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SİRKÜLER        İstanbul, 03.12.2013 

Sayı: 2013/222       Ref: 4/222 

 

 

Konu: 

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

 

01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.  

 

a) 19.12.2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin 

Tebliğin 13. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.   

 

“Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.” 

 

Söz konusu tebliğin üçüncü bölümünde “Fiziki ortamda tutulacak defterlerin açılış ve kapanış 

onayları” başlığı altında yer alan 13. Maddenin birinci fıkrası değişiklik sonrası aşağıdaki 

şekli almıştır.  

 

“Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay 

defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin 

açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet 

dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk 

ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter 

tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. 

Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.” 

 

b) Söz konusu 13. maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği 

durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, 

kullanımına son verilecek defterle veya zayi 

edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz 

edilir. Yeni pay defterinin açılış onayının 

yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi 

belgesine yeni pay defterinin açılış onayının 

yapıldığını tarih ve sayı belirtmek suretiyle şerh 

düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz 

konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı 

yapamaz. 

Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin 

yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı 

yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek 

defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile 

birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış 

onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya 

zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının 

yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. 

Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu 

şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz. 
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c) Aynı Tebliğin “Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli” başlıklı 15. 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“(2) Vergi Usul Kanunu’nun 13. ve 15. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından 

mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona 

erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir.” 

 

Yukarıdaki tüm değişiklikler 1 Aralık 2013 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

 

       DENGE DENETİM YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

EK: 

Ticari Defterlere İlişkin 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 YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr  
 

 

 

 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr


 

1 
 

 

 

 

1 Aralık 2013  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28838 

TEBLİĞ 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: 

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin 

Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.” 

“(6) Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak 

yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni 

defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını 

tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış 

onayı yapamaz.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep 

halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna 

kadar yapılabilir.” 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürütür. 

 

 
 

 
 


