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İstanbul, 30.11.2022  

DUYURU 571 
   

Konu: Bağımsız denetime tabi olma hadleri ve İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde 

faaliyette bulunan kurumlar için transit ticarette vergi indirimi hk. 

 

1. 2023 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri 

Yeniden Belirlendi 

 

30.11.2022 Tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi 

Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434) ile 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girmek 

üzere şirketlerin bağımsız denetime tabi olmasına ilişkin şartlar değiştirilmiştir.   

 

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; 

● Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem 

görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 

halka açık sayılan şirketler için eşik değerler aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan 

sayısı bakımından sırasıyla 30 milyon TL, 40 milyon TL, 50 kişi olarak, 

 Önceki Yeni 

Aktif toplamı 15 Milyon TL 30 Milyon TL 

Yıllık net satış hasılatı 20 Milyon TL 40 Milyon TL 

Çalışan sayısı 50 kişi 50 kişi 

 

● Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler aktif toplamı, yıllık net satış 

hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 60 milyon TL, 80 milyon TL, 100 kişi olarak, 

 Önceki Yeni 

Aktif toplamı 30 Milyon TL 60 Milyon TL 

Yıllık net satış hasılatı 40 Milyon TL 80 Milyon TL 

Çalışan sayısı 125 kişi 100 kişi 

 

● Yukarıda belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler aktif toplamı, yıllık 

net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 75 milyon TL, 150 milyon TL, 150 

kişi olarak değiştirilmiştir. 

 Önceki Yeni 

Aktif toplamı 35 Milyon TL 75 Milyon TL 

Yıllık net satış hasılatı 70 Milyon TL 150 Milyon TL 

Çalışan sayısı 175 kişi 150 kişi 

 

Eşik değerlere tabi şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art 

arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime 

tabi olur. 
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Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç 

ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden 

en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip 

hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar. 

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı 

bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, 

çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır. 

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle 

birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net 

satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin 

toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı 

ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, 

iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır. 

Bağımsız denetime tabi şirketlerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim yükümlülükleri, 

mevzuatta hüküm bulunmaması halinde Kurum tarafından belirlenir. 

 

2. İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde Faaliyette Bulunan Kurumlar İçin Transit 

Ticarette Vergi İndirimi 

 

26.11.2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  7421 Vergi Usul Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu 

maddesinin birinci fıkrasına eklenen “i” bendi uyarınca 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi 

Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette 

bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları 

Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım 

satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’si kurum kazancından indirim konusu 

yapılabilecektir. Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine 

ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer 

edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şarttır. 

Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya 

yetkilidir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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