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SİRKÜLER         İstanbul, 25.11.2013 

Sayı: 2013/215                  Ref: 4/215 
 

Konu: 

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TİCARİ 

DEFTERLERİN TASDİKİNDE ALINMASI GEREKLİ SİCİL TASDİKNAMESİ 

HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR  

 

İstanbul Ticaret Odasının internet sitesinde (www.ito.org.tr)  yayınlanan duyuruda, İstanbul 

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün işlem hacmi ve yoğunluğu dikkate alınarak, yılsonunda sıkıntı 

yaşanmaması için defter tasdiki yaptıracak tacirlerin sicil tasdiknamesi için yılsonunu 

beklemeden Bölge Temsilciliklerine müracaatta bulunmaları konusuna yer verilmiştir.  

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64.cü maddesinin 3.cü fıkrası gereği, ticari defterlerin 

açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noter, ticaret sicil tasdiknamesini aramak 

zorundadır.  

 

2014 Yılında Kullanılacak Ticari Defterlerin Tasdik Zamanları:   

 

 

Defterin Türü 

 

Açılış Tasdiki 

Onay Yenileme  

(Ara Tasdik) (***) 

 

Kapanış Tasdiki 

Yevmiye Defteri 31.12.2013’e kadar  31.01.2014’e kadar 30.06.2014’ekadar 

Defter-i Kebir  31.12.2013’e kadar 31.01.2014’e kadar Yoktur 

Envanter Defteri 31.12.2013’e kadar 31.01.2014’e kadar Yoktur 

Pay Defteri (*) 31.12.2013’e kadar (*) Yoktur Yoktur 

Yönetim Kurulu 

Karar Defteri  

 

31.12.2013’e kadar 

 

31.01.2014’e kadar 

 

31.01.2014’e kadar 

Müdürler Kurulu 

Karar Defteri (**) 

 

31.12.2013’e kadar 

 

31.01.2014’e kadar 

 

31.01.2014’e kadar 

Genel Kurul 

Toplantı ve 

Müzakere Defteri (*) 

 

31.12.2013’e kadar (*) 

 

Yoktur 

 

Yoktur 

 

(Tablo hesap dönemi takvim yılı -01.01.2013 – 31.12.2013- olan şirketlere göre 

hazırlanmıştır.) 

 

(*) Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu karar defterinin 
açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur. Pay defteri ile genel 

kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap 

dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Onaya tabi 

defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni 

defter kullanmaya mecbur olanlar ya da yıl içinde kurulan şirketler bu 

defterlerine kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar. 
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(**) Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak 

aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir 

müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin 

tutulması  halinde açılış  ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine 

ilişkin hükümler uygulanır. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür 

veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez. 

 

(***) Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli 

yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek 

suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE DENETİM YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

EK: 

www.ito.org.tr internet sitesinde yayınlanan duyuru 

 

(*) 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 
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TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 

19 ARALIK 2012 Tarih 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari Defterlere 

İlişkin Tebliğ’in Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 

13.maddenin 1.fıkrasında;  

 

“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.” hükmüne yer verilmiştir. 

  
          Türkiye genelinde tacir olarak kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üye sayısının ve işlem 

hacminin yüksek olduğu Müdürlüğümüzün yılsonu nedeniyle iş yoğunluğu daha da 

artmaktadır. 

  

          Bu nedenle, Türk Ticaret Kanunu’nun 64.maddesinin 3.fıkrası gereğince, 

defter tasdiki yaptıracak tacirlerin sicil tasdiknamesi için yılsonunu beklemeden 

Bölge Temsilciliklerimize müracaatta bulunmaları önemle duyurulur. 

 


