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Tarih    : 06.08.2022 

Sayı      : 2022 / 61 

Konu : 2022 Yılı Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmama Sorgu 

Ekranının KGK Tarafından Açılması Hk 

 

2022/45 sayılı sirkülerimizde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 

24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı uyarınca, bağımsız denetime tabi şirketlerin, belli 

şartları taşımaları halinde TL cinsinden yeni bir kredi kullandırılmayacağı yönündeki kuralı ile 

bu kuralın istisna ve muafiyetlerine yer verilmişti. 

Ayrıca 2022/54 sayılı sirkülerimizde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 

07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı Kararıyla uygulamanın usulüne yönelik detay açıklamalara 

yer verildiğine değinilmişti. 

İlgili açıklamalar kapsamında, bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim 

yükümlülüğü ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacak Şirketlerin BDDK Kararı kapsamından 

muaf tutulmaları sebebiyle kredi kullanacakları bankaya bu durumu beyan etmeleri durumunda 

TL kredi sınırlamasına tabi tutulmayacaklardır. Ancak, yine ilgili kararda bağımsız denetime 

tabi olmasına ancak yukarıdaki şekilde Karar kapsamından muaf olduğunu beyan ve taahhüt 

etmesine rağmen, ilgili banka nezdinde bu konuda tereddüt oluşması halinde, kredi kullandırım 

tarihinden itibaren bankalarca ilgili şirkete bağımsız denetime tabi olmadığını ya da bağımsız 

denetime tabi olsa bile denetim yükümlülüğünün ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacağını, 3568 

sayılı Kanuna göre ruhsat almış Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce (SMMM), YMM’lerce 

ya da bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylı olmak üzere belgelendirmeleri için 1 ay süre 

tanınarak, başvuruda bulunan şirketin beyanı esas alınmak suretiyle kredi kullandırılabileceği 

düzenlenmiştir. 

Kamu Gözetim Kurumu’nun (KGK) 05.08.2022 tarihli duyurusuyla 2022 hesap 

döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistemin 

kullanıma açıldığı belirtilmiştir. 

Bu anlamda, özellikle ilk defa 2022 yılında bağımsız denetime tabi olup denetim 

yükümlülüğünün ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacağını Bankalara bildirmek isteyen 

şirketlerin bu sorgulamayı yaparak veya kredi kullanacakları Bankaya yaptırarak durumu 

netleştirmeleri sağlıklı olacaktır. 

KGK sorgulama ekranına ulaşmak için; 

https://dtsorgu.kgk.gov.tr/ 

Tüm sirkülerimize ulaşmak için; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 

 

Saygılarımızla, 

https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_f97ed01aa482469b885fe371668ebd9f.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_03aee1f0f581471ea664623b05c41f7c.pdf
https://dtsorgu.kgk.gov.tr/
https://www.gcymm.com/sirkuler
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