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Konu : Resmi Defter Kapanış Tasdiki Hk. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Sayın Mükellefimiz, 

 
Gerçek veya tüzel kişi olduğuna bakılmaksınız her tacirin yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri 
kebir tutması gerekiyor. Defterlerin açılış ve kapanış tasdikinin yapılmaması halinde, her defter için 
kesilecek para cezası 5 bin 209 TL 2017/Haziran sonuna kadar defterlerin kapanışı tasdikini yapmayan 
mükellefler bunu ödemek zorunda kalabilir. “Ticari Defterler Tebliği”nin 3 numaralı “Fiziki Ortamda 
Tutulacak Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları” bölümünde yer alan 15. maddesinde düzenlenmiştir. 
Buna göre; 

KAPANIŞ TASDİKİ 

 
Kapanış tasdiki sadece; yevmiye defteri, yönetim kurulu karar defteri ve limited şirketler tarafından 
(eğer tutuluyorsa) müdürler kurulu karar defteri için zorunlu. 

YEVMİYE DEFTERİNDE KAPANIŞ TARİHİ 2017/ HAZİRAN SONU 

 
Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar 
yaptırılması mümkündür. Buna göre faaliyet dönemi takvim yılı olan gerçek ve tüzel kişi tacirler 
tarafından tutulan 2016 yılına ait yevmiye defterlerinin kapanış onayının en geç 30 Haziran 2017 
tarihine kadar noterlere yaptırılması gerekiyor. 

Kapanış tasdikine ilişkin olarak vergi mevzuatında bir düzenleme yok. Dolayısıyla kapanış tasdik 
işlemlerinin yukarıda değinilen TTK hükümleri kapsamında yerine getirilmesi gerekiyor. 

 

2016 yılında kullanılan Ticari Defterlerden Yevmiye defterinin 30 Haziran 2017 tarihine kadar 
kapanış tastiki yaptırılmalıdır. 

TTK’DA CEZASI ; 

 
Defterlerin açılış veya kapanış tasdikinin yaptırılmaması halinde. TTK uyarınca her bir defter için 
kesilecek olan idari para cezası 2016 yılında 5 bin 209 lira olarak uygulanıyor. (bu tutar her yıl yeniden 
degerleme oranında artırılıyor) Haziran sonuna kadar yevmiye defterlerinizin kapanış tasdikini 
yaptırılmaması halinde şirketler bu cezayı ödemek zorunda kalabilir.  
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SAKLANMASI 

 
TTK uyarınca tacirler, ticari defter ve belgeleri 10 yıl saklamakla yükümlü. Saklama 
süresi, ticari defterlere son kaydın yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının 
bitişiyle başlıyor. 

Vergi mevzuatında ise bu süre, zamanaşımı düzenlemelerine paralel, 5 yıl olarak uygulanıyor. Her ne 
kadar vergide 5 yıllık süre öngörülmüş olsa da, bazı istisnai durumlar (yıllara yaygın inşaat işleri, 
yatırım indirimi, zarar mahsubu, amortisman, enflasyon farkları gibi) veya TTK’daki saklama süresi 
dikkate alınarak, defterlerin en az 10 yıl süre ile muhafaza edilmesinin daha doğru bir yaklaşım 
olacağını tavsiye ediyoruz. 

 
 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;  Vahap BALKAYA (avbalkaya@globaldenetim.com.tr) 
veya Yılmaz Baykara (yzbaykara@ globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 
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