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TAMİM 2013-17 

Ticari Defterlerin Tasdiki 

 İstanbul Ticaret Odası’nın resmi internet sitesinde ticari defterlerin tasdikinde alınması 
gerekli sicil tasdiknamesi hakkında duyuru yayınlamıştır. 
 

Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinin 3.fıkrası gereğince, ticari 
defterlerin açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noter, ticaret sicil tasdiknamesini 
aramak zorundadır. 

 
Yapılan duyuruda defter tasdiki yaptıracak tacirlerin sicil tasdiknamesi için yılsonunu 

beklemeden Bölge Temsilciliklerine müracaatta bulunmaları gerektiği belirtilmiştir. 
 
19.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 

13.maddenin 1.fıkrasına göre; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, 
yönetim kurulu karar defteri (müdürler kurulu karar defteri) ile genel kurul toplantı ve müzakere 
defterinin açılış onaylarının kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen 
faaliyet dönemlerindeki açılış onaylarının ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk 
ayından önceki ayın sonuna kadar (31.12.2013) noter tarafından yapılması gerekir. Açılış 
onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması 
zorunludur. 

 
Ancak pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin yeterli yaprakları 

bulunmak şartıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılabilir. 
 

Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yeterli 
yapraklarının bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde (31.01.2014) tasdik 
yenilemek (ara tasdik) suretiyle kullanılabilir. 
 
 Ticari defterlerden sadece yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış 
tasdiki yapılacaktır. Kapanış tasdiki tarihleri yevmiye defterinde 30.06.2013, yönetim kurulu 
karar defterinde 31.01.2014’tür. 
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Limited şirketlerin 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 
kapanı onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. 

 
Söz konusu duyuru aşağıdaki adreste yer almaktadır: 
 
http://www.ito.org.tr/wps/portal/duyurular?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ito_portal_tr/it

o-portal/duyurular/gm-duyurular/9be3648041c09bbfbfb4bf5e9b89682c 
 
 

Saygılarımızla, 
 
 
 
 
IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 


