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Sirküler ; 2018/001  
 
Konu : Kapanış Tastikleri; 
 
 
Sayın Yetkililer ; 
 
2018 yılı Ocak ayı içerisinde yapılması gereken kapanış tasitklerine ilişkin bilgi notumuz ektedir. 
 
Saygılarımızla / 11.01.2018 
 
 
 

     C.Serkan KUMDAKCI 
S.M.M.M. / Bağımsız Denetci 
 

 

A)-KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER : 

Defterlerin tasdik zamanları hem 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 221 nci maddesinde hem de 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 64 üncü maddesinde belirtilmiştir.   

A.Ş.YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ 

1.Anonim şirketler,sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler: 

Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin tutmak 

zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap 

döneminin ilk ayı sonuna (31.01.2018) kadar yapılması gerekir. 

2.Limited Şirketler: 

Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış 

tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna (31.01.2018) kadar yapılması zorunludur. 

TTK m. 64/4’de yönetim kurulu karar defterinden bahsedip müdürler kurulu defterinden 

bahsedilmemesi limited şirketlerde müdürler kurulu defteri tutulmasının zorunlu olup olmadığı 

konusunda duraksamaya neden olmaktadır  

Ancak TTK m. 64/4’de yönetim kurulu karar defteri tutulması gereken ticari defterler arasında 

sayıldığından Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri’nin de herhangi bir ilave 

açıklamaya mahal olmadan bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

 

YUKARIDAKİ DEFTERLER DIŞINDAKİ DEFTERLER OCAK AYI KAPANIŞ 

TASDİKİNE TABİ DEĞİLDİR. 
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B)-ARA TASDİK (ONAY YENİLEME):  

 

Ara tastik yapılabilir defterler;  

*-)YEVMİYE Defteri ,  

*-)DEFTER-İ Kebir ,  

*-)ENVANTER Defteri , 

*-)İŞLETME Defteri, 

*-)SERBEST MESLEK KAZANÇ Defteri, (2018 den itibaren Defter beyan sisteminden 

tutulacağı için ara tasdik yapılamaz.) 

*-)DAMGA VERGİSİ Defteri, 

*-)YÖNETİM KURULU KARAR Defteri’nin, yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap 

döneminin ilk ayı (Ocak/2018) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya 

devam edilebilir. 

İlği ; (VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli RG’de yayımlan Tic.Deft. İlişkin Tebliğ/Md. 16.) 

*-)Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak 

kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam 

edilebilir. 

 

Bilgilerinize rica ederim.Saygılarımla, 

 


