
 

 

NEVŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF NEVŞEHİR 

 

          YIL SONU İŞLEMLERİ GİDER KATILIM PAYI  için tavsiye edilen rakamlar; 

      2023 yılında kullanılacak ticari defterler, noter masrafları, 2023 yılına ait Defter Beyan 

sistemi, e-Defter ile yıl sonu işlemleri gider katılım masrafları için müşterilerinizden tahsil 

edilecek ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar 23.11.2022 tarihinde 

yapılan Genişletilmiş Oda Meclisi Toplantısında alınmıştır. (belirlenen rakamlar asgari 

miktar olup defter sayfa sayısına göre artış olacaktır.) 

1.    BASİT USUL                                        :     500,00.- TL 

2.    İŞLETME DEFTERİ                           :    1.000,00.-TL 

        2023 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar, fotokopi 

giderleri, SGK işlemleri, E-beyanname, E-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım 

masrafları vs. 

3.    BİLANÇO USULÜ DEFTER              :    3.000,00.-TL 

       Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, noter masrafı, 2023 yılında 

kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri, banka mali verileri ve diğer masraflar, fotokopi 

giderleri, SGK işlemleri, E-beyanname, E-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım 

masrafları vs 

4.    SERMAYE ŞİRKETLERİ                  :    4.000,00.-TL 

       Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere 

Defteri, Karar Defteri, noter masrafı, 2023 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf 

malzemeleri, banka mali verileri ve diğer masraflar, fotokopi giderleri, SGK işlemleri, E-

beyanname, E-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 

5.    E-DEFTER                                            :    5.000,00.-TL 

 Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan E-defter Genel tebliğinde 

defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen ve 

gereken şartlara-prosedürlere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler için envanter ile pay defteri, 

yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter masrafı, 2023 

yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar, fotokopi giderleri, E-

Beyanname, E-Bildirge tahakkuk çıktıları, internet kullanım masrafları v.b.  

NOTLAR :   

1- Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dâhil olmayıp ayrıca 

tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı taktirde hazırda bulunan Ticaret Sicil 

Tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır. 

2- Sermaye şirketlerinde Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve 

Müzakere Defteri Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin Yevmiye Defteri 

Kapanış Tasdikleri için ilave ücret alınır. 
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