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Konu: Defter Tasdikleri 

1-Açılış Onayı Yapılacak Defterler 

 Yevmiye defteri 

 Defteri kebir 

 Envanter defteri 

 Damga vergisi defteri (sürekli D.V. mükellefi olanlar) (*)  

 Pay defteri 

 Yönetim kurulu karar defteri  

 Genel kurul toplantı ve müzakere defteri 

 

1.1.Açılış Tasdik Zamanı 

 Kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, 

• İzleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet 

döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda 

Aralık ayı içinde) noter tarafından yapılır.  

• Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl 

içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış 

onayı yaptırmak zorundadırlar.  

• Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, 

kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere 

ibraz edilir. 

 

2.Kapanış Onayı Yapılacak Defterler 

 Yevmiye defteri   

 Yönetim kurulu karar defteri 

 

2.2.Kapanış Tasdik Zamanı 

 Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar),  

 Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının 

sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere 

yaptırılabilecektir. 

 

3.Açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunlu olan defterler 

 Yevmiye defteri 

 Defteri kebir 

 Envanter defteri 

 Damga vergisi defteri (*)  

 Yönetim kurulu karar defteri 
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3.3.Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde açılış onayı yaptırılmaksızın 

kullanılmaya devam edilebilecek defterler 

 Pay defteri 

 Genel kurul toplantı ve müzakere defteri 

 (*) Damga vergisi defteri 

 Sürekli mükellefiyet tesisi ZORUNLU olanlar 

 Katma Bütçeli İdareler 

 İl Özel İdareleri ve Belediyeler 

 Döner Sermayeli Kuruluşlar 

 Bankalar 

 Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

 Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri 

 Özerk Kuruluşlar 

 Diğer Kamu Kurumları 

 Anonim Şirketler 

 

 Sürekli mükellefiyet tesisi İHTİYARİ olanlar 

 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi diğer mükellefler  

 Kollektif ve Adi Komandit Şirketler 

 Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde bilanço esasına göre defter tutanlar 

 Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde İşletme Hesabı esasına göre defter tutanlar 

 Serbest Meslek Kazancı elde edenler 
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