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SİRKÜLER         İstanbul, 14.11.2013 

Sayı: 2013/211        Ref: 4/211 
 

Konu: 

TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA 1 OCAK 2014’DEN İTİBAREN TİCARİ 

BELGELERDE GÖSTERİLMESİ ZORUNLU BİLGİLER 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesi aşağıdaki gibidir:  

 

“(1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle 

ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. 

 

(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde 

yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere 

yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin 

merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet 

sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu 

sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları 

ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve 

soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye 

miktarı yayımlanır.” 

 

Aynı Kanunun yürürlük maddesinin beşinci fıkrası ise “39’uncu maddenin ikinci fıkrasının 

ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklindedir.  

 

Buna göre, 01.01.2014 tarihinden itibaren ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan 

kayıtların dayandığı belgelerde ; 

 

- Sicil numarası,  

- Ticaret ünvanı,  

- İşletmenin merkezi,  

- İnternet sitesi (Zorunluluk kapsamındaysa) 

 

bilgilerinin bulunması zorunlu olacaktır.  

 

“Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler” ifadesi oldukça geniş bir kavram 

ifade etmektedir. Bu çerçevede fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilat ve 

tediye makbuzları, v.b. gibi belgelerde söz konusu bilgilerin yer alması gerekmektedir. 

 

31.12.2013 tarihinden itibaren mükelleflerin bir kısmı e-fatura düzenlemek ve almak 

zorunlulukları bulunmaktadır. T.T.K’da yapılan bu düzenlemenin kanunun lafzı gereği e-

fatura sisteminde de düzenlenecek faturalarda bulunması gerekmektedir. 

 

01.01.2014 tarihi öncesinde bastırılmış belgelerin, üzerlerine bu bilgilerin şerh düşülmek 

suretiyle de kullanılabileceği kanaatindeyiz; ancak bu konuda idari bir düzenlemenin 
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yayınlanması olası tereddütleri giderecektir. Diğer taraftan, yakın zamanda belge basımı söz 

konusu olacaksa bu bilgilerin söz konusu belgelere şimdiden ekletilmesi yararlı olacaktır.   

 

T.T.K’nın 51/2’nci maddesi “39 ila 45’inci veya 48’inci maddeleri ihlal edenler, ikibin Türk 

Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.” şeklindedir.  

 

Buna göre örneğin, faturasında 39’uncu maddede yer verilen bilgilere yer vermeyen şirketlere 

2.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bu cezanın her bir belge için ayrı ayrı mı yoksa 

her tespit fiili için ayrı ayrı mı uygulanacağı kanunun lafzından tam olarak 

anlaşılamamaktadır. Bu ceza için üst sınır belirlenmesi faydalı olacaktır.   

 

Saygılarımızla,  

 

 

DENGE DENETİM YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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