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Sayın Yetkili;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 39/2.maddesine göre, “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.”
TTK.nunun 1534/5. maddesine göre bu düzenlemenin 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği
belirtilmiştir. Yine aynı kanunun 51/2. maddesine göre yukarıdaki yükümlülüğe uymayanların 2.240 TL idari
para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı
belgelerde bulunması gereken bilgiler şöyledir:
1) İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde olmayanların Fatura ve Fatura Yerine Geçen
Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler:
— Ticaret Sicil Numarası, (MERSİS (Merkezi sicil kayıt sistemi) numarası verilen tacirler, ticaret
sicili numarası yerine bu numarayı, Esnaf siciline kayıtlı olanlar ise esnaf sicil numarasını gösterecektir.)
— Ticaret Unvanı,
— İşletmenin Merkez Adresi.
2) İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde Olanların Fatura ve Fatura Yerine
Geçen Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler (Bağımsız Denetime Tabi Olanlar İnternet
Sitesi Açmak Zorundadır.)
— Ticaret Sicil Numarası (MERSİS numarası verilenler ticaret sicili numarası yerine bu numarayı
gösterecektir.),
— Ticaret Unvanı,
—İşletmenin Merkez Adresi,
—Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.
3) Bilgilerin Yeralacağı Belgeler:
Tüm 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, taşıma irsaliyeleri, yolcu listeleri, günlük müşteri listeleri, ticari mektuplar, banka
dekontları, tahsilât veya tediye makbuzları, bono, poliçe, sözleşmelerde yukarıdaki bilgiler yer alacaktır.
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4) Eski Belgelerin Kullanılması:
01 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında kullanılması halinde, bu
belgelere yukarıdaki bilgileri içeren kaşeler vurulabilir veya basılı etiket yapıştırılabilir.
Ödeme kaydedici cihazlardan alınan perakende satış fişlerinde de yukarıdaki bilgilere yer verilmesi
için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir.
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