
 

 

 

Bu sirküler genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, bu 

yayına dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için İDA YMM  

ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak nedeniyle doğabilecek 

zararlar nedeniyle, İDA YMM, çalışanları ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedirler.  

 

 

Tarih :22.01.2021 

Sayı : 015 

Konu : Yasal Defterlerin Kapanış Onayları Konusunda Hatırlatma 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 64. Maddesi yasal defterelerin açılış ve kapanış onaylarını 

belirlemektedir.  

 

TTK’da kapanış tasdikleri sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri ile 

sınırlandırılmış olup, Defteri kebir ve Envanter defteri için bu şekilde bir zorunluluk yer 

almamaktadır. 

 

Diğer taraftan, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin 

açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı 

aranmayacaktır. 

 

Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Tasdiki:  

 

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.  

 

Sözkonusu süre 31/ Ocak /2021 Tarihi Pazar gününe denk geldiği için; kapanış tasdiki 

01/Şubat/2021 günü mesai saati sonuna kadar yaptırılması gerekir. 

  

2) Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış 

tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna kadar yapılması zorunludur. Aynı şekilde 

31/Ocak/2021 Tarihi Pazar gününe denk geldiği için kapanış tasdiki 01/Şubat/2021 günü 

mesai saati sonuna kadar yaptırılması gerekir.  

 

Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki; 

 

Sözkonusu maddeye göre yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı 

ayının sonuna (Haziran ayı sonu) kadar yapılması belirlenmiştir 

 

Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan gerçek ve tüzel kişi şirketler tarafından fiziki 

ortamda tutulan 2020 yılına ait yevmiye defterlerinin kapanış onaylarının en geç 30 Haziran 

2021 tarihine kadar tarihine kadar noterlere yaptırılması gerekmektedir. 

 



 

 

 

Bu sirküler genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, bu 

yayına dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için İDA YMM  

ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak nedeniyle doğabilecek 

zararlar nedeniyle, İDA YMM, çalışanları ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedirler.  

Özel hesap dönemine tabi olan işletmeler, mali yılı takip eden altıncı ayın sonuna kadar bu 

işlemleri yapmaları gerekiyor. 

 

Ancak Yevmiye defterini elektronik ortamda tutan şirketler için notere kapanış onayı 

yaptırma zorunluluğu bulunmamakta, mali dönemin son ayına ait defter sisteme başarılı bir 

şekilde yüklenip beratının alınması kapanış onayı yerine geçmektedir. 

 

Yasada kapanış onayını yaptırmayanlara idarî para cezası verilmesi öngörülmektedir ve bu 

ceza her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 562. 

maddesi 1-c bendi uyarınca yasal defterlerin tasdikini yaptırmayanlar 2021 yılında 

10.242,00  TL idari para cezası ile cezalandırılacaktır. 

 

Ancak burada Ticari davalarda kapanış onayı yapılmamış defterler delil olarak kabul 

edilmediği hususunun bilinmesi yararlı olacaktır. 

 

Bu nedenle olası bir davada yevmiye defterinin lehine delil olmasını kaybetmek 

istemeyenlerin  bu defterinin kapanış onayını zamanında yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. 

 

Saygılarımızla 

 

İDA Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 


