
KAMU Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu’nun (KGK) belirlediği esaslar çerçevesinde, denetçilik 
mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde ve özenle 
gerçekleştirileceği, denetime tabi olacak şirketlerin her yıl 
Bakanlar Kurulu’nca belirleneceği Türk Ticaret Kanunu (TTK) 
kapsamında hüküm altına alınmış bulunuyor. 

TTK gereği, Bakanlar Kurulu’nca her yıl belirlenen bağımsız 
denetime tabi olan şirketler, anonim şirketlerle sınırlı olmayıp, 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve limited 
şirketlere de uygulanacağı belirtilmiş. Dolayısıyla, TTK 
gereğince bağımsız denetçi 
seçmek zorunda olan 
şirketler, birer sermaye 
şirketi olan anonim, limited 
ve sermayesi paylara 
bölünmüş komandit 
şirketlerdir. İlgili şirketler, 
her hesap dönemi için 
bağımsız denetçi veya 
denetim kuruluşu seçmek 
zorundadır. 

Ticaret Bakanlığı’nın 
2018 yılı son verilerine göre, 
769.795 adet limited şirket 
ve 125.295 adet anonim 
şirket olmak üzere, toplam 
895.090 adet sermaye şirketi 
faaliyet göstermektedir. KGK tarafından yayımlanan faaliyet 
raporuna göre ise, 31/12/2017 tarihi itibariyle 6.081 şirket 
bağımsız denetçi seçmiş görülüyor. 2018 yılında kapsama giren 
şirketleri de dahil ettiğimizde bağımsız denetim kapsamında 
olan şirket sayısı 7.500 civarında görülüyor. Dolayısıyla, 
ülkemizdeki toplam sermaye şirketlerinin yaklaşık yüzde 8’i 
bağımsız denetim kapsamında yer alıyor. 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKET KRİTERLERİ 
Ülkemizde TTK gereğince bağımsız denetim zorunluluğu, 

01/01/2013 tarihinde başlamış olup bağımsız denetime tabi 
olacak şirketler de Bakanlar Kurulu’nca ilk kez 23/01/2013 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime 
Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” ile 
belirlenmişti. Son olarak, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi 
Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’a göre…

n Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte 
üç ölçütten (a-Aktif toplamı 35.000.000 TL’, b-Yıllık net satış 
hasılatı 70.000.000 TL, c-Çalışan sayısı 175 kişi) en az ikisinin 
eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler, 

n Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış 
diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka 
açık sayılan şirketlerden üç ölçütten (a-Aktif toplamı 15.000.000 
TL, b-Yıllık net satış hasılatı 20.000.000 TL, c-Çalışan sayısı 

50 kişi) en az ikisinin eşik 
değerlerini art arda iki hesap 
döneminde aşanlar, 

n Herhangi bir ölçüte 
bağlı olmaksızın (I) sayılı 
listede belirtilen şirketler, 

n (II) sayılı listede 
belirtilen şirketlerden üç 
ölçütten (a-Aktif toplamı 
30.000.000 TL, b-Yıllık net 
satış hasılatı 40.000.000 
TL, c-Çalışan sayısı 125 
kişi) en az ikisinin eşik 
değerlerini art arda iki hesap 
döneminde aşan şirketler, 
bağımsız denetime tabi 
tutulmuş bulunuyor. 

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
Bağımsız denetçi, Türkiye Denetim Standartları’na (TDS) 

uygun olarak şirketin finansal tablolarının, Türkiye Muhasebe 
Standartları’na (TMS) göre şirketin mal varlığını, borç ve 
yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını 
tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin 
niteliğine uygun bir şekilde şeffaf ve güvenilir olarak; TTK 
kapsamında yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer 
alan finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolar ile tutarlı 
olup olmadığını ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığını denetlemek 
zorunda.

Bağımsız denetçi ayrıca, şirketin riskin erken saptanması 
sistemi ve komitesini kurup kurmadığını, kurulmuşsa sistem 
ve komitenin şirketin varlığını, gelişmesini ve sürekliliğini 
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TTK gereği her yıl belli kriterleri taşıyan şirketler zorunlu olarak bağımsız 
denetim kapsamına alınıyor. Bağımsız denetim, şirketler tarafından bir yük 
olarak görülüyor. Oysa şirkete ve finansal piyasalara sağladığı fayda 
çok daha fazla… 

Bağımsız denetime tabi olan  
şirketler ve bazı sorunlar
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