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BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMANIN ÖNEMİ VE TABİ OLMA KOŞULLARI BİLGİ NOTU 

                                                                                 

                                                                                      M. Aykut KELECİOĞLU, Haziran 2018 

 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesine göre “denetçinin her faaliyet dönemi için ve 

her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.” hükmü yer 

almaktadır. 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, bu hükümlerden 

hareketle 14.04.2015 Tarih ve 745578864-622.02.E.1357 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğine gönderdiği yazısında özetle; 

- Bağımsız denetçinin şirket genel kurulunca seçilmesi gerektiği ve bu yetkinin 

devredilemez bir yetki olduğunu, 

- Bağımsız denetçinin Yönetim Kurulunca seçilmesinin TTK’ya aykırılık teşkil edeceği, 

bu şekilde yapılan sözleşmelerin batıl olduğunu, 

- Batıl olan sözleşmeye göre yapılan denetimin, zorunlu denetim olarak kabul 

edilmeyeceğini, 

- Bu durumda denetimden geçmemiş finansal tablolar ile faaliyet raporunun 

düzenlenmemiş sayılacağı, bu tablolara istinaden diğer mevzuat kapsamında 

yapılacak ticari ve hukuki işlemlerin (finansal tabloların görüşülmesi, ibrası, kar 

dağıtımı, sermaye artırımı-azaltımı, vergi beyannamelerine ek sunulması, kredi 

dokümanı olarak sunulması, YMM ve SMMM’ler tarafından onaylanması vb 

işlemlerin) gerçekleştirilemeyeceğini, 

Belirtmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıda belirtilen madde gerekçesi konunun önemini ayrıca 

vurgulamaktadır. Gerekçeye göre; denetim bir anlamda yönetimin denetlenmesi olduğu için 

denetçinin seçimi genel kurula aittir. Seçimin zamanına ilişkin hüküm emredicidir. Seçimin her 

faaliyet yılı için yenilenmesi ve gelecek yılın denetçisinin içinde bulunulan faaliyet yılı 

bitmeden seçilmesi şarttır. Aksi takdirde aynı maddenin 6. fıkrası hükmü uygulanacaktır. 

Bağımsız denetçinin zamanında ve usulüne uygun olarak seçilmemesi, bağımsız 

denetimin yapılmadığı anlamına gelmekte ve KGK tarafından da belirtildiği üzere ciddi hukuki 

sonuçlara yol açmaktadır. 

Bu bağlamda hangi kriterler çerçevesinde şirketlerin bağımsız denetime tabi olup 

olmadığının bilinmesine ihtiyaç vardır. 
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Konuya ilişkin ana çerçevenin çizildiği ilk düzenleme 23.01.2013 Tarih ve 28537 Sayılı 

Resmî Gazete ‘de yayımlanan 19.12.2012 Tarih ve 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile çizilen ana çerçeve ve kriterler izleyen yıllarda 

çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile güncellenmiş, bağımsız denetime tabi olma kriterleri 

genişletilmiştir.  

Son olarak, gerek denetime tabi olmak için geçerli olan ölçütleri bir kademe daha 

düşürerek denetim kapsamının genişletilmesi, gerekse mevcut Karara ekli (I) ve (II) sayılı listeleri 

yeniden ele alarak özellikle (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler için aynı denetim 

kriterlerinin geçerli kılınması amacıyla, 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 6 Mayıs 2018 

tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Karar’ın yayımlanmasıyla, “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair 

Karar”ın yürürlüğe konulması hakkındaki 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 

2018 yılında denetime tabi olup olmadığının değerlendirmesini yürürlükten kaldırılan 

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. 

Bağımsız Denetime tabi olma ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararında 3 kriter vardır. 

-    Aktif toplamının belli büyüklüğü aşması 

-    Yıllık net satış hasılatının belli büyüklüğü aşması   

-    Belli sayının üstünde çalışan sayısı 

Bu üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arta iki hesap döneminde aşılması halinde 

müteakip hesap döneminin başından itibaren bağımsız denetime tabi olunacaktır. 

Bakanlar Kurulu Kararına göre çizilen ana çerçeveye ek olarak, yine bu Karar’da belirtilen 

şu düzenlemelere de dikkat etmek gerekmektedir: 

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

art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz 

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

kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim 

kapsamından çıkarılır. 

- Şirket aktif toplamı ve yıllık satış hasılatı bakımından yürürlükte mevzuat uyarınca 

hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı 

bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı 

esas alınır. 
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- Bağlı ortaklık ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu kararda belirtilen üç 

ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve 

yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal 

tablolardaki kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler elimine edilir), çalışan sayısı 

bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) 

ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu 

ölçütler iştirak hisseleri oranında alınır. (Bağlı ortaklıkta tamamı dikkate alınır) 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 

“Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına 

İlişkin Usul ve Esaslar” ile belirlenen uygulama detayları şu şekildedir: 

- Üst üste iki hesap döneminde üç ölçütten ikisinin sağlanması şartına ilişkin olarak, 

birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olması 

şart değildir. 

- Aktif toplamının hesabında, şirketin kendi aktif toplamından, bağlı ortaklıkların ve 

iştiraklerinin kayıtlı değerleri çıkarılır. Bu tutara, bağlı ortaklıklarının aktif toplamının 

tamamı ve iştiraklerin aktif toplamından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmı 

eklenir. 

- Yıllık satış hasılatının hesabında, şirketin kendi yıllık net satış hasılatına bağlı 

ortaklıklarının yıllık net satış hasılatının tamamı, iştiraklerinin yıllık net satış 

hasılatından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmı eklenir. 

- Grup içi işlemlerden doğan varlık, borç, gelir ve giderlerden, bağlı ortaklıklarla 

olanların tamamı, şirketin ve bağlı ortaklıkların doğrudan iştirakleriyle olanlarının 

ise hisselerine düşen pay elimine edilir. Grup içi işlemlerin elimine edilmesi 

ihtiyaridir. 

- Şirketlerin bağlı ortaklıkları aracılığı ile dolaylı olarak sahip oldukları bağlı 

ortaklıklar ve iştiraklerde şirketlerin bağlı ortaklığı ve iştiraki olarak değerlendirilir. 

- Şirketlerin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin sahip olduğu bağlı ortaklıklar ve 

iştirakler, ilgili iştirakin finansal tablolarındaki değerleri üzerinden dikkate alınır. Bu 

sebeple, şirketin veya bağlı ortaklıklarının iştiraklerinin bağlı ortaklıkları ve 

iştirakleri eliminasyon işlemlerine dahil edilmez. 

- Aktif toplamının ve yıllık satış hasılatının hesabında, şirketin yurtdışındaki bağlı 

ortaklıklarının ve iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı da dikkate 

alınır. 

- Aktif toplamının hesabında Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma Maliyetleri, yıllık satış 

hasılatının hesabında Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak edişleri dikkate alınmaz. 

Yıllık satış hasılatının hesabında, Tekdüzen Hesap Planında yer alan Yıllara Yaygın 

İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesaplarına sadece ilgili dönemde kaydedilen 

tutarlar yıllık net satış hasılatına eklenir. İşin bitiminde Yıllara Yaygın İnşaat ve 

Onarım Hak edişleri hesaplarından ilgili dönem gelir tablosuna aktarılan kısımlar 
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yıllık net satış hasılatının hesabında dikkate alınmaz. 

- Çalışan sayısının belirlenmesinde, muhtasar beyannamede bildirilen aylık toplam 

sayısının yıllık ortalaması alınır. 

- Çalışan sayısının belirlenmesinde, ana ortaklığın ve bağlı ortaklıkların hesaplanan 

çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştiraklerin bu maddeye göre hesaplanan 

çalışan sayısı ise şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır. 

- Çalışan sayısının hesabında, şirketin kendisinin, bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin 

yurtiçindeki ve yurtdışındaki çalışan sayıları da dikkate alınır. 

 

Bu çerçevede bağımsız denetime tabi olma ile ilgili olarak, 2018/11597 Sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen kriterler şu şekildedir: 

Bağımsız denetime tabi şirketler 

Aşağıda belirtilen şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir. 

 

a) Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler. 

 

Eski Düzenleme 

Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini 

sağlayan şirketler ile ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız 

denetime tabidir: 

a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası. 

b) Yıllık net satış hasılatı seksenmilyon ve üstü Türk Lirası. 

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü. 

 

Buna göre, daha önceden yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde bağımsız denetime 

tabi olan “ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler”, “a)” bendinde yer alan 

düzenleme ile herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olacaktır. 
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b) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan 

diğer şirketler: 

1) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen 

ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan 

şirketler için eşik değerler: 

i) Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası. 

ii) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası. 

iii) Çalışan sayısı 50 kişi. 

2) Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler: 

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası. 

ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası. 

iii) Çalışan sayısı 125 kişi. 

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler: 

i) Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası. 

ii) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası. 

iii) Çalışan sayısı 175 kişi. 

(1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik 

değerler; “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe 

konulması hakkındaki 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 

yayımlandığı tarihten günümüze, aşağıdaki değişikliklere uğramıştır. 

19/12/2012 tarihli ve 

2012/4213 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı 

(İlk Hali) 

a) Aktif toplamı 150 milyon 

ve üstü TL. 

b) Yıllık net satış hasılatı 

200 milyon ve üstü TL. 

c) Çalışan sayısı 500 ve 

üstü. 

14/03/2014-28941 sayılı 

Resmi Gazete’de Yapılan 

Değişiklik Sonrası 

a) Aktif toplamı 75 milyon 

ve üstü TL. 

b) Yıllık net satış hasılatı 

150 milyon ve üstü TL. 

c) Çalışan sayısı 250 ve 

üstü. 

 

1/2/2015-29254 sayılı 

Resmi Gazete’de Yapılan 

Değişiklik Sonrası 

a) Aktif toplamı 50 milyon 

ve üstü TL. 

b) Yıllık net satış hasılatı 

100 milyon ve üstü TL. 

c) Çalışan sayısı 200 ve 

üstü. 

 

19/3/2016-29658 sayılı 

Resmi Gazete’de Yapılan 

Değişiklik Sonrası 

a) Aktif toplamı 40 milyon 

ve üstü TL. 

b) Yıllık net satış hasılatı 80 

milyon ve üstü TL. 

c) Çalışan sayısı 200 ve 

üstü. 
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Kapsam dışında tutulan şirketler 

Aşağıdaki şirketler bu Kararın kapsamı dışındadır: 

a) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 24/11/1994 tarihli ve 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. 
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(I) SAYILI LİSTE 

1) 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; 

a) Yatırım kuruluşları, 

b) Kolektif yatırım kuruluşları, 

c) Portföy yönetim şirketleri, 

ç) İpotek finansmanı kuruluşları, 

d) Varlık kiralama şirketleri, 

e) Merkezi takas kuruluşları, 

f) Merkezi saklama kuruluşları, 

g) Veri depolama kuruluşları, 

ğ) Derecelendirme kuruluşları, 

h) Değerleme kuruluşları, 

ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem 

görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç 

belgesi bulunan anonim şirketler, 

i) Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay 

hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap 

döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi 

bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler. 

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; 

a) Bankalar, 

b) Derecelendirme kuruluşları, 

c) Finansal holding şirketleri, 

ç) Finansal kiralama şirketleri, 

d) Faktoring şirketleri, 

e) Finansman şirketleri, 

f) Varlık yönetim şirketleri, 

g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan 

şirketler. 

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik 

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik 

şirketleri. 

4) Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler 

aracı kurumlan, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler. 
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5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo 

işletmeleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi 

mağazalar. 

6) Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar: 

a) Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı. 

b) Uydu televizyon yayın lisansı. 

c) Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı. 

 

(II) SAYILI LİSTE 

1) Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, 

vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler. 

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler. 

3) Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 

5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta 

Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler. 

4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum 

düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler. 

5) (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere; 

a) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme 

değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç 

olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar 

Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler. 

b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si 

belediyelere ait olan şirketler. 

 


