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                                                                                                                 İSTANBUL, 20.12.2016 

                                         SİRKÜLER (2016/48) 

 

Konu: TTK ve VUK'na Göre Tutulacak Ticari Defterler  

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından 19.12.2012 tarih 28502 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre; 

 

a) Tutulması Gereken Defterler 

 

Kişinin Durumu Tutacağı Defterler 

 

Gerçek Kişi  

 

- Yevmiye Defteri 

- Defter-i Kebir 

- Envanter Defteri 

 

 

Şahıs Şirketleri 

- Yevmiye Defteri 

- Defter-i Kebir 

- Envanter Defteri 

- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 

 

 

Limited Şirketler 

 

- Yevmiye Defteri 

- Defter-i Kebir 

- Envanter Defteri 

- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 

- Pay Defteri 

- Müdürler Kurulu Karar Defteri (İhtiyari) 

 

 

Anonim Şirketler 

- Yevmiye Defteri 

- Defter-i Kebir 

- Envanter Defteri 

- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 

- Pay Defteri 

- Yönetim Kurulu Karar Defteri 

- Damga Vergisi Defteri 

 

 Limited şirketlerden, 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 defteri tutulması halinde müdür 

veya müdürler kurulu kararlarının genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi 

mümkün değildir. 

 

 Damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren limited şirketlerin Damga Vergisi Defteri de tasdik 

ettirmeleri gerekmektedir.  
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b) Saklama Süresi 

 

Ticari defterlerin, bu defterlere son kaydın yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim 

yılının bitişiyle başlanmak üzere 10 yıl saklanması zorunludur. 

 

c) Açılış Onayı 

 

Tutulması zorunlu ticari defterler, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce, izleyen 

faaliyet dönemlerinde ise defterin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna 

kadar noter tarafından yapılır. Bu hallerde noter tarafından ticaret sicil tasdiknamesinin aranması 

zorunludur. (2017 yılı defterlerinin tasdiki için noterler tarafından ticaret sicil tasdiknamesi 

aranacaktır.) 
 

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunması halinde 

izleyen faaliyet dönemlerinde açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılabilecektir.  

 

Pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin yenilenmesi gerektiği durumlarda açılış 

onayı yapılacak yeni defter, kullanıma son verilecek defterle veya zayi belgesi ile birlikte notere 

ibraz edilir. Yeni pay defterinin açılış onayının yapıldığı tarih ve sayı noter tarafından eski deftere 

veya zayi belgesine şerh düşülür. Şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz. 

 

d) Kapanış Onayı 

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3, 5 maddelerine göre;  

 

 “Yevmiye Defterinin”  izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar (normal 

hesap dönemleri için 30.06.2017)  

 “Yönetim Kurulu Karar Defterinin” izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna 

kadar (normal hesap dönemleri için 31.01.2017) 
 

kapanış tasdikinin yaptırılması zorunludur. Diğer defterler için kapanış tasdiki yaptırılmaz. 

 

e) Ara Tasdik 

 

Yevmiye defteri, defter- kebir, envanter defteri ve anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defteri, 

yeterli yapraklarının bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde (Ocak 2017) ara 

tasdik yapılmak sureti ile kullanılmaya devam edilebilir. 
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f) Elektronik Defter Oluşturma 

 

Elektronik defter uygulamasından faydalanan mükellefler tarafından 

 Elektronik defterler aylık dönemler itibariyle oluşturulacak ve saklamaya başlanacaktır, 

 Hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı ve son ayının beratının alınması 

kapanış onayı yerine geçecektir, 

 Elektronik defterleri ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar gerçek 

kişi olmaları halinde kendilerine ait elektronik imza veya mali mühür ile imzalanacak, tüzel 

kişi olmaları halinde ise kendilerine ait mali mühür ile onaylanacaktır. 

 İmzalı ve mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulacak ve bu dosyalar Elektronik 

Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulacaktır. 

 Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek 

istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza 

edilecektir. 

Aylık dönem sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait 

kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. 

 

g) Elektronik Defterin Muhafaza ve İbrazı 

 

Defterlerini elektronik ortamda tutan mükellefler, elektronik defterlerini (beratları ile birlikte) yasal 

süreler içerisinde (VUK’na göre 5 yıl, TTK’na göre 10 yıl) saklamak ve yetkililer tarafından 

istenildiğinde (beratları ile birlikte) eksiksiz, okunabilir şekilde ibraz etmek zorundadır. Bu 

defterlerin e-Defter beratı olmadan ya da kağıt ortamında da saklanması ve ibraz edilmesi hiçbir 

hüküm ifade etmemekte ve yasal geçerliliği bulunmamaktadır. 

 

Elektronik defterler ile beratların, T.C. sınırları içerisinde veya T.C. Kanunlarının geçerli olduğu 

yerlerde ve mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi zorunludur. 

Üçüncü kişiler nezdinde veya yurtdışında muhafaza edilmesi herhangi bir hüküm ifade 

etmemektedir 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

 

 

        Saygılarımızla,       

 

                                                                                           YORUM DENETİM VE YMM A.Ş. 
 


