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ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Hizmetleri Ltd. Şti. 
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4  
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL 
Tel  :0.216.340 00 86 
Fax :0.216.340 00 87 
E-posta: info@erkymm.com 
 
 

  No: 2013/74 Tarih: 25.12.2013 
 

 

Konu: Türk Ticaret Kanunu’nu gereğince, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren kullanılacak 
belgelerde bulunması gereken ilave hususlar Hk. 

Özet: 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren kullanılacak belgelerde bulunması gereken ilave bilgilere 
ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.  

 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK), 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 39’uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında; “……tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve 
ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarasının, ticaret unvanının, 
işletmesinin merkezinin ve tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet 
sitesinin adresinin gösterileceği…” hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; MERSİS’i 
kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarasının ticaret sicili numarası yerine geçeceği 
belirtilmiştir. Dolayısıyla, ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen 
tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari 
mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir. 

Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, 
işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların 
dayanağını oluşturan belgelerde aşağıdaki bilgilere yer vermeleri gerekmektedir. Buna göre;  

1. Kapsamına Giren Kişiler 
TTK 39. maddesinin 2. fıkrası gereğince, tacirler, ticari belgelerinde TTK 39. maddesinin 2. 
fıkrasında öngörülen bilgilere yer vermek zorundadır. Söz konusu zorunluluğa; 

 Ticaret şirketleri (anonim, limited, kollektif, komandit ve kooperatif şirketler) 

 Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiler, 

 Ticari bir işletme işleten vakıflar ve dernekler, 

 Kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari 
şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri 
tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar, 

tabi olacaktır. 
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2. Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler 
TTK 39. maddesinin 2. fıkrası uyarınca istenilen belgelerde yer alması zorunlu bilgiler; 

 MERSİS numarası olanlar bu numarayı, olmayanlar ticaret sicili numarası 
 Ticaret unvanı 
 Ticari işletmenin merkezi 
 TTK’ya göre, sadece bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi oluşturma 

yükümlülüğü bulunduğundan, bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin yukarıda yer 
verilen bilgilere ek olarak tescil edilen internet sitesi adreslerini de madde kapsamındaki 
belgelerde göstermeleri gerekmektedir. 

3. Cezai Müeyyide 

 Ticari belgelerde yer alması gerekli zorunlu bilgilere 01.01.2014 tarihinden itibaren yer 
vermeyenler, 2014 yılı için 2.240 Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılacaklardır. 

4. MERSİS Numarası Kontrol 

 Mersis numarasının aşağıda adresten öğrenilmesi mümkün bulunmaktadır. 

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/Mersis/%C5%9EirketSorgulama/tabid/64/ctl/FirmaArama/mid/407
/Default.aspx 

 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili duyurusu aşağıda yer almaktadır. 
 

T.C. 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
  
  
  

1 OCAK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FATURA, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, GİDER 
PUSULASI GİBİ BELGELERDE TACİRE İLİŞKİN BİLGİLERİN GÖSTERİLMESİ 

ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR 
  

6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun (YTTK), 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 
39’uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde; tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği 
ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil 
numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin ve tacir internet sitesi oluşturma 
yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresinin gösterileceği hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; MERSİS’i 
kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarasının ticaret sicili numarası yerine geçeceği 
belirtilmiştir. Dolayısıyla, ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen 
tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari 
mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir. 
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Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, 
işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların 
dayanağını oluşturan belgelerde aşağıdaki bilgilere yer vermeleri gerekmektedir. 

1- MERSİS numarası olanlar bu numarayı, olmayanlar ticaret sicili numarası 
2- Ticaret unvanı 
3- Ticari işletmenin merkezi 

YTTK’ya göre, sadece bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi oluşturma 
yükümlülüğü bulunduğundan, bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin yukarıda yer verilen 
bilgilere ek olarak tescil edilen internet sitesi adreslerini de madde kapsamındaki belgelerde 
göstermeleri gerekmektedir. 

Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalardır. Dolayısıyla tacirin bir ticari işe yönelik 
olarak düzenlediği tüm yazılarında maddede belirtilen bilgileri göstermesi zorunludur. 

Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerin belirlenmesinde esas alınacak ölçüt, belgenin 
tacirler tarafından düzenlenmesi ve bu belgenin tacirlerin ticari defterlerine yaptıkları kayıtların 
dayanağını oluşturmasıdır. 

Anılan ölçütten hareketle bu tür belgelere, tacirler tarafından düzenlenen faturalar, perakende satış 
vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), 
gider pusulaları, müstahsil makbuzları, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye 
makbuzları örnek olarak gösterilebilecektir. 

Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki 
belgelerde gösterilmemesi halinde ise bunlar hakkında YTTK’nın 51’inci maddesinin ikinci fıkrası 
gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası (2014 yılı için 
2.240 TL) uygulanacaktır. 

Tacirlerimizin idari para cezasıyla karşılaşmamaları bakımından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında 
düzenleyecekleri madde kapsamındaki belgelerde yine madde kapsamındaki bilgilere yer vermeleri 
önem taşımaktadır. 

Bu çerçevede, tacirlerimizin 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında kullanacakları belgeleri 
bastırırken bu belgelerde, ticaret unvanının, MERSİS numarasının (MERSİS numarası 
verilmeyenler ticaret sicili numarasının) ve ticari işletmenin merkezinin (bağımsız denetime 
tabi tacirler bu bilgilere ek olarak internet sitesi adresi) gösterilmesine dikkat etmeleri, 1 Ocak 
2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu 
belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini (bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu 
belgelere vurulması) sağlamaları, yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde 
kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları 
veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya 
arkasına vurmaları gerekmektedir. 

Hayati YAZICI 

Gümrük ve Ticaret Bakan 

Saygılarımızla. 
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 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

 Hizmetleri Ltd. Şti.  

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 
başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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