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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

I- 2014 YILINDA KULLANILACAK TİCARİ DEFTERLERİN NOTER TASDİKİNİN 

YAPILMASI 

 

Gerek TTK, gerekse VUK gereğince 2014 yılında kullanılacak olan ticari defterlerin açılış 

tasdiklerinin Aralık ayı sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu’na göre defteri 

kebirin noterde onaylatılması zorunlu olmamakla birlikte Türk Ticaret Kanununda zorunlu olduğundan 

defteri kebirin de noter onayı yaptırılmalıdır. TTK’na göre noterde tasdik işlemi yaptırılmaması halinde 

4.481.-TL idari para cezası kesilmesini gerektirmektedir. VUK’na göre ise tasdik edilmeyen defter hiç 

tutulmamış hükmünde olup, vergi matrahının re’sen takdir edilmesi sonucunu doğurur. Tasdik işlemi 

yapılmayan defterler lehe delil olmaz.  

 

Karar defterlerinin kapanış tasdiki Ocak ayı sonuna kadar, yevmiye defterlerinin Haziran ayı 

sonuna kadardır. Hatırlatırız.  

 
II- 01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN FATURA VE BENZERİ BELGELERDE 

TİCARET SİCİL NUMARASININ YAZILMASI GEREKMEKTEDİR. 

 

TTK’nun 39.maddesine göre 01.01.2014 tarihinden itibaren tacirin işletmesiyle ilgili olarak 

düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde ticaret 

sicil numarasının ve merkezinin yazılması gerekmektedir. Buna göre tacirlerin fatura, perakende satış fişi, 

yazar kasa fişi, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi, yolcu listesi, konaklama listesi gibi 

belgelerde ve teklifnamelerde kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı ve ticaret sicil 

numarasının yazılması gerekmektedir. Aksine hareket edenler hakkında 2.240 TL idari para cezası 

kesilmesi gerekmektedir. 

 

Bağımsız denetime tabi şirketlerin ise ticaret sicil numarası yanında internet adresini de bu 

belgelerde belirtmesi gerekir. 

 

III- TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER.  
 

 

19.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde bazı 

değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 

 

-  Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanacak, 

 

- Yönetim Kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda da pay defterinde olduğu 

gibi, biten ya da zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilecektir. Noter tarafından eski 

deftere veya zayi belgesine yeni defterin açılış onayının yapıldığı şerhi düşülecektir. 

 

Daha fazla bilgi için müşavirliğimize başvurunuz, Saygılarımızla  
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