
  

   
 

 

Sirküler No  : 362/2014-3 

Sirküler Tarihi : 17.03.2014 

Konusu  : 6102 Sayılı Kanuna Göre Bağımsız Denetim Zorunluluğunun Kapsamı Hk. 

 
 01.02.2013 tarih ve 344/2013-4 sayılı sirkülerimizde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397. 

maddesine göre 2013 yılına ilişkin finansal tablolarını bağımsız denetime tabi tutacak şirketler hakkında bilgi 

verilmiştir. 

 

 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’da 01.01.2014 tarihinden itibaren 

yürürlük kazanacak şekilde değişiklik yapılmıştır. Anılan karar ile 6102 sayılı TTK’ya göre zorunlu olarak 

bağımsız denetime tabi tutulacak şirketlerin sayısı artırılmış olmaktadır. 

 

A) DENETİME TABİ ŞİRKETLER: 

 

 14.03.2013 tarih ve 2894 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile; 150 Milyon TL olan aktif toplam 75 Milyon TL’ye, 200 Milyon TL olan yıllık net satış hasılatı 150 Milyon 

TL’ye, 500 kişi olan ortalama çalışan sayısı 250 kişiye düşürülmüştür. 

 

Ayrıca, 2012/4215 sayılı BKK ile (I) sayılı listenin birinci fıkrasının sonuna (i) bendi eklenerek 

nitelikle yatırımcılara ihraç edilmek üzere pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden anonim şirketler de ilave 

olunmuştur. Bilindiği üzere BKK ekindeki (I) sayılı listede sayılan şirketler yukarıda belirtilen sınırlara 

bakılmaksızın bağımsız denetime tabidirler. 

 

Yeni sınırların uygulaması 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup 2013 ve 2012 

yıllarında (her iki yılda da) yukarıda belirtilen yeni sınırlarda en az ikisini aşanların 2014 yılı finansal tabloları 

bağımsız denetimden geçmek zorundadır. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yeni ölçütlerin hesabında, bağlı 

ortaklığı veya iştiraki bulunanlar, konsolide finansal tablolarını esas alacakları, çalışan sayısının hesabında da 

toplulukta çalışanların toplam sayısının dikkate alınacağı tabiidir. 

 

B) DENETÇİ SEÇİMİ : 

 

6102 sayılı Kanunun 399. maddesine göre denetçinin, genel kurul tarafından denetlenecek faaliyet 

dönemi bitmeden önce seçilmesi gerekir. Denetlenecek faaliyet döneminin ilk dört ayı içinde denetçinin 

seçilmemesi halinde denetçi; yönetim kurulu, her bir yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin 

istemi üzerine mahkemece atanır. 

 

Konsolidasyona dahil olan ana şirketin finansal tablolarının denetimi için seçilen denetçi, başka bir 

denetçi seçilmediği taktirde topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir. 

 

Seçilen denetçi yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 

ilan olunur. Seçilen denetçi şirketin internet sitesinde de ayrıca ilan olunur. 

 

Denetime tabi olduğu halde, denetlenmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu 

düzenlenmemiş hükmündedir. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

         Saygılarımızla, 

 


