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KONU : BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE 

DAİR KARAR 

 

23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı resmi gazetede Bağımsız Denetime Tabi Olacak 

Şirketlere ilişkin karar yayımlanmıştır. 

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: 

 Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası. 

 Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası. 

 Çalışan sayısı beşyüz ve üstü. 

Ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve 

iştirakleriyle birlikte listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, 6102 sayılı Kanun ile 660 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir. 

Uygulamaya ilişkin esaslar 

Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap 

döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime 

tabi olur. 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. 

Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; 

şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki 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. 

Bağlı ortaklıkları 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 tablolarda yer alan kalemlerin 
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toplamı (varsa grup içi işlemler yok 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 iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır. 

 

İlgili karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

Saygılarımızla, 


