
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
DUYURU: 13.06.2018/38 

  
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 

(2018/11597 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 

                            
26.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2018/11597 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi 
Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile, 
01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, bağımsız denetime tabi olma eşiklerinde indirime 
gidilerek Türk Ticaret Kanunu gereğince bağımsız denetime tabi tutulması gereken şirketlerin 
kapsamı genişletilmiştir.  
 
Söz konusu Karar’da yer alan düzenlemeler ve Karar sonrasında bağımsız denetim 
yükümlülüğüne ilişkin güncel durum aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

 
I- 2018/11597 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YENİDEN BELİRLENEN BAĞIMSIZ 

DENETİM EŞİKLERİ: 
 

A- Tespit Edilen Eşikleri Aşması Dolayısıyla Bağımsız Denetime Tabi Olan (Bankalar, 
Sigorta Şirketleri ve SPK’ya Tabi Olanlar Haricindeki) Şirketler: 
  

Bağımsız denetime tabi olacak (bankalar, sigorta şirketleri ve SPK’ya tabi şirketler gibi kamu 
yararını ilgilendiren kuruluşlar haricindeki) şirketlerin belirlendiği 2018/11597 sayılı BKK’nın 
3/1. maddesine göre, bağımsız denetime tabi olma bakımından tek başına veya bağlı ortaklıklar 
ve iştiraklerle birlikte üst üste iki hesap dönemi içerisinde en az ikisi aşılması gereken ölçütler 
aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

 

ÖLÇÜTLER DEĞİŞİKLİK SONRASI DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ 

Aktif Toplamı 35 Milyon TL ve üzeri 40 Milyon TL ve üzeri 

Yıllık Net Satışlar 70 Milyon TL ve üzeri 80 Milyon TL ve üzeri 

Çalışan Sayısı 175 kişi ve üstü 200 kişi ve üstü 

 
Buna göre, 2016 ve 2017 yıllarında değişiklik sonrası belirlenmiş ölçütlerden en az ikisini aşan 
şirketler, 2018 yılında bağımsız denetime tabi olacaklardır. 
  
 



 
 

 

 

B- Kamusal Sermayeli Şirketler İçin Yeniden Belirlenen Eşikler: 
 

Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, 
derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan ve dolaylı olarak 
ait olan şirketler için geçerli bağımsız denetim ölçütleri aşağıdaki gibidir: 

 

ÖLÇÜTLER DEĞİŞİKLİK SONRASI DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ 

Aktif Toplamı 30 Milyon TL ve üzeri 30 Milyon TL ve üzeri 

Yıllık Net Satışlar 40 Milyon TL ve üzeri 40 Milyon TL ve üzeri 

Çalışan Sayısı 125 kişi ve üstü 125 kişi ve üstü 

 
Buna göre, yukarıda belirtilen şirketlerden 2016 ve 2017 yıllarında değişiklik sonrası belirlenmiş 
ölçütlerden en az ikisini aşanlar, 2018 yılında bağımsız denetime tabi olacaklardır. 

 
C- Medya (Gazete) Şirketleri İçin Yeniden Belirlenen Eşikler: 

 
Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlanan şirketler için bağımsız denetime tabi olmanın 
ölçütleri aşağıdaki gibidir: 

 

ÖLÇÜTLER DEĞİŞİKLİK SONRASI DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ 

Aktif Toplamı 30 Milyon TL ve üzeri 40 Milyon TL ve üzeri 

Yıllık Net Satışlar 40 Milyon TL ve üzeri 60 Milyon TL ve üzeri 

Çalışan Sayısı 125 kişi ve üstü 175 kişi ve üstü 

 
Buna göre, yukarıda belirtilen şirketlerden 2016 ve 2017 yıllarında değişiklik sonrası belirlenmiş 
ölçütlerden en az ikisini aşanlar, 2018 yılında bağımsız denetime tabi olacaklardır. 

 
D- Telekominikasyon ve Haberleşme Şirketleri İçin Yeniden Belirlenen Eşikler: 

 
Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri  hariç olmak 
üzere,  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
denetimine tabi olan şirketler için geçerli eşikler aşağıdaki gibidir: 

 

ÖLÇÜTLER DEĞİŞİKLİK SONRASI DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ 

Aktif Toplamı 30 Milyon TL ve üzeri 30 Milyon TL ve üzeri 

Yıllık Net Satışlar 40 Milyon TL ve üzeri 60 Milyon TL ve üzeri 

Çalışan Sayısı 125 kişi ve üstü 200 kişi ve üstü 

 
Yukarıda belirtilen şirketlerden 2016 ve 2017 yıllarında değişiklik sonrası belirlenmiş 



 
 

 

 

ölçütlerden en az ikisini aşanlar, 2018 yılında bağımsız denetime tabi olacaklardır. 
 

E- Enerji Şirketleri İçin Yeniden Belirlenen Eşikler: 
 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 
Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi 
şirketlerin bağımsız denetime tabi olma ölçütleri aşağıdaki gibidir: 

 

ÖLÇÜTLER DEĞİŞİKLİK SONRASI DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ 

Aktif Toplamı 30 Milyon TL ve üzeri 30 Milyon TL ve üzeri 

Yıllık Net Satışlar 40 Milyon TL ve üzeri 60 Milyon TL ve üzeri 

Çalışan Sayısı 125 kişi ve üstü 200 kişi ve üstü 

 
Yukarıda belirtilen şirketlerden 2016 ve 2017 yıllarında değişiklik sonrası belirlenmiş 
ölçütlerden en az ikisini aşanlar, 2018 yılında bağımsız denetime tabi olacaklardır. 

 
F- Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Halka Açık Sayılan Şirketler İçin Yeniden 

Belirlenen Eşikler: 
 

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: 

 

ÖLÇÜTLER HADLER (DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞTIR) 

Aktif Toplamı 15 Milyon TL ve üzeri 

Yıllık Net Satışlar 20 Milyon TL ve üzeri 

Çalışan Sayısı 50 kişi ve üstü 

 
Buna göre, yukarıda belirtilen şirketlerin 2018 yılında bağımsız denetime tabi olabilmesi için, 
2016 ve 2017 yıllarında değişiklik sonrası belirlenmiş ölçütlerden en az ikisinin aşılması 
yeterlidir. 

 
G- TMSF’ye Devrolunan Banka ve Şirketler İçin Yeniden Belirlenen Eşikler: 

 
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 Fonu’nun iştirakleri ile 
mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından 



 
 

 

 

denetimi ve yönetimi devralınan şirketler için bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri 
aşağıdaki gibidir: 

 

ÖLÇÜTLER DEĞİŞİKLİK SONRASI DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ 

Aktif Toplamı 30 Milyon TL ve üzeri 30 Milyon TL ve üzeri 

Yıllık Net Satışlar 40 Milyon TL ve üzeri 60 Milyon TL ve üzeri 

Çalışan Sayısı 125 kişi ve üstü 200 kişi ve üstü 

 
H- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Belediye Şirketleri İçin Yeniden Belirlenen Eşikler: 

 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayenin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler için 
bağımsız denetime tabi olmanın ölçütleri aşağıdaki gibidir: 

 

ÖLÇÜTLER DEĞİŞİKLİK SONRASI DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ 

Aktif Toplamı 30 Milyon TL ve üzeri 30 Milyon TL ve üzeri 

Yıllık Net Satışlar 40 Milyon TL ve üzeri 40 Milyon TL ve üzeri 

Çalışan Sayısı 125 kişi ve üstü 125 kişi ve üstü 

 
II- HERHANGİ BİR ÖLÇÜTE BAĞLI OLMAKSIZIN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK 

ŞİRKETLER: 
 

2018/11597 sayılı BKK’da, herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olan 
şirketlerin kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, aşağıda belirtilen şirketler her 
durumda bağımsız denetime tabi olacaklardır.   

 

1) Sermaye Piyasa Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; 
a) Yatırım kuruluşları, 
b) Kolektif yatırım kuruluşları, 
c) Portföy yönetim şirketleri, 
d) İpotek finansmanı kuruluşları, 
e) Varlık kiralama şirketleri, 
f) Merkezi takas kuruluşları, 
g) Merkezi saklama kuruluşları, 
h) Veri depolama kuruluşları, 
i) Derecelendirme kuruluşları, 
j) Değerleme kuruluşları, 
k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatmış diğer 

piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla SPK’ca 
onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi 
bulunan anonim şirketler, 



 
 

 

 

l) 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) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenleme ve denetimine tabi 
şirketlerden; 

a) Bankalar, 
b) Derecelendirme kuruluşları, 
c) Finansal holding şirketleri, 
d) Faktoring şirketleri, 
e) Fİnansman şirketleri, 
f) Varlık yönetim şirketleri, 

Finansal holding şirketleri üzerinde nitelikli paya sahip olan şirketler 

3) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili 
müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya 
ticareti ile iştigal eden anonim şirketler 

4) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri 

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. 

 
III- BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA ÖLÇÜTLERİNİN HESAPLANMA İLKELERİ: 

 
A-   Süre Şartının ve Rakamsal Ölçütlerin Sağlanması Koşulu: 

 
Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlendiği 2018/11597 sayılı Karara göre, şirketlerin 
denetime tabi olması için, yukarıda ilgili bölümde belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap 
dönemi boyunca sağlaması gerekecektir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki 
ölçütün aynı ölçütler olması şart değildir. İçinde bulunduğu ayrım itibariyle geçerli ölçütleri 
sağlayan şirketler takip eden hesap döneminden başlayarak bağımsız denetime tabi 
olacaklardır. 
 
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 
tablolaları) dikkate alınacaktır.  
 
Son iki hesap döneminde yeni belirlenen üç ölçütten ikisine 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 %20 veya daha 
fazla altında kalması  

 
durumlarında, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından 
çıkacaklardır. 

 
Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap dönemleri itibariyle ölçütlerin sağlanması ve 
denetime tabi olma durumu gösterilmiştir:  

 

Hesap 
Dönemleri 

Aktif Toplamı 
35 Milyon TL 

ve üzeri 

Yıllık Net Satış 
Hasılatı 70 Milyon 

TL ve üzeri 

Çalışan 
Sayısı 175 
veya üzeri 

Kriterlerden 
en az ikisini 

sağlıyor mu? 

Denetime 
Tabi 

midir? 

1/1-31/12 20x3 Evet Hayır Hayır Sağlamıyor Referans 
Yıl 

1/1-31/12 20x4 Evet Evet Hayır Sağlıyor Referans 
Yıl 

1/1-31/12 20x5 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi 
Değildir 

1/1-31/12 20x6* Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir 

1/1-31/12 20x7 Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir 

1/1-31/12 20x8 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi 
Değildir 

 
*31/12/20X6 tarihinde sona eren hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının %20 
veya daha fazla altında kalmadığı varsayılmıştır. 
 
Yukarıda ilgili ayrımında belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketler ise kendileri için geçerli 
ölçütler dikkate alınmak suretiyle denetime tabidir. Ölçütlerin aşılıp aşılmadığının 
belirlenmesinde yukarıda açıklanan hadler uygulanır. 
 



 
 

 

 

İşbu Duyuru’nun (II) no.lu bölümünde belirtilen şirketler ise herhangi bir ölçüt şartı 
aranmaksızın denetime tabidir. 
 
Denetim, şirketin konsolide finansal tablolarının yanında münferit finansal tablolarını da içerir. 
 
Denetime tabi olma şartlarını taşımayan bir şirket, sadece ana ortaklığının, bağlı ortaklığının 
veya iştirakinin denetime tabi olması nedeniyle denetime tabi olmaz.  

 
B- Esas Alınacak Finansal Tablolar: 

 
Denetime tabi olunup olunmadığının belirlenmesinde, şirketler ile bu şirketlerin bağlı 
ortaklıkları ve iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı 
çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan son iki hesap dönemine ilişkin 
bilanço ve gelir tablosu dikkate alınır.  Yurtdışında bulunan bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, varsa 
denetimden geçmiş uluslararası muhasebe standartlarına uygun finansal tabloları, olmaması 
halinde tabi oldukları mevzuat uyarınca hazırladıkları finansal tabloları dikkate alınır. 

 
C- Aktif Toplamı ve Yıllık Net Satış Hasılatının Hesaplanması: 

 
Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında, esas alınacak finansal tablolar 
çerçevesinde, varsa şirketin bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık net satış 
hasılatı da dikkate alınır. 
 
Bağlı ortaklıkları veya iştirakleri bulunan şirketlerin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı 
tutarının hesabında aşağıdaki işlemler yapılır. 

 
 Aktif toplamının hesabında, şirketin kendi aktif toplamından, bağlı ortaklıklarının ve 

iştiraklerinin kayıtlı değeri çıkarılır. Bulunan tutara, bağlı ortaklıklarının aktif toplamının 
tamamı ve iştiraklerinin aktif toplamından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmı 
eklenir. 
 

 Yıllık net 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 payı elimine edilir. Grup içi işlemlerin kısmen veya tamamen elimine edilmesi 
ihtiyaridir. 

 
Şirketlerin bağlı ortaklıkları aracılığıyla dolaylı olarak sahip oldukları bağlı ortaklıklar ve iştirakler 
de şirketin 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 ortaklıkların iştiraklerinin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri eliminasyon işlemlerine dahil 
edilmez. 
 
Aktif toplamının ve yıllık net satış hasılatının hesabında, şirketin yurtdışındaki bağlı 
ortaklıklarının ve iştiraklerinin aktif toplamları ve yıllık net satış hasılatı da dikkate alınır. 

 
D- Çalışan Sayısının Hesaplanması: 

 
Şirketin çalışan sayısının belirlenmesinde, muhtasar beyannamede bildirilen aylık toplam 
çalışan sayısının yıllık ortalaması dikkate alınır. Söz konusu yıllık ortalama, aylar itibariyla aylık 
çalışan sayılarının toplamının on ikiye bölünmesiyle elde edilir. Çıraklık ve mesleki eğitim 
sözleşmesi kapsamında şirkette mesleki eğitim gören çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan 
sayısının hesabında dikkate alınmaz. 
 
Ortalama çalışan sayısının belirlenmesinde, ana ortaklığın ve bağlı ortaklıkların bu maddeye 
göre 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. 

 
E- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri: 
 

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerini üstlenen şirketler açısından 
aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı aşağıdaki gibi tespit edilir. 

 
 Aktif toplamının hesabında, Tekdüzen Hesap Planında yer alan “170-177 Yıllara Yaygın 

İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesapları dikkate alınmaz. 
 

 Yıllık net satış hasılatının hesabında, Tekdüzen Hesap Planında yer alan “350-358 Yıllara 
Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesaplarına sadece ilgili dönemde 
kaydedilen tutarlar yıllık net satış hasılatına eklenir. 
 

 İşin bitiminde Tekdüzen Hesap Planında yer alan 350-358 nolu hesaplardan ilgili dönem 
gelir tablosuna aktarılan kısımlar yıllık net satış hasılatının hesabında dikkate alınmaz. 

 
IV- BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ: 

 
Denetçinin şirket genel kurulunca seçilmesi gerekir. Denetçinin her faaliyet dönemi için ayrı 
ayrı ve herhalde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.  
 



 
 

 

 

Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verdiğini 
tescil ettirmek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirmek zorundadır. 

 
Saygılarımızla. 

 


