SİRKÜLER
Sayı : 2021 – 014

İstanbul, 12.01.2021

KONU: Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikleri.
Sayın Mükellefimiz,

Karar defteri’nin kapanış tasdiki ve ara tasdiklerin 31.01.2021 tarihine kadar yaptırılması
gerekir. Konu ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki gibidir.
A) KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER: YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ:
1- Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin tutmak zorunda
oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna
kadar yapılması gerekir. 31 Ocak 2021 Tarihi Pazar gününe denk geldiği için; kapanış tasdiki 01 Şubat
2021 günü mesai saati sonuna kadar yaptırılması gerekir.
2- Limited Şirketler: Limited şirketler tarafından tutulmakta

olan Müdürler

Kurulu

Karar

Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna kadar yapılması zorunludur. 31 Ocak
2021 Tarihi Pazar gününe denk geldiği için kapanış tasdiki 01 Şubat 2021 günü mesai saati sonuna kadar
yaptırılması gerekir. Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu
değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki
yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur.
Yevmiye defterinin kapanış onayı ise: 30.06.2021 tarihine kadar yaptırılacaktır.
B) ARA TASDİK (ONAY YENİLEME):
Yevmiye Defteri, Defter-İ Kebir, Envanter Defteri,
Damga Vergisi Defteri,
Yönetim Kurulu Karar Defteri’nin, yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı
(Ocak/2021) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. (VUK. 222.
Md. / 19.12.2012 tarihli RG’de yayımlanan Ticari Defter Gn. Tb. Md. 16.)
Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen
faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.
Saygılarımızla,
MEGA GLOBAL GRUP
ß Uluslararası Bağımsız Denetim
ß Yeminli Mali Müşavirlik
ß Mali Müşavirlik
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde; Birsen UÇAR (birsenucar@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
İş bu sirkülerde yer alan açıklamalarımız, genel bilgiler içeriyor olabilir. INPACT ve Mega Global Uluslararası Bağımsız
Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği bilgiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin
olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza
haklılık, sorumluluk iddiasında bulunamazlar.

