
ŞİRKETLERDE 2018 YILI DEFTER TASDİKLERİ AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI    

  AÇILIŞ ONAYI KAPANIŞ ONAYI    

YEVMİYE DEFTERİ 

Faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar(Hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı sonuna kadar). Yeterli 

yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Ocak/2018) içerisinde onay (ara 

tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. 

İzleyen faaliyet döneminin 

altıncı ayının sonuna kadar 

(hesap dönemi takvim yılı 

olanlarda Haziran 

ayı sonuna kadar)    

     

DEFTER-İ KEBİR 

Faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar(hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı sonuna kadar). Yeterli 

yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Ocak/2018) içerisinde onay (ara 

tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. 

yok 

   

     

ENVANTER 

DEFTERİ 

Faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar(hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı sonuna kadar). Yeterli 

yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Ocak/2018) içerisinde onay (ara 

tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. 

yok 

   

     

PAY DEFTERİ 

Faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı sonuna kadar). Yeterli 

yaprakları bulunmak kaydıyla, izleyen faaliyet dönemlerinde 

de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam 

edilebilir.   

yok 

   

     

YÖNETİM VE 

MÜDÜRLER 

KURULU KARARI 

DEFTERİ  

Faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar(hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı sonuna kadar) Yeterli 

yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Ocak/2018) içerisinde onay (ara 

tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. 

İzleyen faaliyet döneminin 

birinci ayının sonuna 

kadar (hesap dönemi 

takvim yılı 

olanlarda Ocak ayı 

sonuna kadar)     

     

GENEL KURUL 

TOPLANTI VE 

MÜZAKERE 

DEFTERİ 

Faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar(hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı sonuna kadar). Yeterli 

yaprakları bulunmak kaydıyla, izleyen faaliyet dönemlerinde 

de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.   

yok 

   

     

DAMGA VERGİSİ 

DEFTERİ  
Faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar(hesap 

dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı sonuna kadar)  
yok 

   

     

E- DEFTER 

(Yevmiye - Defter-i 

Kebir) 

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre Gerçek ve 

Tüzel kişiler için “Elektronik defter tutma sürecinde hesap 

döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı yerine 

geçecektir. ” hükmü bulunmaktadır. Berat yükleme süresi, ilgili 

olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar olduğundan, 

bu süreler içerisinde yapılan hesap döneminin ilk ayına ait berat 

yüklemeleri açılış onayı yerine geçecektir.  

 1 Sıra No’lu Elektronik 

Defter Genel Tebliğine 

göre Gerçek ve Tüzel 

kişiler için “Elektronik 

defter tutma sürecinde 

hesap döneminin son 

ayının beratının alınması 

kapanış onayı yerine 

geçecektir.” hükmü 

bulunmaktadır.    

      

SMMM Salih Deniz Metin     



 


