiği belirtilmiştir.
Şirketlerin 1.1.2018 tarihinden itibaren, denetime tabi olup olmadıklarını aşağıdaki kriterlere göre
değerlendirmesi gerekmektedir.

1. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI
Aşağıdaki maddelerde yer alan şirketler dışında kalan ve aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik
değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan tüm şirketler bağımsız denetime tabidir.


Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 40 milyon ve üstü Türk Lirası idi)



Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 80 milyon ve üstü Türk Lirası
idi)



Çalışan sayısı 175 kişi. (Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi)

2. HERHANGİ BİR ÖLÇÜTE BAĞLI OLMAKSIZIN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER
Bu Karara ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız
denetime tabidir.
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3. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİR BORSADA VEYA TEŞKİLATLANMIŞ DİĞER PİYASALARDA İŞLEM
GÖRMEYEN ANCAK SPK KAPSAMINDA HALKA AÇIK SAYILAN ŞİRKETLER
Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK
kapsamında halka açık sayılan ve aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap
döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabidir.


Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.



Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.



Çalışan sayısı 50 kişi.

4. EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE BELİRTİLEN ŞİRKETLER
Bu Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketlerden, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik
değerlerini art arda iki hesap döneminde aşanlar bağımsız denetime tabidir.


Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.



Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.



Çalışan sayısı 125 kişi.

5. DİĞER HUSUSLAR


Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç
ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu
ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı
takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.



Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı
bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal
tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.



Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve İştirakleriyle
birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık
net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan
kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana
ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır.
İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında
dikkate alınır.

Söz konusu Karar ekte, KGK Duyurusu ise aşağıda yer almaktadır.
Saygılarımızla….
Not:
Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce müşavirliğimize
yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan
şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtir, soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz olması halinde antette bulunan iletişim kanallarından
tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz.
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Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Hakkında Duyuru
Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398’inci maddesi kapsamında bağımsız
denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.
Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı ilk defa
23/01/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz
konusu Kararda zaman içerisinde değişiklikler yapılmış, Kararda belirlenen ölçütler
kademeli olarak düşürülerek denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.
Ancak bu defa, gerek denetime tabi olmak için geçerli olan ölçütleri bir kademe daha
düşürerek denetim kapsamını genişletme, gerekse mevcut Karara ekli (I) ve (II) sayılı listeleri
yeniden ele alarak özellikle (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler için aynı denetim
kriterlerini geçerli kılma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla, 26/05/2018 tarihli ve 30432
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız
Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (yeni Karar) ile
23/01/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 19/12/2012
tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (eski Karar) yürürlükten kaldırılmış olup,
yeni Karar 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Bu itibarla, 2018 yılında denetime tabi olup olmadığının değerlendirmesini eski Karar
hükümlerine göre yaparak denetime tabi olmadığı için denetçi seçimini gerçekleştirmeyen
şirketlerin, denetime tabi olup olmadıklarını yeni Karar hükümleri çerçevesinde tekrar
değerlendirmesi, yeni Karara göre denetime tabi olunduğunun anlaşılması durumunda ise
denetçi seçimini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Önemle duyurulur.
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