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SĐRKÜLER        Đstanbul, 10.06.2013 
Sayı: 2013/135       Ref: 4/135 
 
Konu:  
YEVM ĐYE VE YÖNET ĐM KURULU KARAR DEFTERLER ĐNĐN KAPANI Ş ONAY 
TARĐHLER ĐNE ĐLĐŞKĐN DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMI ŞTIR 
 
 
19.12.2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ticari Defterlere Đlişkin 
Tebliğ”in 15’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay 
zamanı ve şekli 

 
MADDE 15 – (1) Yevmiye defteri ile yönetim 
kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin 
üçüncü ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, 
son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi 
yazılarak mühür ve imza ile onaylanması 
zorunludur. 
 

Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay 
zamanı ve şekli 

 
MADDE 15 – (1) Kapanış onayı yapılacak 
defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin 
hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
 
a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin 
altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip 
son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi 
yazılarak mühür ve imza ile onaylanması 
zorunludur. 
 
b) Yönetim kurulu karar defterinin , izleyen 
hesap döneminin birinci ayının  sonuna kadar 
notere ibraz edilip son kaydın altına noterce 
“Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza 
ile onaylanması zorunludur. 

 

15 inci maddenin birinci fıkrasının; 
 
 - (a) bendi 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
-  (b) bendi ise 06.06.2013 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. 
 

Saygılarımızla,  
 
 
 
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
Ticari Defterlere Đlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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6 Haziran 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28669 

TEBLİĞ 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: 
TĐCARĐ DEFTERLERE ĐLĐŞK ĐN TEBL ĐĞDE DEĞĐŞĐKL ĐK 

YAPILMASINA DA ĐR TEBL ĐĞ 
MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere Đlişkin 

Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“MADDE 15 –  (1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin hususlar aşağıda 

belirtilmiştir. 
a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın 

altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur. 
b) Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip 

son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.” 
MADDE 2 – Bu Tebliğin 1 inci maddesiyle değiştirilen 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 1/1/2013 

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (b) bendi ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürütür. 

 
 

 
 


