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Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdik zamanı ile ilgili Ticari Defterlere İlişkin
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.06.2013 tarih 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64 üncü maddesi değiştirilmiş ve bu değişiklik ile
yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu
karar defterinin kapanış onayının ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar yaptırılması
hüküm altına alınmıştı. Bu nedenle 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari
Defterlere İlişkin Tebliğin 15 maddesinin de değiştirilmesi zorunluluğu doğmuştu. 06/06/2013 tarihli ve
28669 sayılı Resmi Gazete'de "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile
mezkur tebliğin 15 inci maddesi değiştirilmiştir.
Yeni TTK’nın 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlar,
aynı Kanunun Suçlar ve Cezalar başlıklı 562 nci maddesine göre, dörtbin Türk Lirası idari para cezasına
çarptırılacağını,
Ticari defterlerin sahibi lehine delil olması için, defter tasdiklerinin zamanında yapılmasına özen
gösterilmesini gerektiğini, önemle hatırlatırız.
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin eski ve yeni hükümleri aşağıdaki gibidir.
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Söz konusu Tebliğ aşağıdaki gibidir.
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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 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“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 1/1/2013tarihinden 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.
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