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 Değerli Müşterimiz; 

 

 İşletmelerin faaliyetlerini değişik mekanlarda yürütmeleri, basılı kağıt 

envanterlerinde aksaklıklar ve benzeri nedenlerle başta fatura olmak üzere bazı 

belgeler kaybolabilmektedir. 

 

 Hatta bazı durumlarda defterlerin bile kaybolduğu malumdur. Bilgisayar 

ortamında defter tutma ve belge düzenlemesine geçildikten sonra, artık fiziki kayıplara 

pek rastlanılmamaktadır.  

 

 Konu aşağıda üç başlık halinde irdelenmiş olup; 

 

 - Türk Ticaret Kanunu’na göre defterler ve belgelerin saklanması yükümlülüğü, 

 

 -Düzenlenmemiş boş faturaların kaybolması durumu, 

 

 -Kaybolan fatura aslının yerine, faturayı düzenleyen firmada bulunan ve firma 

yetkilisi tarafından onaylanan örneğinin veya noterce “Aslı Gibidir” şerhi düşülen 

fatura örneğinin şirket kayıtlarına intikal ettirilmesi, 

 

yönünden ele alınmıştır. Muhtemel olayda durumun yönetilmesi ve bilinmesi açısından 

aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 

 

1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Defterler ve Belgelerin Saklanması(T.T.K md:82) 

 

 Türk Ticaret Kanunu’nun 82 inci maddesinde aşağıdaki hükümler yer almaktadır. 

 

  (1)Her tacir; 

 

 a)Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal 

tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet 

raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer 

organizasyon belgelerini,  

 

 b)Alınan ticari mektupları,  

 

 c)Gönderilen ticari mektupların suretlerini,  

 

 d)Defter tutma yükümlüğüne göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri,(6120 

S.K md:64/1) 

 

sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür.  

 

  (2)Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalardır.  

 

 (3)Açılış ve ara bilançoları, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç 

olmak üzere, yukarıda a, b, c, d’de sayılan belgeler, Türkiye Muhasebe Standartlarına 

da uygun olmak kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılarda saklanabilirler. 
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 Şu şartla ki;  

 

 a)Okunur hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticari mektuplar ve defter 

dayanaklarıyla görsel ve diğer belgelerle içerik olarak örtüşsünler; 

 

 b)Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilsin ve uygun bir süre içinde 

kayıtlar okunabilir hâle getirilebiliyor olsun. 

 

  (4)Defter ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda; bilgiler, 

bilgisayar yerine basılı olarak da saklanabilir. Defterler ve diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri 

saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla saklanabilir. 

(6012 S.K md:65/4) 

 

  (5)Yukarıda birinci fıkranın (a) ilâ (d) bentlerinde öngörülen belgeler on yıl 

saklanır.  

 

 (6)Saklama süresi, ticari defterlere son kaydın yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, 

ara bilançonun düzenlendiği, yılsonu finansal tablolarının hazırlandığı ve konsolide 

finansal tabloların hazırlandığı, ticari yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin 

oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar. 

 

 (7)Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını 

veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde 

zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin 

bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu 

dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.  

 

 (8)Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi 

hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince saklamakla yükümlüdür. 

Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya tüzel kişi sona ermişse defter ve kâğıtlar birinci fıkra 

gereğince on yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından saklanır.  

 
2. Düzenlenmemiş Boş Faturaların Kaybolması Durumu 

 

 İşletmeler yasal defter ve belgelerini vergi mevzuatına göre beş (5) yıl, Türk 

Ticaret Kanununa göre on (10) yıl saklamak ve muhafaza altına almak zorundadırlar. 

Hal böyle olmakla birlikte boş(düzenlenmemiş) faturaların deprem, yangın, su baskını, 

sel, çalınma ve diğer sebeplerle kaybolması muhtemeldir. 

 

 Boş faturaların deprem, yangın, su baskını, sel gibi afetler sonucunda 

kullanılamayacak hale gelmesi halinde, ilk olarak defter ve belgelerin zayi olmasına 

yol açan olayla ilgili resmi tespitlerin yaptırılması gerekmektedir. 

 

 Örneğin; yangın çıkması sonucu defter ve belgelerin yanması durumunda 

itfaiye raporu alınmalıdır. Yanmış, kullanılamaz hale gelmiş defter ve belgelerle ilgili 

tespitlerin(nev’i, seri-sıra no’su, cilt adedi, boş veya düzenlenmiş olup olmadığı gibi) 

raporda yer alması sağlanmalıdır.  
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 Deprem, sel, su baskını gibi afetlerde, hasar tespit tutanağı istenmelidir. Bu gibi 

durumlarda ayrıca vergi dairesinin yapacağı çalışmalar sırasında düzenleyeceği 

yoklama tespit tutanağı da alınmalıdır. 

 

 Hırsızlık durumunda emniyetten olay yeri inceleme veya tespit tutanakları 

istenmelidir. 

 

 Bu konuların dışında boş faturaların işletmede kaybolması durumunda, işletme 

tarafından “Tespit Tutanağı” düzenlenmelidir. Tutanakta; basılı belgenin cinsi, adedi, 

seri-sıra no’su boş olduğu, düzenlenmediği, nerede ve nasıl kaybolduğuna ilişkin 

bilgiler, kayıp belgenin ne zaman yokluğunun farkına varıldığı ve ilgililerin(muhasebe 

yetkilisi, belgelerden sorumlu kişi ve şirket yetkilisinin) imzaları yer almalıdır.  

 

 Belgenin işletmede kaybolması nedeniyle, yerel bir gazetede kayıp ilanı 

verilmelidir. İlanda belgenin cinsi, nev’i, adedi, seri ve sıra no’su boş ve düzenlenmemiş 

olduğu, düzenlenmiş olarak bulunması durumunda hükümsüz olduğu hususuna yer 

verilmelidir. 

 

 Bu işlemlerin tamamlanması neticesinde vergi dairesine yazılı bilgi verilmelidir. 

Dilekçeye, tespit tutanağı ile yerel gazete ilanı eklenmelidir. İstenmesi halinde 

işletmenin yoğun olarak ticari İlişkide bulunduğu müşterilere yazılı bilgi verilebilir. Tüm bu 

işlemler işletmenin basiretli davranışı olarak değerlendirilir.  

 

 Ayrıca olayın tutanağa bağlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde Asliye 

Ticaret Mahkemesine boş ve kayıp olan belgenin geçersizliği ve zayi belgesi talebi için 

dava açılmalıdır. Dava hasımsız olarak açılır. Ancak genelde yerel mahkemeler iddia 

ve dosya kapsamına göre boş faturalar hakkında zayi belgesi istenemeyeceğine karar 

vermektedir. Yargıtay 11 Hukuk Dairesinin 23.01.2006 tarih ve E:2005/442, K:2006/365 

sayılı ve 08.05.2005 tarih ve 2005/5235 K:2006/5347 sayılı kararları da bu doğrultudadır. 

 

 Türk Ticaret Kanunu’nun “belgelerin saklanması, saklama süresi başlıklı 82/7 

maddesi aşağıdaki gibidir. 

 

 “Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını 

veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde 

zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin 

bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu 

dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.” 

 

 Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere; defterler ve belgeler yangın, su baskını 

veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde 

zıyaa uğrarsa öğrenildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin 

bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesi istenebilecektir. 

 

 Yerel mahkemeler bazen gerekli şartların yerine getirilmemiş olması ya da olayın 

gerçekleşme şekli itibariyle bu talepleri reddedebilmektedir. Bunun yanında 

mahkemelerin zayi belgesi verilmesi yönündeki kararlarından bazıları, temyiz 

aşamasında Yargıtay tarafından bozulabilmektedir. Dolayısıyla, zayi belgesi talebinde 
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Türk Ticaret Kanununda öngörülen şartların yerine getirilmemiş olması ve yargı 

kararlarında vurgulanan esaslara dikkat edilmelidir. 

 

 Bu hükümler çerçevesinde defterler ve belgelerin yangın, su baskını veya yer 

sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebepleri dışında kaybolması durumunda 

mahkemelerden zayi belgesi istenememektedir. 

 

 Zira Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde 

basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Dolayısıyla tacirin ticari işletmesiyle ilgili 

belgeleri gerekli özeni göstererek muhafaza etmesi ve zayi olmamaları noktasında 

lazım gelen bütün tedbirleri alması beklenir.  

 

 Buna rağmen; henüz kullanılmayan boş faturalarını elde olmayan sebeplerle 

zayi olması durumunda, yine “basiretli hareket etme” ilkesinin gereği olarak girişimlerde 

bulunulması gerekir. Kanunda düzenleme olmamasını ya da bu durum için zayi belgesi 

verilmediğini öne sürerek, herhangi bir girişimde bulunulmaması “basiretli hareket 

etme” ilkesine aykırılık teşkil eder. 

 

 Yukarıdaki açıklamalarımız sonucunda; 

 

 -Boş faturaların işletmede kaybolması durumunda,  

 

 -İşletme tarafından “Tespit Tutanağı” düzenlenmelidir.  

 

 -Tutanakta; basılı belgenin cinsi, adedi, seri-sıra no’su boş olduğu, 

düzenlenmediği, nerede ve nasıl kaybolduğuna ilişkin bilgiler, kayıp belgenin ne 

zaman yokluğunun farkına varıldığı ve ilgililerin(muhasebe yetkilisi, belgelerden sorumlu 

kişi ve şirket yetkilisinin) imzaları yer almalıdır.  

 

 -Yerel bir gazetede kayıp ilanı verilmelidir. İlanda belgenin cinsi, nev’i, adedi, seri 

ve sıra no’su boş ve düzenlenmemiş olduğu, düzenlenmiş olarak bulunması 

durumunda hükümsüz olduğu hususuna yer verilmelidir. 

 

 -Bu işlemlerin tamamlanması neticesinde vergi dairesine yazılı bilgi verilmelidir. 

Dilekçeye, tespit tutanağı ile yerel gazete ilanı eklenmelidir.  

 

 -İstenmesi halinde işletmenin yoğun olarak ticari İlişkide bulunduğu müşterilere 

yazılı bilgi verilebilir.  

 

 -Her ne kadar Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin “zayi belgesi istenemeyeceğine” 

ilişkin kararı olmakla birlikte, Asliye Ticaret Mahkemesinden boş ve kayıp olan belgenin 

(fatura) geçersizliği ve zayi belgesi talebi için dava açılabilir. Hatta firma tam tasdik 

kapsamında ise YMM’nin hazırlayacağı özel amaçlı bir rapor fatura kaybının 

gerçekleştiğine dair yarar sağlar. 

 

 Tüm bu iş ve işlemler işletmenin basiretli davranışın karinesi olmaktadır. 
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3. Kaybolan Fatura Aslının Yerine, Faturayı Düzenleyen Firmada Bulunan ve Firma 

Yetkilisi Tarafından Onaylanan Örneğinin veya Noterce Aslı Gibidir Şerhi 

Düşülen Fatura Örneğinin Şirket Kayıtlarına İntikal Ettirilmesi 

 

  Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek 

düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. Dolayısıyla faturaların 

aslı ile örneğinin aynı bilgileri içermesi gerekmektedir. (VUK md:231/3) 

 

 KDV’nin faturada ayrıca gösterilmesi ve kanuni defterlere kaydedilmesi suretiyle 

indirim konusu yapılacağı tabiidir. (KDVK md:34/1) 

 

 Uygulamada; fatura aslının kaybolduğu durumlarda, satıcı firmalar faturanın 

kendilerinde kalan nüshasının fotokopisi üzerine “Aslı Gibidir” ibaresi yazmak,  

kaşelemek ve imzalamak suretiyle alıcıya göndermektedirler. Alıcılar ise satıcılar 

tarafından belirtilen şekilde onaylanan fatura fotokopilerine göre gider kaydetmekte 

ve KDV’lerini indirim konusu yapmaktadırlar. 

 

 Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı; fatura asıllarının kaybedildiği durumlarda, 

faturanın satıcılarda kalan nüshasının noter tasdikli örneğine(fotokopisi) (bu örnek 

üzerine, “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla 

tasdik edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) dayanılarak gider kaydı ve 

KDV indirimi yapılabileceği görüşündedir.  

 

 Her ne kadar idare farklı konularda verdiği bazı görüşlerde; satıcı tarafından “Aslı 

Gibidir” tasdikli suretin kabul edileceğini belirtmekle birlikte, ticari işlemlere konu edilen 

faturaların satıcı tarafından “Aslı Gibidir” şeklinde tasdik edilenleri geçerli belge olarak 

kabul etmemektedir. İdare “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine 

kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.” Şerhi olduğu halde noter tasdiki bulunmasını ön 

koşul olarak talep etmektedir. 

 

 İdarenin bu görüşü dikkate alındığında fatura aslı veya noterden onaylı gerekli 

şerhi taşıyan suret olmaksızın faturaların gider veya maliyet olarak dikkate alınması ve 

KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmamaktadır. 

 

          Saygılarımızla, 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 

 

 

 


