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KONU : 2013 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLERİN AÇILIŞ TASDİKLERİ  

 

 Vergi Usul Kanunun 182-222 ve TTK’ nın 64-67 maddelerinde tasdike tabi yasal defterler 

düzenlenmiştir. 

Vergi Usul Kanunun 221 maddesinde yasal defterlerin tasdik zamanı aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir. 

 Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen 

son ayda; 

 Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı 

hesap döneminden önce gelen son ayda; 

 Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe 

başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti 

kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlıyarak on gün içinde; 

 Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter 

kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce. 

 

a) Yasal Defterler ve Tasdik Süreleri 

Muhasebe 
Defterleri 

Açılış Onay Zamanı Gelecek Yıllar Açılış 
Onayı 

Kapanış Onay 
Zamanı 

Yevmiye Defteri Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 
noter tasdiki 

Defterlerin 
kullanılacağı faaliyet 
döneminden önceki 
ay sonuna kadar 
noter tasdiki 

İzleyen faaliyet 
döneminin üçüncü 
ayının sonuna kadar 

Defter-i Kebir Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 
noter tasdiki 

Defterlerin 
kullanılacağı faaliyet 
döneminden önceki 
ay sonuna kadar 
noter tasdiki 

Yok 

Envanter Defteri Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 
noter tasdiki 

Defterlerin 
kullanılacağı faaliyet 
döneminden önceki 
ay sonuna kadar 
noter tasdiki 

Yok 
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Ticari Defterler Açılış Onay Zamanı Gelecek Yıllar Açılış 
Onayı 

Kapanış Onay 
Zamanı 

Yönetim Kurulu 
Karar Defteri 
Veya 
Müdürler Kurulu 
Karar Defteri 

Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 
noter tasdiki 

Defterlerin 
kullanılacağı faaliyet 
döneminden önceki 
ay sonuna kadar 
noter tasdiki 

İzleyen faaliyet 
döneminin üçüncü 
ayının sonuna kadar 

Pay Defteri Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 
noter tasdiki 

Yeterli yaprakları 
bulunmak kaydıyla 
izleyen faaliyet 
dönemlerinde açılış 
onayları 
yaptırılmaksızın 
kullanılabilecektir 

Yok 

Genel Kurul Top. 
ve Müzakere 
Defteri 

Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 
noter tasdiki 

Yeterli yaprakları 
bulunmak kaydıyla 
izleyen faaliyet 
dönemlerinde açılış 
onayları 
yaptırılmaksızın 
kullanılabilecektir. 

Yok 

 

b) Cezai Yaptırım 

Türk Ticaret Kanunun 562. "Suçlar ve cezalar" başlıklı maddesi kapsamında aşağıdaki idari 

cezalar öngörülmektedir. 

Fiil Ceza 

Ticari Defterlerin Mevcut Olmaması Veya Hiçbir Kayıt İçermemesi 
yahut Kanuna Uygun Saklanmaması 

300 günden az olmamak 
üzere adli para cezası 

Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içerisinde yapacakları 
incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir 
verebilecek şekilde tutulmaması 

4.000- TL idari para cezası 

Kanunun 64. maddesinde sayılan ticari defterlerin tasdiklerinin 
yaptırılmaması 

4.000- TL idari para cezası 

Usule uygun olmayan şekilde envanter çıkarılması 4.000 -TL idari para cezası 

Tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve 
belgeler ile bunlara ilişkin bilgilerin, denetime yetkili olanlara ibraz 
edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi ya da denetim elemanlarının 
görevlerini yapmalarının engellenmesi 

Fiil daha ağır ceza gerektiren 
bir suç oluşturmadığı takdirde, 
300 günden az olmamak 
üzere adli para cezası 

 

Saygılarımızla, 


