
                                                        
 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

            17.03.2014 
            Sirküler, 2014/05 

Sayın Meslektaşımız; 

Konu : Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarında Değişiklikler Yapılmıştır.  

 

23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetime 

tabi olacak şirketlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkında karar 14 

Mart 2014 tarihinde yayımlanmıştır. 

 

01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar’da; bağımsız 

denetime tabi olacak şirketler ile ilgili ölçütler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

 

Tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle beraber aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini 

sağlayan şirketler; 

1) Aktif toplamı 75.000.000 TL ve üstü olması. 

2) Yıllık net satış hasılatı 150.000.000 TL ve üstü olması. 

3) Çalışan sayısı 250 ve üstü olması. 

 

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

aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır. 

Örneğin 2012 ve 2013 hesap dönemlerinde yukarıda belirtilen üç ölçütten en az ikisini aşan 

şirketler 2014 Mart ayı sonuna kadar yapılacak genel kurullarında 2014 yılı hesap dönemi için 

denetçi seçmek durumundadırlar.  

 

Söz konusu Karar’ın tam metni aşağıda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

 

 
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA 
DEĞİŞİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR 
 
MADDE 1 - 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
“Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın 3 üncü Maddesinin 
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.  
b) Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.  
c) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü.”  
 
MADDE 2 - Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin birinci sırasına aşağıdaki bent eklenmiştir.  
“i) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden anonim 
şirketler”  
 
MADDE 3 - Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin dördüncü sırasında yer alan “İstanbul Altın 
Borsasında Üye Olarak” ibaresi “Borsa İstanbul piyasalarında” şeklinde değiştirilmiştir.  
 
MADDE 4 - Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.  
“a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.  
b) Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.  
c) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü.”  
 
MADDE 5 - Bu Karar 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  

MADDE 6 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
 


