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KONU :  2014 YILI DEFTER TASDİKLERİ VE TİCARET SİCİL 

TASDİKNAMESİ HAKKINDA 

 

1- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Duyurusu 

Türk Ticaret Kanununa göre 2014 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki 

esnasında zorunlu olan “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” hakkında İstanbul Ticaret Sicil 

Müdürlüğü bir duyuru yapmıştır. Buna göre , yıl sonundaki iş yoğunluğu sebebi ile defter 

tasdiki sırasında aranacak olan sicil tasdiknamesi için yıl sonu beklenmeden Bölge 

Temsilciliklerinden temin edilmelidir. İlgili duyuru sirkülerimizin sonunda bilgilerinize 

sunulmuştur. 

2- Türk Ticaret Kanununa Göre Fiziki Ortamda Tutulacak Defterlerin Tasdiki 

 

 

 
Açılış Onay Zamanı Kapanış Onay Zamanı 

Yevmiye Defteri 
Faaliyet döneminin ilk ayından önceki 
ayın sonuna kadar noter tasdiki. 
(31.12.2013 tarihine kadar) 

İzleyen faaliyet döneminin 
altıncı ayının sonuna kadar. 
(30.06.2014 tarihine kadar) 

Defter-i Kebir 
Faaliyet döneminin ilk ayından önceki 
ayın sonuna kadar noter tasdiki. 
(31.12.2013 tarihine kadar) 

Yok 

Envanter Defteri 
Faaliyet döneminin ilk ayından önceki 
ayın sonuna kadar noter tasdiki .  
(31.12.2013 tarihine kadar) 

Yok 

Yönetim Kurulu 
Karar Defteri veya 
Müdürler Kurulu 
Karar Defteri 

Faaliyet döneminin ilk ayından önceki 
ayın sonuna kadar noter tasdiki. 
(31.12.2013 tarihine kadar) 

İzleyen faaliyet döneminin 
birinci ayının sonuna kadar 
(31.01.2014 tarihine kadar) 

Pay Defteri 
Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla 
izleyen faaliyet dönemlerinde açılış 
onayı yapılmaksızın kullanılabilecektir. 

Yok 

Genel Kurul 
Toplantı ve 
Müzakere Defteri 

Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla 
izleyen faaliyet dönemlerinde açılış 
onayı yapılmaksızın kullanılabilecektir. 

Yok 
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 Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması sebebiyle veya başka sebeplerle 

yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan 

önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar. 

 Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu/müdürler kurulu 

karar defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur. 

 

Onay Yenileme (Ara Tasdik)  

 

2013 yılında kullanılan , Yevmiye Defteri, Envanter Defteri ,Defteri kebir ve Yönetim 

Kurulu Karar Defterleri  yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk 

ayı içerisinde (31.01.2014 tarihine kadar) onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam 

edilebilir. 

 

3- Türk Ticaret Kanununa Göre Elektronik Ortamda Kullanılacak Defterlerin 

Tasdiki 

 

421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre , Elektronik fatura uygulamasına 

dahil olma şartlarını taşıyan mükellefler, ayrıca Elektronik defter  uygulamasına da 

2014 yılı içerisinde geçmek zorundadırlar. Dolayısıyla 2014 yılı için mükellefler hem 

fiziki ortamda hem de elektronik ortamda defter tutmak zorunda kalacaklardır.  

 

Bu durumda hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini elektronik ortamda 

oluşturmaya başlayanlar, izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili 

hesap döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm 

kayıtlara yer vereceklerdir. Ayrıca elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla 

eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. 

 

Elektronik defter uygulamasında ise Açılış veya Kapanış Noter tasdiki uygulaması 

bulunmamaktadır. Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının 

beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine 

geçer. 
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4- Vergi Usul Kanununa Göre Defterlerin Tasdiki 

Vergi Usul Kanunu’nun Tasdike Tabi Defterler başlıklı 220 nci maddesi ile Türk 

Ticaret Kanunu’nun Defter Tutma Yükümlülüğüne ilişkin 64 üncü maddesinde tasdike 

tabi yasal defterler düzenlenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 221 nci 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 başlayarak on gün içinde; 

 Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya çeşitli sebeplerle yıl içinde yeni 

defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce. 

Sonuç olarak , hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2014 yılında 

kullanacakları defterleri en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar notere tasdik 

ettirmeleri gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Tasdiki Yenileme başlıklı , madde 222’e göre defterlerini ertesi yılda da 

kullanmak isteyenlerin Ocak ayı sonuna kadar, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca 

tespit edilenlerin bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeleri zorunludur. 

Saygılarımızla, 
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İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU (www.ito.org.tr)  

 

 

http://www.ito.org.tr/

