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18.03.2013 

TAMİM 2013-06 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun, 28.02.2013 tarihli 
bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları içeren Kararı, 
12.03.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 Söz konusu Karar, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. 

 Daha önce gönderdiğimiz 2013-04 sayılı Tamim ile belirttiğimiz üzere, tek başına 
veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, 

-Aktif Toplamı 150 milyon TL ve üzeri 

-Yıllık Net Satış Hasılatı 200 milyon TL ve üzeri 

-Çalışan Sayısı 500 çalışan ve üzeri 

ölçütlerinden ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler bağımsız denetime tabidir. 

Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olması 

şart değildir. Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla ölçütlerin 

sağlanması ve denetime tabi olma durumu gösterilmiştir: 
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Hesap dönemleri 

Bilanço aktif 
toplamı 150 milyon 

TL veya üzeri 
midir? 

Yıllık net satış 
hasılatı 200 

milyon TL veya 
üzeri midir? 

Çalışan sayısı 
500 veya üzeri 

midir? 

Kriterlerden 
en az ikisini 
sağlıyor mu? 

Denetime tabi 
midir? 

1/1-31/12 2011 Evet Hayır Hayır Sağlamıyor Referans yıl 
1/1-31/12 2012 Evet Evet Hayır Sağlıyor Referans yıl 
1/1-31/12 2013 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir 
1/1-31/12 2014* Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir 
1/1-31/12 2015 Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir 
1/1-31/12 2016 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir 

 

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca denetime tabi olma şartlarını taşımayan bir şirket, 
sadece ana ortaklığının, bağlı ortaklığının veya iştirakinin Bakanlar Kurulu Kararı 
kapsamında denetime tabi olması nedeniyle denetime tabi olmaz. 

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesaplanması: 

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında, varsa şirketin bağlı 
ortaklıklarının ve iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı da dikkate alınır. 

• Aktif toplamının hesabında, şirketin kendi aktif toplamından, bağlı ortaklıklarının ve 
iştiraklerinin kayıtlı değerleri çıkarılır. Bulunan tutara, 

-Bağlı ortaklıklarının aktif toplamının tamamı, 

-İştiraklerinin 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, 

-İştiraklerinin yıllık net satış hasılatından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmı 

eklenir. 

• Şirketlerin bağlı ortaklıkları aracılığıyla dolaylı olarak sahip oldukları bağlı ortaklıklar 
ve iştirakler de şirketin bağlı ortaklığı ve iştiraki olarak değerlendirilir. 

Örneğin; A Şirketinin B Şirketinde %70, B Şirketinin ise C ve D Şirketlerinde 
sırasıyla %60 ve %15 oranlarında oy hakkına sahip olduğu durumda, A Şirketi aktif 
toplamını ve yıllık net satış hasılatını hesaplarken, C Şirketini bağlı ortaklığı, D Şirketini de 
%15 oranında oy hakkına sahip olduğu iştiraki olarak değerlendirir. 

Ancak A Şirketinin B Şirketinde %40, B Şirketinin ise C ve D Şirketlerinde sırasıyla %60 ve 
%15 oranlarında oy hakkına sahip olduğu durumda, A Şirketi aktif toplamını ve yıllık net satış 
hasılatını hesaplarken, sadece B Şirketini iştiraki olarak değerlendirir. C ve D Şirketlerinin aktif 
toplamını ve yıllık net satış hasılatını dikkate almaz. 
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Çalışan sayısının hesaplanması 

Şirketin çalışan sayısının belirlenmesinde, muhtasar beyannamede bildirilen aylık 
toplam çalışan sayısının yıllık ortalaması dikkate alınır. 

• Ortalama çalışan sayısının belirlenmesinde, 

-Ana ortaklığın ve bağlı ortaklıkların bu maddeye göre hesaplanan çalışan sayılarının 
toplamı, 

-İştiraklerin bu maddeye göre hesaplanan çalışan sayısı ise şirketin iştirakteki hissesi 
oranında 

dikkate alınır. 

Örneğin, A şirketinin B şirketinde bağlı ortaklığı, C şirketinde ise %20 oranında 
iştiraki vardır. Söz konusu şirketlerin aylık çalışan sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır: 

Aylar A Şirketi B Şirketi C Şirketi 
Ocak 300 170 180 
Şubat 305 180 170 
Mart 310 185 145 
Nisan 305 195 150 
Mayıs 300 185 150 
Haziran 295 180 160 
Temmuz 290 170 160 
Ağustos 285 135 160 
Eylül 290 140 170 
Ekim 310 165 180 
Kasım 310 165 180 
Aralık 300 170 140 
Toplam 3.600 2.040 1.945 
Yıllık ortalama (Toplam/12) 300 170 162,08 

 

A Şirketinin yıllık ortalama çalışan sayısı hesaplanırken; A ve B Şirketlerinin yıllık ortalama 
çalışan sayılarının tamamı ile C Şirketinin yıllık ortalama çalışan sayısının sadece %20’si toplanır. 
Dolayısıyla, A Şirketi için toplam yıllık ortalama çalışan sayısı 470 + 32,42 =  502,42 olacaktır. 

 Söz konusu Kararın tam metni aşağıdaki adreste yer almaktadır: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/

03/20130318.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130318.htm 
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Saygılarımızla, 

 
 
 
 
IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 


