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OCAK 2015 DÖNEMİNDE YAPILMASI GEREKENLER 
 
 
* İlan ve reklâm Vergisi’nin 1. taksit ödemesi 31.01.2015 tarihine kadar yapılacaktır.   
 
*2014 Yılında kullanılan defterlerin 2015 yılında kullanılmak istenmesi halinde yasal 
defterlere ilişkin ara tasdik 31.01.2015 tarihine kadar yapılması gerekiyor.  
 
Ara tasdik yapılabilecek ticari defterler; yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir ve 
damga vergisi defteri ile anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defteri, limited şirketlerde 
müdürler kurulu karar defteridir. 
 
*Kapanış Tasdikleri  
 
TTK göre kapanışı tabi defterler; Yevmiye defteri, Yönetim Kurulu Karar defteridir. (limited 
şirketlerde Müdürler Kurulu Karar defteri) Karar defterlerinin kapanış tarihi 31.01.2015 iken, 
yevmiye defterinin kapanış tarihi 30.06.2015’tür. Anonim şirketler 2014 yılında kullandıkları 
yönetim kurulu karar defterini yeni yılda kullanmayacaklar ise (2014 yılı için yeni yönetim 
kurulu karar defteri tasdik ettirildiği hallerde.) kapanış tasdikini 31.01.2015 tarihine kadar 
yapmaları gerekeceklerdir. Aynı durum Limited şirketlerde müdürler kurulu karar defteri 
içinde geçerlidir. İlgili defterler kullanılmaya devam edilecek ise ara tasdik yapılması 
yeterlidir. Limited şirketlerde; genel kurul karar defterine müdürler kurulu kararlarının 
yazılabilecek olması nedeni ile varsa müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin 
yapılması firma yararınadır. 
 
*Yıllık ödenmesi gereken harçlar bu ay içinde ödenecektir. 
 
2015 Yılına ilişkin olarak belirlenen tutarlar 30.12.2014 tarih 29221 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 73 seri nolu Harçlar Tebliği’nde yer almaktadır. 
 
* Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 1. taksit ödemesi 31.01.2015 tarihine kadar yapılacaktır. 
 
Not: Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları 30.12.2014 tarih Yordam–2014/S–39 sayılı 
sirkülerimizde açıklanmıştı. Motorlu Taşıtlar Vergi indiriminden yararlanma şartı ise; I sayılı 
tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibariyle 
uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliği tarafından her yıl Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerinin %5’ini aşması 
halinde, aynı yaş gurubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara 
isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. (31/12/2004 tarih 256873 Sayılı Mükerrer R. 
Gazetede yayınlanan 2004/8327 sayılı BKK) 
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