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PAY DEFTERİ, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE 
GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİNİN 
ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI KONUSUNDA 
TİCARET BAKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMİŞTİR 
 
 
“Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının 
Önlenmesine İlişkin 7262 Sayılı Kanun” un (RG:31.12.2020/5. 
Mükerrer) 27. Maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 64 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.  
 
“Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri 
ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik 
ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümleri saklıdır.” 
 
Yayımı tarihi olan 31.12.2020’de yürürlüğe giren iş bu 
düzenleme uyarınca, Ticaret Bakanlığı tarafından bahsi geçen 
defterlerin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu 
getirilebilecektir.  
 
Bu yetki henüz kullanılmamış olmakla birlikte yakın zamanda 
kullanılması beklenmektedir. Bu suretle defteri kebir ve 
yevmiye defterlerinden sonra bu üç önemli defterin de 
elektronik ortama geçirilmesiyle kayıtların değiştirilemezliği 
sağlanmakta ve kamu idarelerine mükellef kayıtlarının denetimi 
konusunda daha geniş bir imkân sağlanmaktadır.  
 
Bakanlık tarafından bu yetki kullanılınca değerli 
okuyucularımızın bilgilerine sunulacaktır. 
 
Saygılarımızla.  
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
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 BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirle 


