
2014 YILINA AİT DEFTERLERİN NOTERLERE TASDİKİ ESNASINDA İSTENEN  

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 

Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz ay içesinde 2014 yılında kullanılacak olan ticari defterlerin açılış 

tasdiklerinin noterlere yaptırılması gerekmektedir.  TTK 64/3 maddesi ile 29/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13/1 maddesine göre, ticari defterlerin noterlerce açılış 

onaylarının yapılması esnasında Ticaret Sicil Tasdiknamesinin isteneceği belirtilmiştir.  

TÜRMOB tarafından, Ticaret Sicil Tasdiknamesinin 2014 yılı içinde istenmemesi ile ilgili talebi,  Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yasal olarak mümkün olmadığı gerekçesi ile kabul 

edilmemiştir. Bu husus TÜRMOB tarafından bağlı odalara 29/11/2013 tarih ve 8358 sayılı yazı ile duyurulmuştur.  

Bu gelişmelere bağlı olarak, meslek mensuplarımızın defter tasdiklerinde yaşayabilecekleri sıkıntıları en aza 

indirebilmek için Yönetim Kurulumuz Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü ve ilimizde faaliyet gösteren noterler ile  

görüşmeler gerçekleştirmiştir.  

Noterler ile yapılan görüşmeler neticesinde şifai olarak : 

 Bilanço Usulüne göre tasdik yapılacak defterlerin tasdiki esnasında Ticaret Sicil Tasdiknamesinin aslının 

mutlaka aranacağı, 

 Defterlere ait bilgiler ile Ticaret Sicil Tasdiknamesindeki bilgiler aynı olmak kaydı ile eski tarihli Ticaret Sicil 

Tasdiknamesinin kabul edileceği 

 Ticaret Siciline kayıtlı olmayıp, Esnaf Siciline kayıtlı olan ve Bilanço Usulüne tabi olan mükelleflerden 

(Nakliyeci, Lokanta, Bakkal-Bayii vb.) Ticaret Sicil Tasdiknamesi yerine Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesinin 

(5 yıllık vizesi dolmamış olmak kaydı ile) kabul edileceği 

 İşletme Defterlerinin tasdikinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya  Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesinin 

istenmeyeceği 

 Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesinin aslı ile fotokopisinin birlikte ibraz 

edilmesi kaydı ile aslının tekrar iade edileceği  

belirtilmiştir.  

 Ticaret Sicil Müdürlüğü İle yapılan görüşmeler neticesinde şifai olarak; 

 Ticaret Sicil Tasdiknamesi talebinde bulunacak mükelleflerin, sicil bilgilerinde değişiklikler var ise ayın son 

günlerine kalmadan yapılmasında fayda olduğu, 

 Ticaret Sicil Tasdiknamesi talebinde bulunacak olan firmaların oda aidat borcu bulunması halinde, bu talebin 

karşılanacağı ancak 5174. Sayılı TOBB Kanunu gereğince oda üyeliği askıya alınan ve oda kaydı re’sen terk 

edilen üyelerin mevcut borçlarını defaten ödemeleri halinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi taleplerinin yerine 

getirileceği 

Ticaret Sicil Tasdiknamesi talebi için ödenmesi gereken Ticaret Sicil Harcının ilgili Vergi Dairesine veya 

bankalara ödenen dekontların ibraz edilmesi kaydıyla meslek mensupları tarafından toplu olarak 

istenebilecek Ticaret Sicil Tasdiknamesi taleplerinin yerine getirileceği  (Ticaret Sicil Harcı Vergi Türü Kodu: 

9059, Ticaret Sicil 1 adet belge harç bedeli : 29,80TL. şeklinde ) (NOT: ÖRNEK HARÇ MAKBUZU 

EKTEDİR.) 

 Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, meslek mensuplarına, müşterilerine ait borçları da gösteren bilgilendirme 

e-postalarının kısa zamanda gönderileceği 

bildirilmiştir. 

       Yapılan görüşmeler neticesinde meslek mensuplarımızın işlerinde sıkıntı yaşamaması adına yukarıda belirtilen 

hususlara dikkat etmesi ve müşterilerine gerekli uyarıları yapmaları hususunu bilgilerinize sunarız.   

ESMMMO  

Yönetim Kurulu 


