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SİRKÜLER SAYI: 2022/158                                                    08.08.2022  

 

ŞİRKETLERİN 2022 HESAP DÖNEMİNDE DENETİME TABİ OLUP 
OLMADIKLARINI SORGULAYABİLECEKLERİ SİSTEM KULLANIMA 
AÇILMIŞTIR 
 
 
Bilindiği üzere, BDDK’nun 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile bankalar ve 

finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili 

düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin TL cinsinden nakdi ticari 

kredi kullanımlarına sınırlama getiren düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenleme 

hakkında 25.06.2022 – 2022/116 ve 28.06.2022 – 2022/117 sayılı sirkülerlerimizde 

bilgilendirme yapılmıştı. Ancak söz konusu kararın uygulamada bazı sorunlara yol 

açması nedeniyle BDDK tarafından yayınlanan 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı Karar 

ile 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kurul Kararının, söz konusu Karar tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere, aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar 10265 sayılı 

Karar’da belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir. 10265 sayılı Karar’la 

yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirmeyi ise 08.07.2022 – 2022/138 sayılı 

sirkülerimizde bulabilirsiniz. 

 

10265 sayılı Karar’ın 8. maddesine göre, bağımsız denetime tabi olduğu halde 

denetim yükümlülüğü ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacak şirketlerin bu Karar 

kapsamından muaf tutulması gerektiği belirtilmiştir.  

 

Kamu Gözetimi Kurumu, 05.08.2022 tarihli duyurusuyla 26/05/2018 tarihli ve 30432 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız 

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3394.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3395.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3420.pdf
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Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2022 hesap 

döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen şirketlerin sorgulanabileceği sistemi 

kullanıma açmıştır. Özellikle yukarıda değinilen BDDK Kararları sonrasında TL kredi 

kullanımları için önemli bir kriter haline gelen bağımsız denetime tabi olma durumunun 

tespiti için yapılacak sorgulama, https://dtsorgu.kgk.gov.tr/ web sitesinden 

gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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