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Konu: 1 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren Ticari Mektuplarda ve Ticari Defterlere Yapılan 

Kayıtların Dayandığı Belgelerde Yer Alması Gereken Bilgiler; 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 39. maddesi hükmü gereği; 1.1.2014 tarihinden itibaren 

ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, e-fatura, irsaliye, 

gider pusulası, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, ücret bordrosu, vb. belgeler) aşağıda yer 

alan bilgilerin yer alması gerekmektedir; 

1-Kimler? 

 Ticaret şirketleri (anonim, kollektif, komandit, anonim, limited 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. 

2-Zorunluluk Kapsamındaki Bütün işletmelerde:  

 Ticaret Unvanı 

 Ticaret Sicil Numarası 

 Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri 

 Vergi Dairesi Vergi Numarası 

 Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No 

 İletişim Bilgileri Telefon ve Faks bilgileri bulunmalıdır. 

2.a) İnternet sitesi oluşturma kapsamında olanlar işletmelerde (Bağımsız Denetime Tabi) 

 Tescil edilen İnternet Sitesi Adresi 

 E-posta adresi bulunmalıdır. 

2.b) İnternet sitesi oluşturma kapsamında olanlar işletmelerin internet sitelerinde; 

 Ticaret Unvanı 

 Ticaret Sicil Numarası 

 Vergi Dairesi vergi Numarası 

 Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No 

 İletişim Bilgileri Telefon ve Faks bilgileri 

 Anonim Şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları taahhüt edilen ve 

ödenen sermaye miktarı, 

 Limited Şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye 

miktarı yer almalıdır. 

3-Ne şekilde yapılabilir? 

Bu zorunluluk kapsamında mevcut belgelere; 

 Belgeye (boş bir yerine) etiket (sticker) yapıştırmak, 

 Kaşe yaptırılarak belgelerin kaşelenmesi suretiyle belirtilen bilgilerin yer alması 

sağlanmalıdır. 

4-Zorunluluğa uymama Cezası 

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 51/2 maddesi 

gereğince, bu bilgilerin yer almadığı belgeleri düzenleyenlere 2014 takvim yılı için 2.240,00 TL. idari 

para cezası uygulanacaktır. 


