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Yaz deftere

Serkan KumdakcıSerkan Kumdakcı

V
ergi mükellefl erinin, ilk 
defa kayıt yaptırmak için 
vergi dairelerinin kapısın-
dan içeri girmelerinden iti-

baren karșılarına çıkan ilk kavram, 
“Ticari defterler” dir. Çünkü vergi 
usul kanununa göre ticari defterle-
rin mükellefiyete bașlamadan önce 
tasdik ettirilmesi gerekir.  Peki, 
nedir bu defterler? Hangi șirketler, 
hangi defterleri kullanır? Bugünkü 
yazımda bu konuyu değerlendir-
meye çalıșacağım.

*****

2014 Yılından itibaren hayatı-
mıza giren e-defter uygulamasın-
dan önce, tüm mükellefl er kâğıt 
ortamında tasdik ettirilen defterleri 
kullanırlardı. Ancak 1 Sıra Numaralı 
Elektronik Defter Genel Tebliği 
hükümleri ve 421 sıra numaralı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
hükümlerine göre bazı mükellefl er 
yevmiye defteri ve Defteri-Kebir-
lerini elektronik ortamda tutmak 
zorunda bırakıldılar. Ancak bu kap-
samında elektronik defter tutma 
zorunluluğu bulunan mükellefl erin 
haricindeki diğer mükellefl er yine 
kâğıt ortamında tasdik ettirilen 
defterleri kullanmaya devam ede-
ceklerdir.

KİM, HANGİ DEFTERİ 
KULLANACAK?

Ticari hayatta vergi mükellefl eri-
nin çeșitliliği ile birlikte, kullanılacak 
defterlerde çeșitlilik gösterir. Kim 
hangi defteri tutacak diye düșün-
düğümüzde konuyu așağıdaki 
gibi bir listeyle sizlere özetlemeye 
çalıșacağım:

Tutulacak Defterler:
a) Anonim Șirketlerin Tutacakları 

Defterler
-Yevmiye Defteri (e-defter tutan-

lar hariç) 
-Defter-i Kebir (e-defter 

tutanlar hariç)
-Envanter Defteri
-Pay Defteri (yeterli yap-

rak varsa yeniden tasdike 
gerek yok)

-Yönetim Kurulu Karar 
Defteri

-Genel Kurul Toplantı ve 
Müzakere Defteri (yeterli 

yaprak varsa tasdike gerek yok)
b) Limitet Șirketlerin Tutacakları 

Defterler
-Yevmiye Defteri (e-defter tutan-

lar hariç)
-Defter-i Kebir (e-defter tutanlar 

hariç)
-Envanter Defteri
-Pay Defteri (yeterli yaprak varsa 

tasdike gerek yok)
-Müdürler Kurulu Karar Defteri, 

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere 
Defteri ayrı ayrı ya da birlikte tek 
defter olarak da tutulabilir. (yeterli 
yaprak varsa ve birlikte tutuluyorsa 
gerek yok)

c) 1. Sınıf Tacirler
-Yevmiye Defteri
-Envanter Defteri
Diğerler vergi mükellefl eri de 

yapmıș oldukları faaliyete göre es-
kiden olduğu gibi; İșletme defteri, 
Serbest meslek defteri kullanmaya 

devam edeceklerdir.

DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI

Konu ile ilgili olarak birde def-
terlerin tasdik zamanı var. Hangi 
defterlere ne zaman açılıș ve kapa-
nıș tasdiki yaptırılacak, bu konuyu 
da küçük bir çizelgeyle așağıda 
özetlemeye çalıșayım.

Teknolojide, enteraktif dünyada 
olușan gelișmeler neticesinde 
Vergi Usul Kanunu’nun emrettiği 
defter konusunda yapılan çalıș-
malarla yeni sayfalar açılmaya 
çalıșılmaktadır. Ancak yapılan 
çalıșmaların ileride tamamen 
e- defter platformuna tașınmaya 
çalıșılması, hem meslek mensup-
larını hem de mükellefl eri eğitim 
eksikliklerinden dolayı gelecekte 
yeni yaptırımlarla karșı karșıya 
bırakacak durumdadır. Meslek 
odaları İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
büyük șehirlerde genel olarak bu 
konularda yeterli eğitimler tertip-
lemekte ancak tașra diye tabir 
edilen bazı yerlerde eğitim konu-
sunda ciddi eksikler yașanmak-
tadır. Tașra mükellefl erinin ileride 
sıkıntı yașamaması adına Maliye 
Bakanlığı’nın bu kapsamdaki 
yerleșelim yerlerinde uygulamalı 
eğitimler konusunda ciddi adımlar 
atması beklenmektedir.

serkankumdakci@ekonomik-cozum.com.tr

Manisa’ya 
dev yatırım
Erdemir Grubu Türkiye’nin en büyük Çelik Servis Merkezi’ni Manisa 
Bölgesi’nde “Çelik ve Yaşam” Heykel Sergisi eşliğinde hizmete açtı.

E rdemir Grubu, Manisa Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 
yer alan Çelik Servis Mer-

kezi’ni hizmete açtı. Türkiye’nin 
4 farklı bölgesindeki Çelik Servis 
Merkezleri ile müşteri odaklı 
çözümler sunan Erdemir Grubu, 
ülkemizin çeşitli stratejik bölgele-
rindeki çelik servis merkezleri ile 
otomotiv ana ve yan sanayi, beyaz 
eşya sektörü, ısı sanayi, imalat sa-
nayi ve daha birçok sektöre bulun-
dukları bölgelerde hizmet sunmaya 
devam edecek. Erdemir Çelik Ser-
vis Merkezleri ile Erdemir Grubu, 
sadece ana hammadde üreten çelik 
tedarikçisi olmak yerine, müşteri 
ihtiyacına yönelik stoklama, hassas 
ve uygun ebatlama (kesme, dilme 

vb.) hizmetleri ile müşterilerine 
geniş yelpazede, etkin çözümler 
sunan bir iş ortağı olmanın haklı 
gururunu yaşıyor.

150 BİN TON KAPASİTELİ

Erdemir Grubu’nun kalitesi 
ve güvencesiyle hizmet verecek 
olan Erdemir Çelik Servis Mer-
kezi Manisa Tesisleri, 70 dönüm 
açık, 25 dönüm kapalı alanı ile 
Türkiye Çelik Servis Merkezleri 
arasında en büyük işletme olarak 
ülkemiz ve bölge sanayiine katkıda 
bulunacak. Ayrıca Manisa tesisi 
bünyesinde barındırdığı ekipman 
ve donanımlar ile de ülkemizin en 
modern çelik servis merkezi olarak 
hizmet verecek. Manisa Çelik Ser-
vis Merkezi yüksek kalitede üretim 
yapan bir hat ile yıllık 150.000 ton/

yıl kapasite ile soğuk dilme hizme-
tinde bulunacak ve tesis ayrıca 40 
bin ton kapalı stok alanına sahip. 
Tesislerde devreye aldığı soğuk 
dilme hattı ile toplam yatırımın ilk 
fazını tamamlayan Erdemir Grubu, 
önümüzdeki dönemde yeni ilave 
hatları devreye almayı planlıyor. 

27 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Erdemir Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Pandır, diğer ülkelere 
dampingli satış yaptığı ve döviz 
kurlarındaki dalgalanmaların 
yoğun olduğu ve nihai ürün fi yat-
larının neredeyse maliyetin altına 
indiği bu zorlu döneme rağmen, 
uzun vadeli düşünerek iki yıl önce 
temelini attıkları bu yeni tesisi 27 
milyon dolar değerinde bir yatırım 
ile hayata geçirdiklerini belirtti.

GENİTEC, 

Ceramitec 2015’e damgasını vurdu
1979’dan bu yana 3 yılda bir 
düzenlenen ve Messe München 
GmbH tarafından organize edilen 
Ceramitec 2015’e katılan Genitec, 
yenilikçi ve üretimi zor yüksek 
teknolojili makineleri ile katılımcı-
lardan büyük ilgi gördü.  

Almanya’da düzenlenen Cera-
mitec 2015 Fuarına 42 ülkeden 
613 katılımcı fi rma stand açtı. 
Üreticilerden tedarikçilere ve araş-
tırmacılara kadar sektörün farklı 
alanlarındaki çalışanları bir araya 
getiren fuarı 16.773 kişi ziyaret 
etti. Katılımcıların büyük ilgi 
gösterdiği fuarda Genitec, fuara 
katılan az sayıda Türk teknoloji 

fi rmasından biri oldu. Fuarda 
sergilediği makine, ekipman ve 
üretim teknolojileri ile katılımcılar 
tarafından yoğun ilgi gören Geni-
tec, klasik döküm teknolojilerin-
den basınçlı döküme, kurutma ve 
tünel fırın gibi ürünleri ile seramik 

vitrifi ye üretiminde gereksinim 
duyulan her türlü çözümü sunuyor. 
Otomatik robotlu sıralama tek-
nolojisi ve basınçlı klozet döküm 
makineleri, Genitec’in fuarda en 
çok ilgi gören ürünleri arasında 
yer aldı.
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