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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DENİZ HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu madde-
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite öğ-
retim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte
toplam beş üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, deniz hukuku ve siyaseti ile ilgili çalış-
malar yapmış ya da yapmakta olan en az beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üni-
versite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir. Ayrıca, Müdürün önereceği kamu kurum
ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinden, Danışma Kurulu toplantılarına üye olarak ka-
tılmak üzere iki yıl için temsilci görevlendirilmesi, Rektör tarafından talep edilebilir. Bu kap-
samda Danışma Kurulu toplantılarına üye olarak katılacak temsilci ya da temsilciler, ilgili tüzel
kişi tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/1/2015 29229



Başkent Üniversitesinden:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bir öğrencinin yarıyıl başı normal ders yükü 30 AKTS’dir. Öğrenci,
hazırlık hariç Üniversiteye kayıt olduğu ilk yarıyıl dışında, yarıyıl başına en fazla 40 AKTS
kredi ders alabilir. GNO’su en az 2,50 veya üzeri olan öğrenciler için ders yükü en çok 45
AKTS’ye kadar artırılabilir. Bir öğrenci, danışmanının onayı ile 30 AKTS ders yükünün altında
ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2015 29488

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/2/2017 29977
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ç) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; kadın sorunlarının çözümü ve toplumsal cinsiyet

eşitsizliği konularında araştırma yapmak, akademik faaliyetlerde bulunmak, iyileştirme proje-
leri geliştirmek, farkındalık oluşturmak, öneride bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak, eğitim ve akademik danışmanlık hizmetleri vermektir. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Eğitim, bilim, sanat, spor, sağlık, siyasal, toplumsal, hukuksal ve ekonomik alanlara

ilişkin konularda toplumsal cinsiyet bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, in-
celeme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer,
konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel
etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

c) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açıl-
masını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet
ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

ç) Toplumsal yapıda kadın hakları ve sorunları konusunda farkındalık yaratarak, ka-
dınların yaşamın her alanında karşılaştığı ayrımcılığın, sorunların ve engellenmelerin azaltıl-
masını sağlamak.

d) Dezavantajlı kadın ve kız çocuklarının karşılaştıkları sorunların ve risklerin etkin
bir şekilde araştırılması ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, strateji
ve politikalar geliştirmek.

e) Kadınların kişisel ve mesleki bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirecek,  aile hayatı,
sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karar mekanizmalarına katılımlarını güçlendirecek çalışma-
larda bulunmak.

f) Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik
alanda varlığını, katkısını, etkinliğini artıracak ve ekonomik gücünü iyileştirecek eğitim çalış-
maları yapmak.

g) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak, kamuoyu
oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda basılı ve görsel yayın yapmak
ve bu tür etkinliklere katılmak.

ğ) Üniversite kütüphanesi bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları alanındaki
kitap, dergi ve veri tabanı gibi araştırma kaynaklarının artırılmasına yardımcı olmak. 

h) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili bütün
yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmalarına katılmak,
eğitim ve akademik danışmanlık hizmetleri vermek.

ı) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek, eğitim materyali hazırla-
mak.

i) Kadın merkezleri ve kuruluşları arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak.
j) Merkezin amaçlarına ve Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre diğer faaliyetleri

yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda çalışmaları

bulunan veya bu alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rek-
tör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirile-
bilir.  Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi
sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle
yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür tarafından önerilen Üniversitenin iki öğretim elemanı, Rektör tarafından üç
yıllığına Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdür tarafından verilen
görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona
erdiğinde, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur ve aşağıda
belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının
düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve gerekli hizmet birimlerinin

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
ç) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde

görev alacak kişileri belirlemek, yıllık çalışma plan ve program taslağını hazırlamak ve Yöne-
tim Kurulu kararı alındıktan sonra Rektör onayına sunmak.

d) Merkezde görev yapacak tam-zamanlı ve yarı-zamanlı personel ile gönüllü uzmanları
belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

e) Merkezin çalışmaları konusunda hazırlanan yıllık raporları Yönetim Kurulunun gö-
rüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi

ile Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılanların ve
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az iki kez ola-
ğan toplantı yapar. Müdür, Merkezin faaliyetleri veya diğer konularla ilgili olarak yazılı çağrı
ile Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulunda kararlar toplantıya katılanların
oy çokluğu ile alınır; oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, proje, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
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b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki önerileri değer-
lendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-
lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitede kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet

konularında çalışan öğretim elemanları ile Bartın kentinde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet
konularında çalışan veya çalışmak isteyen kişi, kamu ve özel kurum ve kuruluş üyeleri arasın-
dan Yönetim Kurulunca seçilecek en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden
seçilebilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği
düşer.

(3) Danışma Kuruluna, Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör yardım-
cısı veya Danışma Kurulu üyesi Üniversitede profesör olarak görev yapan bir öğretim üyesi
başkanlık yapar. Danışma Kurulu, başkanın yazılı çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla
olağan olarak toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak
da toplantıya çağırabilir.   

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup, kararları istişarî

niteliktedir. Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunur.
(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim ve proje önerilerinde bulunur,

Merkezin eğitim ve projelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur ve toplumsal cinsiyet ve
kadın sorunları konularında uzman kişilerin Merkeze destek olmasını sağlamak üzere çalış-
malar yapar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14  – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlen-
dirilecek personel tarafından karşılanır.

Araç, gereç, ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Ka-

nunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Eğitim-öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetler ile seç-
meli derslerin AKTS kredisi, her programın, öğrencilere kazandırması gereken bilgi, beceri ve
yeterlilikler kapsamında değerlendirilerek, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı
ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan  Ondokuz
Mayıs Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz İleri

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına
ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin  2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez (KİTAM): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz İleri Teknoloji Uygula-
ma ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/8/2011 28027
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 15/6/2012 28324
2- 5/2/2013 28550
3- 4/2/2014 28903
4- 16/6/2014 29032
5- 14/7/2015 29416
6- 30/7/2017 30139

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2011 28013
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 485)

1. Konu
28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda De-

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101,
102, 103 ve 157 nci maddelerinde düzenlemelere gidilmiştir. Söz konusu maddelerde yapılan
düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Bilinen adresler
213 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 101- Bu Kanuna göre bilinen adresler şunlardır:
1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adres-

leri,
2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından

bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,
3. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres

kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.
Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla

tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dik-
kate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması
veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde
bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekkül-
lerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt siste-
minde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri
adresinde yapılır.”

Söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
2.1. Bilinen işyeri ve yerleşim yeri adresleri
213 sayılı Kanunun 101 inci maddesine göre bilinen işyeri adresleri;
- Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen
- Adres değişikliğinde bildirilen
- Yoklama fişinde yer alan
- İlgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen
adreslerdir. Dolayısıyla 1/1/2018 tarihinden itibaren yapılacak tebliğlerde yukarıda yer

alan işyeri adresleri dikkate alınacaktır.
Öte yandan yapılan düzenlemeyle 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri

Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresi
bilinen adresler arasına dâhil edilmiştir. Buna göre bilinen yerleşim yeri adresi olarak sadece
5490 sayılı Kanuna göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi kabul
edildiğinden, mükellef tarafından vergi idaresine yerleşim yeri adresi bildirimi yapılmayacak,
şayet yapılmış ise bu bildirimde yer alan adres yerleşim yeri adresine yapılacak tebligatlarda
dikkate alınmayacaktır.

2.2. Bilinen adreste tebliğ
Mükellefin bilinen birden çok işyeri adresi varsa maddede yazılı bilinen işyeri adres-

lerinden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca
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tespit edilmiş olanı dikkate alınacak ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılacaktır. Bu anlamda
tebliğ evrakını gönderecek idare öncelikle kayıtlarını tetkik ederek maddede belirtildiği şekilde
kayıtlarına intikal etmiş işyeri adresi olup olmadığını kontrol edecek, bu kapsamda bir işyeri
adresi bulunması durumunda tebligat bu işyeri adresinde yapılacaktır. İşyeri adresinde tebliğ
yapılacak olanların;

- Geçici veya daimi ayrılma gibi nedenlerle bu adresinde bulunamaması,
- 213 sayılı Kanunun 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası ve ilgili mevzuatı kapsamında

işini bırakması veya
- 213 sayılı Kanunun 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası ve ilgili mevzuatı kapsamında

işini bırakmış addolunması hallerinde
tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni

temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya
varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde
yapılacaktır.

Bilinen işyeri adresi olmayanlara tebliğ ise doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan
yerleşim yeri adresinde yapılacaktır.

Örnek: Basit usule tabi mükellef Bay (A) hakkında düzenlenen vergi inceleme rapo-
runa istinaden 2/8/2018 tarihinde cezalı tarhiyatlar yapılmıştır. Mükellefin bağlı olduğu vergi
dairesi kayıtlarında 3/8/2017 tarihinde işe başlama bildiriminde bildirdiği işyeri adresi ve
23/2/2018 tarihinde verdiği gelir vergisi beyannamesinde yer alan işyeri adresi mevcuttur. Vergi
dairesi, ihbarname ve ekinde yer alan raporları öncelikle işe başlama bildiriminde bildirilen iş-
yeri adresine tebliğe çıkaracaktır. Mükellefin söz konusu adreste bulunamaması durumunda,
tebligat yapılacak tarihte mükellefin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde
tebligat yapılacaktır.

Mükellefin 23/2/2018 tarihinde verdiği gelir vergisi beyannamesinde yer alan işyeri
adresi bilinen adres olarak kabul edilmeyecektir. Yeni düzenleme ile vergi beyannamelerinde
bildirilen işyeri adresi, bilinen adresler arasında sayılmadığı için iş yeri adresini değiştiren Bay
(A)’nın bu değişikliği 213 sayılı Kanunun 157 nci maddesi kapsamında adres değişikliğine
ilişkin bildirim ile yapması gerekmektedir.

3. Tebliğ evrakının teslimi
213 sayılı Kanunun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 102- Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir

ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak
suretiyle tespit olunur.

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek
durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.

Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği
şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh
ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda tebliğ,
pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır.

Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sa-
yılan işyeri adreslerine tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste buluna-
maması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum,
posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği
idareye iade edilir. Bu durumda bu Kanunun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem
yapılır.
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Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan adrese
tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulu-
namama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından
tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bu-
nun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden
tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ
evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu
durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı,
gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on
beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alın-
maması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yet-
kilidir.”

Söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
3.1. Muhatabın işyeri adresinde tebliğe çıkılması
Bilinen işyeri adreslerinden tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya

bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.
Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum mu-

hatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olu-
nur. Zarfın, posta memuru tarafından muhatabına verildiği tarihte tebliğ yapılmış sayılır.

213 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında tebliğ yapılacak olanların adreste bu-
lunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) halinde durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı
üzerine şerh ve imza edilir. Bu durumda kapıya pusula yapıştırılmaz ve tebliğ evrakı derhal
gönderildiği idareye iade edilir. Bu takdirde tebliğ;

- Gerçek kişilerde kendisinin,
- Tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin,
- Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden

herhangi birinin
adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.
3.2. Muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde tebliğe

çıkılması
213 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında tebliğ yapılacak kişinin bilinen işyeri

adresinde bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) ya da muhatabın bilinen işyeri adresinin ol-
maması durumlarında, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebli-
gata çıkılır ve tebliğ bu adreste yapılır.

Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum mu-
hatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olu-
nur. Zarfın, posta memuru tarafından muhatabına verildiği tarihte tebliğ yapılmış sayılır. 213
sayılı Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında tebliğ yapılacak olanların yerleşim yeri adresinde
bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) halinde durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı
üzerine şerh ve imza edilir. Bu durumda kapıya pusula yapıştırılmaz ve tebliğ evrakı derhal
gönderildiği idareye iade edilir.

Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından olayın özelliğine göre (zamanaşımı vs.)
tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğe çıkılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evra-
kına, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine ikinci defa çıkıldığına ilişkin ibare
konulur. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının
gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren ve bu tebliğ ekinde yer alan tebligat pusulası
(pusula) (Ek:1) kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine
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şerh ve imza edilerek tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın
yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alın-
dığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihi iz-
leyen on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.

3.3. Muhatabın tebellüğden imtina etmesi
Bilinen işyeri veya yerleşim yeri adresinde bulunmasına karşın muhatabın tebellüğden

imtina etmesi durumunda, posta memuru tarafından tebliğ evrakının gönderildiği idareden alı-
nabileceği şerhini içeren pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ
alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bu durumda
tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır.

4. Tebliğin ilanla yapılacağı haller
213 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 103- Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır:
1. Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,
2. Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde

sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı
bir adresi bulunmazsa,

3. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,
4. Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.”
213 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi ile yapılan değişiklikle, bilinen işyeri adresinde

tebliğ yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri adresi
olmaması durumu ilanen tebliğ yapılacak haller arasına eklenmiştir.

Buna göre muhatap tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen, yok-
lama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla
tespit edilen işyeri adreslerinde tebliğ yapılamaması hâlinde, tebliğ evrakını gönderecek idare
tarafından yapılan araştırma sonucunda muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim
yeri adresi bulunmazsa tebliğ ilan yoluyla yapılır.

Öte yandan muhatabın 213 sayılı Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adre-
sinin olmaması, yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmaması
ve başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmaması durumlarında da tebliğin
ilan yoluyla yapılmasına devam olunacaktır.

5. Adres değişikliklerinin bildirilmesi
213 sayılı Kanunun 157 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 157- 101 inci maddede yazılı bilinen iş yeri adreslerini değiştiren mükellef-

ler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”
Maddede yapılan değişiklikle, mükelleflerin yerleşim yeri adresi değişikliklerini vergi

dairesine bildirme zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte, işyeri adreslerini değiştiren mü-
kelleflerin yeni işyeri adreslerini vergi dairesine bildirme mecburiyeti devam etmektedir.

6. Diğer hususlar
213 sayılı Kanunun 107 nci maddesi kapsamında tebliğlerin posta yerine memur vası-

tasıyla yaptırılması durumunda da bu Tebliğdeki esaslara uyulur.
213 sayılı Kanunun 107/A maddesi ve 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456) kapsamında tebliğe elverişli elektro-
nik adresi bulunanlara tebligatlar elektronik ortamda yapılmaya devam edilecektir.

7. Yürürlük
Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
8. Yürütme
Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 486)

Giriş
MADDE 1 – (1) Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mü-

kellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu
mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik
ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik
ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen
Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

(2) Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına
Bakanlıkça müsaade edilenler, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile gelirleri sadece
ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya
bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri bu Sistemi kulla-
namayacaktır.

Amaç
MADDE 2 – (1) Defter-Beyan Sistemi ile vergisel ve ticari işlemlerin elektronik or-

tamda kayıt altına alınması, kayıtlardan hareketle defter ve beyannamelerin elektronik olarak
oluşturulması ve muhafaza edilmesi, bu sayede yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin
ve uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi
ve vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Yetki
MADDE 3 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 175 inci mad-

desinin üçüncü fıkrasında Maliye Bakanlığının, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları
aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce
uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile
standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükmü yer al-
maktadır.

(2) Söz konusu Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrasında;
“Elektronik defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zo-

runlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi

zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür.
Elektronik kayıt, elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan,

elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder.
Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer

alan hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı, elek-
tronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan
farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzen-
lenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve
düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil
olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Ma-
liye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim
esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel
kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format
ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren
işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir.”

hükümlerine yer verilmiştir.
––––––––––––––––––––
1 10/01/1961 tarihli ve 10705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
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(3) Mezkûr Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, aksine hüküm olmadıkça,
Vergi Usul Kanununa göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait
olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu, dördüncü fıkrasında ise Maliye Bakanlığının, dü-
zenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye yetkili
olduğu hükümleri yer almaktadır.

(4) Diğer taraftan Maliye Bakanlığının söz konusu Kanunun mükerrer 257 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile “mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe
usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara
ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil
ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında
basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını
tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kal-
dırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlen-
mesi zorunluluğunu kaldırmaya”, (3) numaralı bendi ile “tutulması ve düzenlenmesi zorunlu
defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla ya-
pılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getir-
meye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muha-
faza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uy-
gulama usul ve esaslarını belirlemeye”, (4) numaralı bendi ile ise “bu Kanunun 149 uncu mad-
desine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim,
yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik
araçları kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim
araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer bel-
gelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin
vermeye, standart belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe,
tutanak, rapor ve diğer belgeler ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile
uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname,
bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef
grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süre-
sinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzen-
lenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe,
tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri, mükellefe, vergi sorum-
lusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve
diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ et-
meye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere ilişkin yapılan işlemlerin so-
nuçlarını internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında
ilgili kişilere göndermeye ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,” yet-
kili olduğu hüküm altına alınmış ve anılan maddenin beşinci fıkrasında, kanuni süresi geçtikten
sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda
gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile
elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer
belgelerin süresinden sonra verilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen ihbarnamelerin
mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe,
tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik
ortamda iletileceği ve bu iletinin tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine
geçeceği hükmüne yer verilmiştir.
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(5) Anılan Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında, beyannamenin elektronik or-
tamda gönderilmesi halinde, tahakkuk fişinin elektronik ortamda düzenleneceği ve mükellef
veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elek-
tronik ortamda iletileceği, bu iletinin, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçeceği hükme
bağlanmıştır.

(6) 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin2 (2) numaralı ayrımında, “Elektro-
nik Kayıt”, “elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik
yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesi”, “Elektronik Defter”, “şe-
kil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre
tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bü-
tünü” şeklinde tanımlanmış, (7-e) numaralı ayrımında, “Elektronik defter tutanların faaliyet
hacmi, teknolojik kısıtlar ve benzeri nedenlerle, başta veri bütünlüğü, kaynağın ve içeriğin ga-
ranti altına alınması olmak üzere elektronik defter oluşturulması, kaydedilmesi, onaylanması,
muhafazası ve ibrazı ile ilgili olarak mali mühür veya elektronik imza yerine başka yöntemlerin
kullanılmasına karar verilebileceği gibi uygulamadan yararlanmaya ilişkin özel esaslar belir-
lenebilir.” ve (7-f) numaralı ayrımında ise “Bu Tebliğ kapsamında, www.edefter.gov.tr adre-
sinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Basit Usule Tabi Mükellef: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun3

47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca haiz olup kazançları mezkûr Kanunun 46 ncı
maddesinde belirtilen usuller çerçevesinde tespit edilenleri,

c) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
ç) Defter-Beyan Sistemi (Sistem): Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre

defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda
tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutan-
ların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bil-
dirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlene-
bilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan
diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemi,

d) İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellef: Kazançları 193 sayılı Kanunun
39 ve 55 inci maddelerine göre tespit edilen ve 213 sayılı Kanunun 176, 178, 193, 194 ve 213
üncü maddeleri gereğince defter tutanları,

e) Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu4 kapsamında görev yapan serbest muhasebeci ve
serbest muhasebeci mali müşaviri,

f) Meslek Odası: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluş-
ları Kanunu5 kapsamında esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan odaları,

g) Serbest Meslek Erbabı: 193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde tanımlanan, kazanç-
ları mezkûr Kanunun 67 nci maddesine göre tespit edilen ve 213 sayılı Kanunun 210 uncu
maddesinde tarif edilen defteri tutan mükellefleri,

ifade eder.
––––––––––––––––––––
2 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 06/01/1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 13/06/1989 tarihli ve 20194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
5 21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Başvuru
MADDE 5 – (1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sis-

temi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil)
www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dai-
resi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

(2) Söz konusu başvuruyu;
a) Basit usule tabi mükellefler,
- Kendileri,
- Aralarında bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Ara-

cılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)”
düzenledikleri meslek odaları veya

- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyan-
name Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracı-
lığıyla,

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde
eden mükellefler ise

- Kendileri veya
- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyan-

name Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları ara-
cılığıyla

yapabileceklerdir.
(3) Defter-Beyan Sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra mükellefiyet tesis et-

tiren ve söz konusu Sistemi kullanmak zorunda olan mükellefler, kendileri veya yukarıda be-
lirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla işe başlama bildiri-
minin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden
bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin
verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) kadar www.defterbeyan.gov.tr
adresi üzerinden de yapılabilecektir.

(4) Basit usule tabi mükelleflerden;
(a) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit

edilenlerin, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından önce,
(b) Mevcut işine 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri ilave

edenlerin, bu faaliyetlere ilişkin işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü
sonuna kadar,

(c) İşletme hesabı esasına göre defter tutacak olan mükelleflerin defter tutmaya başla-
madan önceki takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar,

kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler
aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi ya da www.defterbeyan.gov.tr
adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

(5) (a) 213 sayılı Kanunun 179 uncu maddesi gereğince, ikinci sınıfa geçerek işletme
hesabı esasına göre defter tutacak olan mükelleflerin, söz konusu maddede belirtilen şartların
tahakkuk ettiği takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar,

(b) Gerçek usulde vergilendirilmekte iken 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yer
alan düzenleme gereği basit usule tabi olmayı yazı ile talep eden mükelleflerin ise anılan mad-
dede belirtilen şartların gerçekleştiği takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar

kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler
aracılığıyla www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda veya gelir vergisi yö-
nünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapmaları gerekmektedir.
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(6) Tebliğ ekinde (Ek:1) yer alan sözleşmenin değişen koşullara uygun güncel versiyonu
Başkanlık tarafından www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacaktır.

Sisteme giriş, kullanıcı kodu ve şifre temini
MADDE 6 – (1) Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti

Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üze-
rinden giriş yapılacaktır.

(2) Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilen-
dirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru
ile alınabilecektir.

(3) Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından
muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.
Şifre zarfının muhataba tesliminde, “... Vergi Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğünün ....... vergi
kimlik numaralı mükellefi .......’ya Defter-Beyan Sistemi ve İnternet Vergi Dairesi işlemlerinde
kullanılmak üzere kullanıcı kodu ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.”
şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek ve söz konusu tutanak, mükellef veya yetki-
lendirdiği kişi, müdür/vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak
suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen teslim tutanağı ilgili vergi dairesinde muhafaza edile-
cektir.

(4) Şifre bilgisi bulunmayan meslek mensupları 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Ge-
nel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep
Formu”nu, meslek odaları ise 15 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde yer alan “Basit
Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine
Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu doldurmak suretiyle bağlı oldukları vergi dairesine müracaat
ederek kullanıcı kodu ve şifre temin edebileceklerdir.

(5) Sistemin kullanılması için mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından
kullanıcı kodu ve şifre teminine yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, 340
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasına ilişkin
ilgili diğer mevzuat dikkate alınacaktır.

(6) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vergi dairelerinden elektronik beyanname
gönderebilmek için temin edilen kullanıcı kodu ve şifre bilgisi ile Sisteme giriş yapılabilecektir.

(7) Sistemi kullanacak mükellef, meslek mensubu veya meslek odaları istemeleri ha-
linde, çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere Sistem kullanıcısı olarak
tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir. Bu durumda, tanımlanan kişilerin Sisteme girişte
kullanacakları şifreler, Defter-Beyan Sistemi içerisinden elektronik ortamda üretilerek kulla-
nıcıya gösterilecektir. Bu şekilde Sistem kullanıcısı olarak tanımlanan kişiler, kendileri için
oluşturulan kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak Sisteme giriş yapabileceklerdir.

(8) Başkanlık, gelişen bilgi teknolojilerini dikkate alarak Sisteme giriş ya da şifre oluş-
turma yöntemlerinde değişiklik veya ilave yapmaya ve bunları Sistem üzerinde kullandırmaya
yetkilidir.

Kayıt zamanı
MADDE 7 – (1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi

beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez.
(2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin

verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.
(3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer

aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.
Yanlış kayıtların düzeltilmesi
MADDE 8 – (1) Defter ve kayıtlara rakam veya yazıların yanlış girilmesi durumunda,

Tebliğde kayıt zamanına ilişkin olarak belirlenen süreler zarfında, Sistem üzerinden yanlış
kayıt güncellenebilecek veya iptal edilerek doğru kayıt aynı yöntemle tekrar girilebilecektir.
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Sistem üzerinden tutulabilecek defterler
MADDE 9 – (1) Defter-Beyan Sistemi üzerinden, işletme defteri, çiftçi işletme defteri,

serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar
defteri ile bitim işleri defteri elektronik ortamda tutulabilecektir.

(2) Hekimler tarafından protokol defterine, borsa acentaları ile noterler ve noterlik görevini
ifa ile mükellef olanlar tarafından ise resmi defterlerine yapılan kayıtlardan bağımsız olarak,
mükellefiyete ilişkin olarak yapılan işlemlerin kayıt zamanına yönelik süreler içerisinde Sisteme
kaydedilmesi gerekmektedir.

(3) Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını,
Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman lis-
tesinde gösterebilecektir.

(4) İşletme hesap hülasası (özeti), zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap hüla-
sası (özeti) ile basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretile-
cektir.

(5) Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı;
ilk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce,
izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin
ilk gününde Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı Kanunda
öngörülen tasdik hükmündedir.

(6) Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna
kadar Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

(7) Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, 213 sayılı Kanun kapsamında ge-
çerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.

(8) Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zo-
runda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

(9) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin bilgiler
Sistem üzerinden kayıt altına alınacak ve görüntülenebilecektir.

(10) Başkanlık, Sistem üzerinden tutulan defterlere ilişkin format ve standartlarda de-
ğişiklik yapabileceği gibi kayıt oluşturma süreçleri ile veri güvenliğine ilişkin standartlara
uyma zorunluluğu getirebilir. Bu zorunluluk mükellef grupları itibarıyla farklılaştırılabilir.

Sistem üzerinden tutulan defterlerin muhafaza ve ibrazı
MADDE 10 – (1) Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin, kullanıcı deneti-

minin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile elektronik ortamda gerçekleş-
tirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme
ait logların kayıt altına alınmasına bağlı olarak kaynağının inkâr edilemezliği söz konusu ol-
duğundan mükelleflerce ayrıca kâğıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır.

(2) Sistem üzerinden defterlerin görüntülenmesi, yazdırılması veya çeşitli dosya for-
matları ile indirilmesi (kaydedilmesi) mümkün olmakla birlikte, bu şekilde indirilmiş (kayde-
dilmiş) olan defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

(3) Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa
aittir. Başkanlık mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından girilen kayıtları ve
bu kayıtlardan hareketle oluşan defterleri elektronik ortamda muhafaza edecek ve mükelleflerin
kullanımına hazır halde bulunduracaktır.

(4) Kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen mü-
kellefler, talepte bulunan birim ile ibrazı talep edilen bilgilerin mahiyetini ibraz talep yazısının
bir örneği ile birlikte ibraz süresinin sonundan en geç 10 gün önce gelir vergisi yönünden bağlı
olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa bildirecektir. Başkanlık bu bildirime ilişkin usul
ve esaslar ile bildirim yöntem ve içeriğinin belirlenmesi konusunda yetkilidir.
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(5) İlgili makamlar tarafından defter ve kayıtlarının ibrazı istenilen mükellefe ulaşıla-
maması ya da ibraz yazısının mükellefe tebliğ edilememesi hallerinde, bu durumu tevsik eden
belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa başvurulacaktır.

(6) Başkanlık, istenildiğinde defterlerin kağıt, elektronik, manyetik veya optik araçlar
vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz edilmesine yönelik önlemleri almak ve ibraza
yönelik farklı usuller belirlemek konusunda yetkilidir.

Sistem üzerinden elektronik belge düzenlenmesi
MADDE 11 – (1) 213 sayılı Kanun kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan fa-

tura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pu-
sulası, sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar, özel mevzuatlarında yer alan düzenlemelere
uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu Sistem vasıtasıyla elektronik ortamda
düzenlenebilecektir.

Sistemin kullanımına ilişkin hususlar
MADDE 12 – (1) Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter oluşturulması, kay-

dedilmesi, muhafazası ve ibrazı, beyanname, bildirim ve dilekçe hazırlanması ve gönderilmesi,
elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller
ve bunlarda yapılacak değişiklikler ile kılavuzlar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden du-
yurulur ve yayımlanır.

(2) Başkanlık, mücbir sebep halleri, bölgesel veya yurt genelini ilgilendiren uzun süreli
elektrik veya internet kesintileri, siber saldırı gibi gerek Başkanlık gerekse mükellef, meslek
mensubu ya da meslek odaları açısından Defter-Beyan Sistemini kullanılamaz hale getiren ko-
şulların varlığı halinde, Sistem kapsamında yer alan belge, kayıt, defter, beyanname, bildirim
ve dilekçelerin belirlenecek süreler dâhilinde elektronik ortam haricinde düzenlenmesi, muha-
faza edilmesi ve Tebliğde belirlenen sürelerin uzatılması ile bahse konu koşulların ortadan
kalkmasının ardından söz konusu işlemlerin Sisteme aktarılmasına ilişkin usul ve esasları be-
lirleme konusunda yetkilidir.

Sistemi kullanma yetkisi
MADDE 13 – (1) Defter-Beyan Sistemi üzerinden defter tutma, beyanname ve bildirim

gönderebilme işlemleri, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca vergi be-
yannamelerini meslek mensuplarına;

a) İmzalatmak zorunda olan mükelleflerden,
- Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre

verilenlerin kendileri veya meslek mensupları tarafından,
- Diğerleri için meslek mensupları tarafından,
b) İmzalatma yükümlülüğü olmayan mükelleflerden,
- Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre

verilenlerin kendileri veya meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından
bağlı oldukları meslek odaları tarafından,

- Diğerleri için meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından
bağlı oldukları meslek odaları tarafından,

yapılabilecektir.
(2) Defter-Beyan Sistemini meslek mensubu veya meslek odası aracılığıyla kullanan

mükellefler de Sistemi, herhangi bir işlem yapmadan bilgilenme amacıyla görüntüleme yapmak
suretiyle kullanabileceklerdir.

(3) Meslek mensuplarının adına işlem yapacakları mükellefler ile 340 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve
Sorumluluk Sözleşmesi”ni, üyeleri adına işlem yapacak odaların ise üyeleri ile Tebliğin ekinde
(Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek
Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” yapması gerekmektedir.
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(4) Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan Sözleşmenin düzenlenmesi, sona ermesi ya da
iptal/fesih edilmesi durumlarında Başkanlığa elektronik ortamda yapılacak bildirimlerde 340
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (V-2) numaralı bölümünde düzenlenen usul
ve esaslar geçerli olacaktır.

Sistemden çıkış
MADDE 14 – (1) Defter-Beyan Sistemini kullanan mükelleflerin ölümü veya gaipliği,

mükellefiyetinin sonlandırılması/terkin edilmesi hallerinde, ölüm/gaiplik kararı tarihi ile son-
landırma/terkin tarihinden itibaren, o tarihe kadar yapılması gereken işlemler ve onların ge-
rektirdiği yükümlülükler haricinde, Defter-Beyan Sistemi kayıt yapma, defter tutma ve beyan-
name gönderme özellikleri bakımından kullanılamayacaktır. Bununla birlikte geçmiş dönemlere
ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Sistem kullanılabilecektir.

(2) İkinci sınıf tüccarlar, 213 sayılı Kanunun 180 ve 181 inci maddelerinde yer alan
hükümler kapsamında birinci sınıfa geçerek bilanço esasına göre defter tutacakları izleyen takvim
yılı başından itibaren Sistem kullanıcıları arasından çıkacaklardır. 213 sayılı Kanunun 180 inci
maddesi kapsamında sınıf değişikliği yapılmasına yönelik sorumluluk mükelleflere aittir.

(3) Basit usulün şartlarını haiz olup Sistemi kullanan mükelleflerden, bu usulden ya-
rarlanmayı istemediklerini ve kazançlarını bilanço esasına göre tespit etmek istediklerini yazı
ile bildirenler, dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından itibaren
Sistemi kullanamayacaklardır. Ancak, geçmiş dönemlere ilişkin bilgilerin görüntülenmesi ama-
cıyla Sistem kullanılabilecektir.

Tebliğde düzenlenmeyen hususlar
MADDE 15 – (1) Kayıt yapılması, defter tutulması, beyanname, bildirim ve dilekçe veril-

mesi, belge düzenlenmesi ile diğer işlemlere ilişkin olarak bu Tebliğde ve www.defterbeyan.gov.tr
adresinde yayımlanan kılavuzlarda özel düzenleme bulunmayan hallerde, konunun düzenlen-
diği ilgili mevzuat düzenlemeleri geçerlidir.

Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih
MADDE 16 – (1) Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile

noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest
meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018)
tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

Sorumluluk ve ceza uygulaması
MADDE 17 – (1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte

Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen
süreler dâhilinde kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge
düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun
ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

(2) Bu Tebliğ ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında kâğıt
veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem harici yollarla kâğıt veya
elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler Sistem haricinde kâğıt veya elektronik
ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Def-
ter-Beyan Sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir. Söz ko-
nusu kayıt ve işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin verilmemiş sa-
yılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümlerine göre ceza uygulanır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler, meslek men-
supları ve meslek odaları, mükellefler, meslek mensupları ya da meslek odalarının yetkilen-
dirdiği çalışanları kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin güvenliğinden sorumludurlar.
Sistem kullanıcıları, kullanıcı kodu ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir
üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devredemezler,
kiralayamazlar ve satamazlar. Sistem kullanıcıları kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce

17 Aralık 2017 – Sayı : 30273                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. du-
rumlar dâhil) Vergi İletişim Merkezine (444 0 189) veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi ver-
mekle yükümlüdür.

(4) Defter-Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste vb. bilgiler, elek-
tronik ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğin-
den ve doğruluğundan Sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler so-
rumlu olacaktır. Sistemin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki verilen kişiler
aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere
kaydedilmesi/yansıması gereken her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve doğru
bir şekilde sunulmasından sorumlu iken, meslek mensubu/odası deftere kaydedilen bilgilerin
dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan ve gönderilmesine aracılık ettiği beyanname, bil-
dirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından
dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak
faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu kap-
samda Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

(5) Beyannamelerin onaylanması sonucunda otomatik olarak hazırlanan tahakkuk fişleri
ve/veya ihbarnamelerin, yine Sistem üzerinden mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların
yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilmesi işlemi ile söz konusu ta-
hakkuk fişleri ve/veya ihbarnameler mükellefe tebliğ edilmiş sayılacaktır.

(6) Defter-Beyan Sistemi üzerinden yapılan işlemlerin, girilen kayıtların, deftere kay-
dedilmesi işleminin ve beyanname, belge, bildirim ile dilekçelerin verilmiş/düzenlenmiş/ya-
pılmış sayılması için Sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir. Onayla-
nacak işlem, yapılması gereken kanuni/idari süresinin son günü saat 23:59’dan önce tamam-
lanmalıdır.

(7) Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Başkanlık/vergi dairesi
kayıtları esas alınacaktır.

Diğer hususlar
MADDE 18 – (1) Bakanlıkça veya Başkanlıkça yapılan düzenlemeler kapsamında bu

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yet-
kisi almış olan gerçek ve tüzel kişiler (31 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında
verilenler hariç) mevcut kullanıcı kodu ve şifre bilgileri ile Defter-Beyan Sistemini kullanabi-
leceklerdir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Defter-Beyan Sistemini kullanmakla
yükümlü olan mükellefler ile aralarında 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde
yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni imzalayan
meslek mensuplarının, söz konusu sözleşmelerinin geçerliliğini sürdürmesi koşuluyla, Defter-
Beyan Sisteminin kullanımı için yeni bir sözleşme imzalamasına gerek bulunmamaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 16 ncı maddesi kapsamında 5 inci maddesinin
birinci fıkrası uyarınca 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken
başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi olan mükellefler açı-
sından ise 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında,
basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri
ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31/7/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebi-
lecektir.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 487)

Yetki
MADDE 1 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesi

ile değişik mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter,
kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve
belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye,
elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması
gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve orta-
mında Maliye Bakanlığına aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format
ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, Vergi Usul Kanunu kapsa-
mına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye
yetkili kılınmıştır.

Söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve
belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli
olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve ka-
yıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağ-
lanmıştır.

(2) Aynı Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, aksine hüküm olmadıkça Vergi
Usul Kanununa göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların
tevsikinin mecburi olduğu; dördüncü fıkrasında da Maliye Bakanlığının, düzenlenmesi mecburi
olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

(3) Diğer taraftan, anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1)
numaralı bendinde Maliye Bakanlığının, Vergi Usul Kanununa göre tutulmakta olan defter ve
belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belge-
lerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya,
bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, Vergi
Usul Kanununa göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi
zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu; (3) numaralı bendinde, tutulması ve düzenlenmesi
zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla
yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk ge-
tirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya mu-
hafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye; (4) numaralı
bendinde ise Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda
olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza
veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elek-
tronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş
gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorun-
luluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar
ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya
bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ilişkin
usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

(4) Yukarıda yer verilen hükümlerle Maliye Bakanlığına verilen yetkilere istinaden,
yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve
“serbest meslek makbuzu” belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlene-
bilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilme-
sine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde geçen;
Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
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Bilgi İşlem Sistemi: Mükelleflerin belgeleri elektronik ortamda oluşturmak, kaydet-
mek, muhafaza etmek ve ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek amacı ile doğrudan ya da dolaylı
olarak kullandıkları her türlü yazılım ve donanım ile saklama ortamlarını,

BİS Raporu: Bilgi İşlem Sistem Raporunu,
Elektronik Belge: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre

düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü,
Elektronik İrsaliye (e-İrsaliye): Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olarak elektronik

belge biçiminde oluşturulmuş sevk irsaliyesini,
e-İrsaliye Yanıtı: e-İrsaliyenin muhteviyatını oluşturan malların alıcısı tarafından kabul

durumunu gösteren elektronik belgeyi,
Elektronik Müstahsil Makbuzu (e-Müstahsil Makbuzu): Bu Tebliğde yer alan şart-

lara uygun olarak elektronik belge biçiminde oluşturulmuş müstahsil makbuzunu,
Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-Serbest Meslek Makbuzu): Bu Tebliğde

yer alan şartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde oluşturulmuş serbest meslek mak-
buzunu,

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uy-
gun olarak müstahsil makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ve kağıt or-
tamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,

e-İrsaliye Uygulaması: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak ha-
zırlanan e-İrsaliye ve e-İrsaliye Yanıtı mesajlarının, taraflar arasında güvenli bir şekilde akta-
rılması imkanını sunan uygulamaların genel adını,

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara
uygun olarak serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı
ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,

Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluştu-
ran, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini,

Elektronik Saklama Hizmeti Veren Kurum: 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkan-
lıktan Saklama Hizmeti verme izni almış mükellefi,

Elektronik Sertifika: Mali Mühür ve Nitelikli Elektronik Sertifikayı,
Elektronik Sertifika ile İmzalama: Bu Tebliğde belirtilen elektronik belgeleri, tüzel

kişilerin mali mühürle onaylamasını, gerçek kişilerin ise nitelikli elektronik sertifika ile imza-
lamasını veya mali mühür ile onaylamasını,

GİB Portalı: e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu
uygulamalarına ait temel fonksiyonların, internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı
ile Başkanlık tarafından geliştirilen portalı,

Mali Mühür: 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 397 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için oluşturulan elektronik
sertifika alt yapısını,

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES): 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu
maddesinde tanımlanan ve yalnızca gerçek kişi mükelleflerce kullanılabilen elektronik sertifikayı,

Özel Entegratör: 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni
almış mükellefi,

TÜBİTAK-BİLGEM/KAMU SM: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
mu-Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi/Kamu Sertifikasyon Mer-
kezini,

TCKN: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını,
VKN: Vergi Kimlik Numarasını,
Vergi Mükellefi: Bu Tebliğ uygulaması bakımından, Vergi Usul Kanununun 232 nci

maddesinin birinci fıkrasında sayılan birinci ve ikinci sınıf tüccarları, serbest meslek erbabını,
kazançları basit usulde tespit olunan tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri,
vergiden muaf esnafı,
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Zaman Damgası: Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı
ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı
tarafından doğrulanan kaydı,

ifade eder.
Elektronik irsaliye (e-İrsaliye)
MADDE 3 – (1) Genel Olarak e-İrsaliye Uygulaması: Mal hareketlerinin elektronik

ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu
maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte
olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi,
alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine
ilişkin yapılan düzenlemeler bu maddenin konusunu oluşturmaktadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki
“sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

(2) Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları: Mükellefler e-İr-
saliye Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
b) e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanı-

mını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet ad-
resinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,
olmak üzere, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecek

olup, Başkanlıkça aksi belirtilmediği sürece, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem
dışında bir yöntem kullanamayacaklardır.

Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil
olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde ya-
yımlanan “Elektronik İrsaliye Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak e-İrsaliye Uygulamasına iliş-
kin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-İrsaliye Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mü-
kellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak
olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

(3) Değerlendirme ve İzin: e-İrsaliye Uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin
Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvu-
rular; Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu sistemde elektronik
olarak düzenlenen e-İrsaliye örneklerinin, bu Tebliğde ve www.efatura.gov.tr internet adresinde
yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı açısından de-
ğerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulu-
nabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve test sü-
reçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-İrsaliye Uygulamasından kendi bilgi
işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına ilişkin
olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklik-
leri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen
mükelleflerin başvuruları reddedilir.

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları baş-
vurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-İrsaliye Uygulaması kapsamında GİB
Portal ya da özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-İrsaliye Uygulamasından ya-
rarlanmalarına engel teşkil etmez.

(4) Özel Entegratörlük Hizmeti Verenler: 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında
e-İrsaliye düzenleme, bunları elektronik sertifika ile imzalama ve muhataplarına elektronik or-
tamda iletme ve alma hizmeti verebilirler.
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Özel entegratörlerin e-İrsaliye Uygulamasına ilişkin hizmet verebilmesi için Başkan-
lıktan ayrıca e-İrsaliye Özel Entegratörlüğü izni alması gerekmektedir. Bu izni alabilmek için
gerekli koşullar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Özel
Entegrasyon Kılavuzu” nda yer almaktadır.

Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, anlaşma yaptıkları mükelleflere ilişkin bilgileri
Başkanlık sistemine yüklemeleri ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “e-Fa-
tura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu”nda açıklanan mesaj yapısına uygun onayı al-
maları halinde e-İrsaliye hizmeti vermeye başlayabileceklerdir.

e-İrsaliye Uygulamasından özel entegratör sistemi üzerinden faydalanan mükellefler,
e-İrsaliyelerde özel entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep
edebilirler.

Başkanlıktan e-İrsaliye izni alan özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait
e-İrsaliye bilgilerini, e-İrsaliye oluşturma, imzalama, gönderme ve alma amacı dışında kulla-
namaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Özel en-
tegratörler bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-İrsaliye bilgilerinin
güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme taraf olmayan
üçüncü kişilerle e-İrsaliye bilgilerini paylaştığı tespit olunan özel entegratörlerin, diğer kanun-
ların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından tüm özel entegratör-
lük izinleri iptal edilebilir.

(5) Elektronik İrsaliyenin Düzenlenmesi ve İletilmesi: e-İrsaliyenin www.efatura.gov.tr
internet adresinde yayımlanan e-İrsaliye Uygulamasına ilişkin teknik kılavuzlarda yer alan for-
mat ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi,
alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esastır.

e-İrsaliyenin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gön-
derme veya alma işlemlerinin de Başkanlık tarafından oluşturulan e-İrsaliye Uygulaması ara-
cılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur.

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce (alıcısının henüz belli olmadığı ve malın fiili
sevki sırasında muhtelif müşteriler adına kağıt ortamda irsaliye düzenlenmesi ve malın asıl
muhatabına teslimi sırasında düzenlenecek e-İrsaliyeler hariç olmak üzere) düzenlenmesi ve
Başkanlık sistemlerine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup, bununla bir-
likte düzenlenen e-İrsaliyenin Başkanlık sistemleri üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde ile-
tilmesi gerektiği tabiidir.

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundu-
rulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt
çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alı-
cıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz
edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce e-Fatura dü-
zenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına da yer ve-
rilmesi zorunludur.

Düzenlenecek e-İrsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulan-
ması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge
üzerinde yer verilmesi zorunludur.

Mükellefler e-İrsaliye düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta
olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esas-
lara uymak zorundadır.

e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı ol-
mayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.

(6) Uygulamaya Dahil Olma: e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp,
uygulamadan;

a) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uy-
gulamasından yararlanma iznine sahip olan,
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b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve
iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve

c) Bu maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde e-İrsaliye Uygulamasına dahil
olmak için gerekli başvuruyu yapan,

mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.
(7) Elektronik İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler: e-İrsaliye belgesinde aşağıda

yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.
a) e-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
b) e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
c) Müşterinin adı, ticaret ünvanı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, işyeri adresi

ve farklı ise teslimat adresi,
ç) Taşınan malın nevi, miktarı,
d) Fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı,
Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-İrsaliye

belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr internet adresinde
yaparak isteyebilir.

Mükellefler e-İrsaliye üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda
farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

(8) e-İrsaliye Yanıtı: Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde,
e-İrsaliye belgesine konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul
edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini
uygulama üzerinden e-İrsaliye Yanıtı ile e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletebilirler.

e-İrsaliye Yanıtı ile yapılan kısmi kabul durumlarında, kabul edilmeyen malların satı-
cısına geri gönderimi için ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte düzenlenen e-İrsaliyenin, alıcısının ya da muhteviyatındaki malların
tamamının hatalı olması halinde, alıcısı tarafından e-İrsaliye Yanıtı ile ret edilmesi mümkündür.
Ancak ret işleminin malın fiili sevkinden önce yapılması gerekmektedir. Malın fiili sevkinden
sonra gönderilecek ret e-İrsaliye yanıtları hükümsüz olup, bu durumda malı taşıyan/taşıttıran
tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmesi gerekecektir.

e-İrsaliye izni alan mükellefler, oluşturdukları e-İrsaliyelerini ve e-İrsaliye Yanıtlarını
birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin öngörmüş olduğu
süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Elektronik müstahsil makbuzu (e-müstahsil makbuzu)
MADDE 4 – (1) Genel Olarak e-Müstahsil Makbuzu: Gerçek usulde vergiye tabi

olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kulla-
nılmakta olan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte
olan “müstahsil makbuzu” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi
ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda
raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler bu maddenin konusunu oluşturmaktadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müs-
tahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

(2) Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları: Mükellefler, e-Müstahsil
Makbuzu Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
b) e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden ge-

nel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr in-
ternet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,
olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.
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Mükelleflerin, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya da-
hil olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığın “www.efatura.gov.tr” internet adresinde ya-
yımlanan “Elektronik Müstahsil Makbuzu Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerekli başvuru
işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak
isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine
başvuracak olup, bu mükelleflerin ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulun-
mamaktadır.

(3) Değerlendirme ve İzin: e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından kendi bilgi işlem
sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa
yapılan başvurular; Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu sistemde
elektronik olarak düzenlenen e-Müstahsil Makbuzu örneklerinin, bu Tebliğde ve
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esas-
lara uygun olup olmadığı açısından değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave
teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve test sü-
reçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından
kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına
ilişkin olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklik-
leri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen
mükelleflerin başvuruları reddedilir.

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları baş-
vurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin GİB Portal ya da özel entegratörlük
izni alan mükellefler vasıtasıyla e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından yararlanmalarına engel
teşkil etmez.

(4) Özel Entegratörlük Hizmeti Verenler: 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında
e-Müstahsil Makbuzu düzenlemek isteyen mükelleflere, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Müstahsil
Makbuzu Raporu oluşturma, mali mühürle onaylama ve zaman damgası kullanarak e-Müstahsil
Makbuzu Raporunu Başkanlığa elektronik ortamda iletme hizmeti verebilirler.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından özel entegratör sistemi üzerinden faydalanan
mükellefler, e-Müstahsil Makbuzlarında ve e-Müstahsil Makbuzu Raporlarında özel entegra-
törün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

Özel entegratörlerin e-Müstahsil Makbuzu hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan ayrıca
e-Müstahsil Makbuzu özel entegratörlüğü izni alması gerekmektedir. Bu izni alabilmek için
gerekli koşullar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer almaktadır.

Başkanlıktan e-Müstahsil Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Raporu oluşturma, mali
mühürle onaylama ve zaman damgası kullanarak e-Müstahsil Makbuzu Raporlarını Başkanlığa
elektronik ortamda iletme hizmeti verme konusunda izin alan özel entegratörler, e-Müstahsil
Makbuzu Belgelerinin Başkanlık sistemleri üzerinden görüntülenmesi, sorgulanması ve doğ-
rulanabilmesi için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Başkanlık sistemleri üzerinden ger-
çekleştirilecek görüntüleme, sorgulama ve doğrulama işlemlerinin teknik usul ve esasları
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer almaktadır.

Başkanlıktan e-Müstahsil Makbuzu özel entegratörlüğü izni alanlar, hizmet verdikleri
mükelleflere ait e-Müstahsil Makbuzu veya e-Müstahsil Makbuzu Raporu bilgilerini, e-Müs-
tahsil Makbuzu ve Raporu oluşturma, imzalama, Başkanlığa raporlama amacı dışında kulla-
namaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Özel en-
tegratörler bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-Müstahsil Makbuzu
ve Raporu bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak
işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle e-Müstahsil Makbuzu veya Raporu bilgilerini paylaştığı
tespit olunan özel entegratörlerin, diğer kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ay-
rıca Başkanlık tarafından tüm özel entegratörlük izinleri iptal edilebilir.
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(5) e-Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi: Vergi Usul Kanununun 235 inci
maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter
tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın
aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmesi, nüshalardan birini
imzalayarak satıcı çiftçiye vermesi, diğer nüshasının ise satıcı çiftçiye imzalatılarak alınması
gerektiği ve müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshasının fatura
yerine geçer belge olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan düzenlemeler ve Bakanlığımıza tanınan yetkiler çerçevesinde; elektronik or-
tamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüs-
ha kağıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye
verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Mak-
buzunun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza
edilmesi gerekmektedir.

Düzenlenecek e-Müstahsil Makbuzlarının Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda
sorgulanması ve doğrulanmasına imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge üzerinde
yer verilmesi zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu ve Raporunun oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması ge-
reken format, standart ve Raporlama süresi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan
teknik kılavuzlarda açıklanmıştır.

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında onaylanan Yeni Nesil
Ödeme Kaydedici cihazlardan e-Müstahsil Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden
e-Müstahsil Makbuzu Bilgi Fişinin iki nüsha halinde üretilmesi ve taraflarca imzalanması ha-
linde; bu bilgi fişi nüshaları da e-Müstahsil Makbuzunun kağıt nüshaları yerine geçecektir. Bu
durum e-Müstahsil Makbuzunun, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi ve Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre elektronik ortamda düzenleyicisi tarafından muhafaza edilme-
sini ve bilgi fişlerinin taraflarca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre muhafaza edilmesi zo-
runluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

(6) Uygulamaya Dahil Olma: e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması zorunlu bir uygulama
olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzen-
lemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya
dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Teb-
liğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamala-
rına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

(7) e-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler: e-Müstahsil Makbuzu
belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

a) Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN’si
ve adresi,

b) Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
c) Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN’si ve ikametgah adresi,
d) Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintiler tutarı.
Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Müstahsil

Makbuzu belgesinde bulunmasını, mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr internet
adresinde yaparak isteyebilir.

Mükellefler müstahsil makbuzu üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları
doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

(8) e-Müstahsil Makbuzu Bilgilerinin Raporlanması: e-Müstahsil Makbuzu Uygu-
lamasını kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemleri ile entegrasyonu yöntemi ile kul-
lanan mükellefler ve e-Müstahsil Makbuzu hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan
özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturulan e-Müstahsil Makbuzu belgelerine ilişkin ola-
rak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına
uygun “e-Müstahsil Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imza-
layarak internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemlerle
Başkanlık sistemine elektronik ortamda aktarmak zorundadır.
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Başkanlık, e-Müstahsil Makbuzu raporunun aktarım süresini ve yöntemini belirlemeye,
değiştirmeye, sektörler ve mükellef grupları itibariyle farklı veri aktarım süresi ve yöntemi be-
lirlemeye yetkilidir.

Elektronik serbest meslek makbuzu (e-serbest meslek makbuzu)
MADDE 5 – (1) Genel Olarak e-Serbest Meslek Makbuzu: Serbest meslek erbapları

tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun
elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı madde-
sine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elek-
tronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elek-
tronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve
Başkanlığa elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler bu maddenin konusunu
oluşturmaktadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt
serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

(2) Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları: Mükellefler, e-Serbest
Meslek Makbuzu Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
b) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden

genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr
internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,
olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.
Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil

olmak istediklerinde; Başkanlığın “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elek-
tronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini
yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil
olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi
birine başvuracak olup, bu mükelleflerin ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek
bulunmamaktadır.

(3) Değerlendirme ve İzin: e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından kendi bilgi işlem
sistemlerini Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan
başvurular; Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu sistemde elektronik
olarak düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu örneklerinin, bu Tebliğde ve www.efatura.gov.tr
internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olup ol-
madığı açısından değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave teknik bilgi ve
belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve test sü-
reçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulama-
sından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yarar-
lanmasına ilişkin olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklik-
leri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen
mükelleflerin başvuruları reddedilir.

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları baş-
vurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin GİB Portal ya da özel entegratörlük
izni alan mükellefler vasıtasıyla e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından yararlanmalarına
engel teşkil etmez.

(4) Özel Entegratörlük Hizmeti Verenler: 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında
e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek isteyen mükelleflere, e-Serbest Meslek Makbuzu ve
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e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu oluşturma, mali mühürle onaylama ve zaman damgası kul-
lanarak e-Serbest Meslek Makbuzu Raporunu Başkanlığa elektronik ortamda iletme hizmeti
verebilirler.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından özel entegratör sistemi üzerinden fayda-
lanan mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu Raporlarında
özel entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

Özel entegratörlerin e-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan
ayrıca e-Serbest Meslek Makbuzu özel entegratörlüğü izni alması gerekmektedir. Bu izni ala-
bilmek için gerekli koşullar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer
almaktadır.

Başkanlıktan e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu oluş-
turma, mali mühürle onaylama ve zaman damgası kullanarak e-Serbest Meslek Makbuzu Ra-
porlarını Başkanlığa elektronik ortamda iletme hizmeti verme konusunda izin alan özel enteg-
ratörler, e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerinin Başkanlık sistemleri üzerinden görüntülen-
mesi, sorgulanması ve doğrulanabilmesi için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Başkanlık
sistemleri üzerinden gerçekleştirilecek görüntüleme, sorgulama ve doğrulama işlemlerinin tek-
nik usul ve esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer almak-
tadır.

Başkanlıktan e-Serbest Meslek Makbuzu özel entegratörlüğü izni alanlar, hizmet ver-
dikleri mükelleflere ait e-Serbest Meslek Makbuzu veya e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu
bilgilerini, e-Serbest Meslek Makbuzu ve Raporu oluşturma, imzalama, Başkanlığa raporlama
amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle pay-
laşamazlar. Özel entegratörler bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-Serbest
Meslek Makbuzu ve Raporu bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu ama-
ca aykırı olarak işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle e-Serbest Meslek Makbuzu veya Raporu
bilgilerini paylaştığı tespit olunan özel entegratörlerin, diğer kanunların öngördüğü cezai so-
rumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından tüm özel entegratörlük izinleri iptal edilebilir.

(5) e-Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi: Vergi Usul Kanununun
236 ncı maddesinde serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı
için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müş-
terinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan düzenleme çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika
ile imzalanan e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinin, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak
imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir.
e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek erba-
bının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza
yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.

Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-Serbest Meslek Makbuzu izni alan mükelleflerin,
elektronik ortamda oluşturdukları serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda muhafaza ve
ibraz etmeleri gerekmektedir. Kendisine e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenen mükellefler
ise teslim yöntemine göre e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik or-
tamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

Düzenlenecek e-Serbest Meslek Makbuzlarının Başkanlık sistemlerinden elektronik
ortamda sorgulanması ve doğrulanmasına imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge
üzerinde yer verilmesi zorunludur.

e-Serbest Meslek Makbuzu ve Raporunun oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması
gereken format, standart ve Raporlama süresi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan
teknik kılavuzlarda açıklanmıştır.

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında onaylanan Yeni Nesil
Ödeme Kaydedici cihazlardan e-Serbest Meslek Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden
e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgi Fişinin düzenleyen tarafından imzalanarak müşteriye veril-
mesi halinde söz konusu bilgi fişi nüshası da e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine
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geçer. Bu durum e-Serbest Meslek Makbuzunun, elektronik sertifika ile imzalanarak düzen-
lenmesi ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elektronik ortamda düzenleyicisi tarafından
muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

(6) Uygulamaya Dahil Olma: e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama ol-
mayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini
düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden
itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

(7) e-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler: e-Serbest Meslek
Makbuzu belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

a) Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi,
b) Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN

veya TCKN’si,
c) Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge

numarası,
ç) Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları

ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde).
Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Serbest

Meslek Makbuzu belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr
internet adresinde yaparak isteyebilir.

Mükellefler e-Serbest Meslek Makbuzu üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihti-
yaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

(8) e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgilerinin Raporlanması: e-Serbest Meslek Mak-
buzu Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemleri ile entegrasyonu yön-
temi ile kullanan mükellefler ve e-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti verme konusunda Baş-
kanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturulan e-Serbest Meslek Mak-
buzu belgelerine ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan
veri formatı ve standardına uygun “e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika
ile zaman damgalı olarak imzalayarak www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan teknik
kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine elektronik ortamda ak-
tarmak zorundadır.

Başkanlık, e-Serbest Meslek Makbuzu raporunun aktarım süresini ve yöntemini belir-
lemeye, değiştirmeye, sektörler ve mükellef grupları itibariyle farklı veri aktarım süresi ve yön-
temi belirlemeye yetkilidir.

Belgelere konulacak amblem ve belge numarası
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde, 2/2/1985 ta-

rihli ve 18654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükel-
lefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre belgelerin önyüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan “Belgelere
Konulacak Özel İşaret(Amblem)” ile “İl Kod Numarası” yerine aynı konumda bulunmak üzere,
Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi, amblemin altında ise bu Tebliğde öngörülen belge türleri
itibariyle “e-İrsaliye”, “e-Müstahsil Makbuzu” veya “e-Serbest Meslek Makbuzu” ibaresi bu-
lunur.

(2) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine 3 haneli bi-
rim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır. Birim kodu serbestçe
belirlenebilir. Başkanlık bazı birim kodlarının kullanımını yasaklayabileceği gibi bazı işlemler
için belirlediği birim kodlarının kullanılmasını zorunlu kılabilir. Belge numarası içerisinde yer
alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir bi-
rim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası içerisinde
yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle “1” rakamından başlatı-
larak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.
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Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü
MADDE 7 – (1) Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre muhafaza yükümlülüğü

olanlar, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen bu Tebliğe konu elektronik belge ve
kayıtları kendilerine iletim/teslim şekline uygun olarak yasal süreler dahilinde muhafaza ve is-
tendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.

(2) Tebliğe konu uygulamalardan yararlanan mükellefler, uygulama kapsamında dü-
zenledikleri belgeleri kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edebilecekleri gibi,
Başkanlıktan elektronik saklama izni alan mükelleflerin bilgi işlem sistemlerinde de muhafaza
edebilirler. Başkanlıktan saklama izni alan mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alın-
ması mükelleflerin Tebliğe konu belgelerin muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, Tebliğe konu belgelerin doğruluğuna, bütünlüğüne
ve değişmezliğine ilişkin her türlü elektronik veri, veri tabanı dosyası, saklama ortamı veya
doğrulama ve görüntüleme araçlarını kapsamaktadır.

(4) Tebliğe konu belgelerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cum-
huriyeti Kanunlarının geçerli olduğu alanlarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk,
yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez. Başkanlık Tebliğe konu uy-
gulamalardan yararlanmak için başvuran mükelleflerin gerekçeli talebi üzerine bu fıkranın uy-
gulanmasında farklı usul ve esas belirleyebilir.

Sorumluluk ve cezai müeyyideler
MADDE 8 – (1) Tebliğe konu uygulamalar kapsamında izin alan mükelleflerden bu

Tebliğde ve Tebliğe konu uygulamaların yer aldığı kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara aykırı
biçimde belge düzenleyenler hakkında, işledikleri fiilin türüne göre Vergi Usul Kanununda ön-
görülen cezalar uygulanır.

(2) Tebliğe konu uygulamalara dâhil olan mükellefler, Tebliğin 9 uncu maddesinin 6 ncı
fıkrasındaki haller dışında, yaptıkları mal teslimleri/alımları ve hizmet ifaları kapsamında, an-
laşmalı matbaa işletmelerine bastırılan matbu (kağıt) belgeleri kullanamazlar, kullanmaları ha-
linde söz konusu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uy-
gulanacaktır.

(3) Tebliğe konu uygulamalar kapsamında hizmet verme izni iptal edilen özel entegra-
törler, bu konuda hizmet verdiği mükellefleri uyarmak zorundadır. İzni iptal edilen özel enteg-
ratörden hizmet alan mükellefler, söz konusu uygulamaları başka bir özel entegratörle anlaş-
mak, GİB Portal uygulamasını kullanmak ya da kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanma
alternatiflerinden kendilerine en uygun olanı seçerek kullanmaları mümkündür.

(4) Tebliğe konu uygulamaları kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak üzere izin
alan mükelleflerden izinlerinin iptal edildiği kendisine bildirilenler, bildirimin yapıldığı tarihten
itibaren 1 yıl süre ile uygulamayı kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak üzere baş-
vuru yapamazlar. Bu mükellefler, söz konusu uygulamalardan Başkanlıktan izin alan özel en-
tegratörlerden hizmet almak ya da GİB Portal uygulamasını kullanmak suretiyle yararlanabi-
lirler.

(5) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar ile ilgili teknik kılavuzlarda belirlenen format
ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen elektronik ortamdaki belgeler, 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu kapsamında düzenlenen belge olarak kabul edilmeyecektir.

(6) Mükellefler, Tebliğde elektronik ortamda düzenlenmesine olanak sağlanan belgeleri
düzenlerken, süreler başta olmak üzere bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda Vergi Usul Ka-
nunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.

Diğer hususlar
MADDE 9 – (1) Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar, bu

uygulamalara ait elektronik kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi
halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu Başkanlığa üç iş günü için-
de bildirerek bu kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.

17 Aralık 2017 – Sayı : 30273                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



(2) Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistem-
lerini oluşturan donanımların bir kısmının veya tamamının haczedilmesi veya yetkili mercilerce
el konulması halinde, durumu en geç üç iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadır.

(3) Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemini
oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir şekilde kısmen
veya tamamen vergi inceleme elemanlarının veya Başkanlıkça görevlendirilecek personelin
erişimini ve denetlemesini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemezler.

(4) Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar, Başkanlığın talebi
üzerine belgelere ait bilgilerin oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan donanımların
bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü
teknik ve fiziksel imkanı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman
personel gibi) sunmak zorundadır.

(5) Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar ile izin alan özel
entegratörlerin, Defterdarlık veya Vergi Dairesi Başkanlıkları ile anlaşmalı matbaa işletmeciliği
sözleşmesi yapma zorunlulukları bulunmamaktadır.

(6) Tebliğe konu elektronik belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya
dahil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, kağıt ortamda da söz konusu belgeleri
düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için elektronik belge veya kağıt ortamdaki belgelerinden
sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. Elektronik belge uygulamalarına dahil olunan ta-
rihi izleyen üçüncü ayın sonundan sonra, belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi zo-
runlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı
cezalar tatbik edilecektir.

(7) Bu Tebliğde belirtilen elektronik belgeleri düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin,
sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında, dü-
zenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur. Bu şekilde belge
düzenlemek istisnai bir uygulama olup, belge düzenlemeye başlamadan önce Başkanlığa konu
hakkında bilgi verilmesi ve süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. Süreklilik arz etmesi ha-
linde, uygulamalardan kendi bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemi ile yararlanan mü-
kelleflerin, entegrasyon izinleri Başkanlıkça iptal edilebilecek olup, GİB Portal hesapları oto-
matik olarak açılacaktır. Bu durum entegrasyon izni iptal edilen mükelleflerin, iznin iptalinden
sonra, uygulamalardan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığı ile yararlanmalarına
engel teşkil etmez.

(8) Başkanlık, ilgilisine bilgi vermek suretiyle, izin isteyen mükelleflerin başvurularının
yanıtlanmasını belli bir süre erteleyebilir, başvurularını sıraya koyabilir.

(9) Başkanlık gerek görmesi halinde bu Tebliğ kapsamındaki uygulamalara ait belge-
lerde bulunması gereken bilgilerde değişiklik yapabilir.

(10) Başkanlık, istemesi halinde, bu Tebliğ uyarınca düzenlenen elektronik belgelere,
uzaktan erişebilir. Erişim gereklerinin yerine getirilmiş olması, mükellefin söz konusu elek-
tronik belgeleri muhafaza ve ibrazı ödevlerini ortadan kaldırmaz.

Uzaktan erişimin hangi yöntemle ve hangi tarih itibariyle yapılacağı www.efatura.gov.tr
internet adresinde yayınlanan “Elektronik Belge Uzaktan Erişim Kılavuzunda” ayrıca açıkla-
nacaktır.

(11) Başkanlık, bu Tebliğde belirtilen elektronik belgelerin düzenlenmesi ve alıcılarına
iletilmesi hususlarında, faaliyetlerin niteliği, yapılma şekli vb. diğer ayırt edici unsurlarını da dikkate
alarak özel izin vermeye veya bu durumları ilgili elektronik belgelere ait ve “www.efatura.gov.tr”
internet adresinde yayımlanan uygulama veya teknik kılavuzlarda açıklama yaparak düzenleme
yapmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK 

UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI 
(TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 75)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Ra-
porlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”
Standardının;

a) 39L paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“39L. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Mart 2013’te değiştirilen şekliyle) D1

paragrafını değiştirmiş, D10 ve D11 paragraflarını silmiştir. Söz konusu değişiklikler, TMS 19
(Mart 2013’te değiştirilen şekliyle) uygulandığında uygulanır.”

b) 39T paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“39T. Yatırım İşletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye ilişkin değişiklikler) de-

ğişikliğiyle D16 ve D17 paragrafları ile Ek C değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak
2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Yatırım İşlet-
meleri değişikliğinin erken uygulanmasına izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin erken
uygulanması halinde, aynı zamanda Yatırım İşletmeleri’nde yer alan tüm değişiklikler de uy-
gulanır.”

c) 39AA paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 39AA paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdaki 39AB, 39AC ve 39AD paragrafları eklenmiştir.

“39AA. [Silinmiştir]
39AB. “-”     
39AC. TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli D36 paragrafını eklemiş

ve D1 paragrafını değiştirmiştir. Söz konusu değişiklikler TFRS Yorum 22 uygulandığında uy-
gulanır.

39AD. 2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 39L, 39T para-
grafları değiştirilmiş, 39D, 39F, 39AA, E3–E7 paragrafları silinmiştir. Söz konusu değişiklikler
1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır.”

ç) D1 paragrafının (t) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (u) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir.

“(t) “ – ”,
(u) Hasılat (D34 ve D35 paragrafları) ve
(v) Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli (D36 paragrafı).”
d) D35 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ile D36 paragrafı eklenmiştir.
“Yabancı para işlemleri ve avans bedeli
D36. TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletmenin, TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlem-

leri ve Avans Bedeli’nin kapsamına giren ve TFRS Standartlarına geçiş tarihinden önce ilk
defa finansal tablolara alınan varlıklar, giderler ve gelirler için söz konusu Yorum’u uygulaması
zorunlu değildir.”

e) E3, E4, E4A, E5, E6 ve E7 paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu
paragraflardan önce gelen başlıklar silinmiştir.

“E3-E7. [Silinmiştir]”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL 

RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 76)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konso-
lide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 216)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10)
Konsolide Finansal Tablolar” Standardının;

a) C1C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C1C Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları veya Ayni Ser-

maye Katkıları (TFRS 10 ve TMS 28’e ilişkin değişiklikler) 25-26’ncı paragrafları değiştirmiş
ve B99A paragrafını eklemiştir. Bu değişiklikler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenecek bir tarihte veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ 

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 12) HAKKINDA 
TEBLİĞ (SIRA NO: 218)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SIRA NO: 77)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diğer
İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı
(TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama
Standardı 12 (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar” Standardının;

a) 5 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 5A paragrafı eklenmiştir.
“5A. B17 paragrafında belirlenen durum hariç olmak üzere, bu TFRS’de yer alan hü-

kümler, 5’inci paragrafta sayılan ve TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Dur-
durulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı elde tutulan veya durdurulan faaliyet olarak sınıflan-
dırılan (ya da bu şekilde sınıflandırılmış elden çıkarılacak varlık grubunda yer alan) işletme
paylarına uygulanır.”

b) B17 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“B17. İşletme bir bağlı ortaklığındaki, iş ortaklığındaki veya iştirakindeki payını (veya

iş ortaklığındaki ya da iştirakindeki payının bir bölümünü) TFRS 5 uyarınca satış amaçlı elde
tutulan olarak sınıflandırdığında (ya da bu şekilde sınıflandırılan elden çıkarılacak varlık gru-
buna dahil ettiğinde), söz konusu bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak için B10–B16 paragrafları
uyarınca özet finansal bilgi sunmak zorunda değildir.”

c) C1C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C1D paragrafı eklenmiştir.
“C1D. 2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, 5A paragrafı

eklenmiş ve B17 paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2017 tarihinde veya son-
rasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahmin-
lerinde Değişiklikler ve Hatalar uyarınca geriye dönük olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
NAKİT AKIŞ TABLOLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 7) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 4)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 78)

MADDE 1 – 18/01/2005 tarihli ve 25704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit
Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 4)’in
3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak
Madde 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve

Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan “TMSK ve Kurul: Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları

Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7)

Nakit Akış Tabloları” Standardının;
a) 44 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ile 44A, 44B, 44C, 44D

ve 44E paragrafları eklenmiştir.
“Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki değişiklikler
44A. İşletme, finansal tablo kullanıcılarının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan

yükümlülüklerdeki değişiklikleri değerlendirebilmeleri için gerekli açıklamaları, nakit akışla-
rından kaynaklanan değişiklikleri ve nakit akışı yaratmayan değişiklikleri içerecek şekilde su-
nar.

44B. İşletme, 44A paragrafında yer alan hükmü karşılamak için gerekli olduğu ölçüde
finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki aşağıdaki değişiklikleri açıklar:

(a) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarındaki değişiklikler,
(b) Bağlı ortaklıkların veya diğer işletmelerin kontrolünün elde edilmesinden veya kay-

bedilmesinden kaynaklanan değişiklikler,
(c) Kur değişiminin etkileri,
(d) Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler ve
(e) Diğer değişiklikler.
44C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükler, nakit akış tablosunda fi-

nansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları olarak sınıflandırılmış veya sınıflandırı-
lacak olan yükümlülüklerdir. Bunun yanı sıra, finansal varlıklardan kaynaklanan nakit akışla-
rının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına dahil edilmesi veya dahil edilecek
olması durumunda, 44A paragrafındaki açıklama hükmü söz konusu finansal varlıklarda mey-
dana gelen değişiklikler için de (örneğin, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlü-
lüklere ilişkin finansal riskten korunma varlıkları) uygulanır.

44D. 44A paragrafındaki açıklama hükmünü yerine getirmenin bir yöntemi, finansal
durum tablosunda, 44B paragrafında belirtilen değişiklikler de dahil olmak üzere, finansman
faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin açılış ve kapanış bakiyeleri arasında bir muta-
bakatın sağlanmasıdır. Bu tür bir mutabakatı açıklaması durumunda işletme, finansal tablo kul-
lanıcılarının mutabakatta yer alan kalemlerle finansal durum tablosu ve nakit akış tablosu ara-
sında bağlantı kurmasına yetecek düzeyde bilgi sunar.
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44E. 44A paragrafında öngörülen açıklamayı diğer varlık ve yükümlülüklerdeki deği-
şikliklere ilişkin açıklamalarla birlikte sunması durumunda işletme, finansman faaliyetlerinden
kaynaklanan yükümlülüklerdeki değişiklikleri, diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklik-
lerden ayrı olarak açıklar.”

b) 58 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 59 ve 60 ıncı paragraflar eklen-
miştir.

“59. “-”
60. Açıklama Hükümleri (TMS 7’ye ilişkin değişiklikler), 44A-44E paragraflarını ek-

lemiştir. Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2017 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklikler ilk
kez uygulandığında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulması zorunlu değil-
dir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) 

HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 31)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 79)

MADDE 1 – 28/03/2006 tarihli ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir
Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’in
ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri” Standardının;

a) 26 ncı paragrafının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki örnek eklenmiştir.
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b) 27 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 27A paragrafı eklenmiştir.
“27A. İşletme, indirilebilir geçici farkın kullanılmasına yetecek tutarda vergilendirile-

bilir kârın mevcut olup olmayacağını değerlendirirken, vergi kanununun söz konusu indirilebilir
geçici farkın tersine dönmesi açısından indirim konusu yapabileceği vergilendirilebilir kârın
kaynaklarını kısıtlayıp kısıtlamadığını göz önünde bulundurur. Vergi kanununun bu tür bir kı-
sıtlama getirmemesi durumunda işletme, indirilebilir geçici farkı diğer tüm indirilebilir geçici
farklarla birlikte değerlendirir. Ancak, vergi kanununun zararların kullanımını belirli bir gelir
türünden indirilmek üzere kısıtlaması durumunda, indirilebilir geçici fark yalnızca uygun tür-
deki diğer indirilebilir geçici farklar ile birlikte değerlendirilir.”

c) 29 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 29 uncu paragrafından sonra gel-
mek üzere aşağıdaki 29A paragrafı eklenmiştir.

“29. İşletmenin aynı vergi idaresi ile ilgili olan vergilendirilebilir geçici farkları indiri-
lebilir geçici farkların indirilmesine yetecek tutarda değilse, ertelenmiş vergi varlığı aşağıdaki
durumlardan biri mevcut olduğu ölçüde finansal tablolara yansıtılır:

(a) İşletmenin indirilebilir geçici farklarının tersine döneceği dönemde (veya ertelenmiş
vergi varlığından kaynaklanan mali zararın geriye veya ileriye taşınabildiği dönemlerde), aynı
vergi idaresi ve aynı işletme ile ilgili olarak yeterli vergilendirilebilir kâr elde etmesinin muh-
temel olması. Gelecek dönemlerde yeterli vergilendirilebilir kârının olup olmayacağını değer-
lendirirken işletme;

(i) İndirilebilir geçici farkları, bu indirilebilir geçici farkların tersine dönmesinden kay-
naklanan vergi indirimleri hariç gelecek dönemlerin vergilendirilebilir kârı ile karşılaştırır. Bu
karşılaştırma, gelecek dönemlerin vergilendirilebilir kârının, indirilebilir geçici farkların tersine
dönmesinden kaynaklanan tutarları indirmeye yetecek ölçüde olup olmadığını gösterir ve

(ii) Gelecek dönemlerde ortaya çıkabilecek indirilebilir geçici farkları dikkate almaz;
çünkü gelecekte ortaya çıkabilecek indirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi
varlıklarının kullanılabilmesi için söz konusu dönemlerden sonra gelen dönemlerde yeterli tu-
tarda vergilendirilebilir kârın bulunması gerekir ya da

(b) İşletmenin söz konusu dönemlerde vergilendirilebilir kâr yaratacak vergi planlaması
imkânının bulunması.”

“29A. Bazı varlıkların geri kazanılabilecek tutarının defter değerinden daha yüksek ola-
cağının muhtemel olduğuna ilişkin yeterli kanıt bulunması durumunda, gelecek dönemlerdeki
muhtemel vergilendirilebilir kârların tahmini, geri kazanılabilecek tutarın defter değerini aşan
kısmını içerebilir. Örneğin; bir varlığın gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi durumunda,
işletme bu varlığın defter değerinden daha yüksek bir değer üzerinden geri kazanılacağının
muhtemel olduğu sonucuna varmak için yeterli kanıt olup olmadığını değerlendirir. Bu durum
örneğin, işletmenin sabit oranlı bir borçlanma aracını elde tutması ve sözleşmeden kaynaklanan
nakit akışlarını tahsil etmeyi beklemesi durumunda geçerli olabilir.”

ç) 98E paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 98F, 98G ve 98H paragrafları ek-
lenmiştir.

“98F. “-” 
98G. “-” 
98H. Gerçekleşmemiş Zararlara İlişkin Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Finansal Tablo-

lara Alınması (TMS 12’ye ilişkin değişiklikler) 29’uncu paragrafı değiştirmiş ve 27A, 29A pa-
ragrafları ile 26’ncı paragraftan sonra gelen örneği eklemiştir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2017
tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya
izin verilmektedir. Erken uygulama halinde, bu husus dipnotlarda açıklanır. Bu değişiklikler
TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar uyarınca ge-
riye dönük olarak uygulanır. Bununla birlikte, değişikliklerin ilk uygulamasında, karşılaştırı-
labilir en erken döneme ait özkaynağın açılış bakiyesindeki değişiklik, dağıtılmamış kârların
açılış bakiyesinde (veya uygun olması durumunda özkaynağın başka bir bileşeninde) dağıtıl-
mamış kârlar ve diğer özkaynak bileşenlerine dağıtılmadan finansal tablolara yansıtılabilir. Bu
durumda, söz konusu husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN 
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA TEBLİĞ 

(SIRA NO: 215)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ 
(SIRA NO: 80)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İştirak-
lerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hak-
kında Tebliğ (Sıra No: 215)’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) İşti-
raklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” Standardının;

a) 18 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“18. İştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya fon,

yatırım ortaklığı ve yatırım amaçlı sigorta fonlarını kapsayan benzeri işletmeler yoluyla dolaylı
olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletme bu yatırımı TFRS 9 uyarınca
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilir. İşletme bu seçimi,
iştirak veya iş ortaklığı ilk defa finansal tablolara alınırken her iştirak veya iş ortaklığı için ayrı
ayrı yapar.”

b) 36A paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“36A. 36’ncı paragrafta yer alan hükme bağlı kalınmaksızın, kendisi yatırım işletmesi

olmayan bir işletmenin yatırım işletmesi olan bir iştirak ya da iş ortaklığında payı varsa, işletme
özkaynak yöntemini uygularken, yatırım işletmesi iştiraki veya iş ortaklığı tarafından bunların
bağlı ortaklıklarındaki paylarına uygulanan gerçeğe uygun değer yöntemini uygulamaya devam
etmeyi seçebilir. Bu seçim her bir yatırım işletmesi iştiraki veya iş ortaklığı için (a) yatırım iş-
letmesi iştirakinin veya iş ortaklığının ilk defa finansal tablolara alındığı, (b) iştirak veya iş or-
taklığının bir yatırım işletmesi haline geldiği ve (c) yatırım işletmesi iştiraki veya iş ortaklığı
ilk defa ana ortaklık haline geldiği tarihten sonra ayrı ayrı yapılır.”

c) 45C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“45C. Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları veya Ayni Ser-

maye Katkıları (TFRS 10 ve TMS 28’e ilişkin değişiklikler) 28 ve 30’uncu paragrafları değiş-
tirmiş ve 31A-31B paragraflarını eklemiştir. Bu değişiklikler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenecek bir tarihte ve bu tarihten sonra
başlayan yıllık hesap dönemlerinde gerçekleşen varlık satışlarına veya varlık şeklindeki ser-
maye katkılarına ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz
konusu değişikliklerin erken uygulanması halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.”

ç) 45D paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 45E paragrafı eklenmiştir.
“45E. 2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 18 ve 36A para-

grafları değiştirilmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemlerinde TMS 8 uyarınca geçmişe dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda
açıklanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE 

STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 27)’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO:81)

MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım
Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 27)’nin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayri-
menkuller” Standardının;

a) 57 ve 58 inci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“57. İşletme bir gayrimenkulü, yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına veya bu sınıftan

diğer bir sınıfa sadece ve sadece kullanımında bir değişiklik olduğu zaman transfer eder. Kul-
lanım değişikliği, gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşıladığında ya da kar-
şılaması son bulduğunda ve kullanım değişikliğine ilişkin bir kanıt mevcut olduğunda ortaya
çıkar. Gayrimenkulün kullanımına ilişkin yönetimin niyetindeki bir değişiklik, tek başına kul-
lanım değişikliğine ilişkin kanıt sağlamaz. Kullanım değişikliğinin kanıtlarına ilişkin örneklere
aşağıda yer verilmiştir:

(a) Yatırım amaçlı gayrimenkulden sahibi tarafından kullanılan gayrimenkule transfer
için sahibi tarafından kullanılmaya ya da sahibi tarafından kullanılmak amacıyla geliştirilmeye
başlanması,

(b) Yatırım amaçlı gayrimenkulden stoklara transfer için satış amacıyla geliştirilmeye
başlanması,

(c) Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkulden yatırım amaçlı gayrimenkule transfer
için sahibi tarafından kullanılmasına son verilmesi ve

(d) Stoklardan yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer için diğer bir tarafla yapılan ge-
leneksel kiralama sözleşmesinin başlaması.  

(e) [Silinmiştir]
58. İşletmenin yatırım amaçlı gayrimenkulünü herhangi bir geliştirme yapmadan elden

çıkarmaya karar vermesi durumunda, gayrimenkulü finansal tablo dışı bırakana kadar (finansal
durum tablosundan çıkarana kadar) yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmaya devam
eder ve stok olarak yeniden sınıflandırmaz. Benzer şekilde, işletmenin mevcut bir yatırım amaç-
lı gayrimenkulünü, ileride de yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanmaya devam etmek
amacıyla yeniden geliştirmeye başlaması durumunda, bu gayrimenkul yatırım amaçlı gayri-
menkul olarak kalır ve yeniden geliştirme sürecinde sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul
olarak yeniden sınıflandırılmaz.”

b) 84A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 84B, 84C, 84D ve 84E paragrafları
ile 84B paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık eklenmiştir.

“84B. “-”
Yatırım amaçlı gayrimenkulün transferi
84C. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Transferi (TMS 40’a İlişkin Değişiklikler) 57-

58’inci paragrafları değiştirmiştir. İşletme, söz konusu değişiklikleri ilk defa uyguladığı yıllık
hesap döneminin başlangıcında veya sonrasında meydana gelen kullanım değişikliklerine uy-
gular (ilk uygulama tarihi). İlk uygulama tarihinde, işletme söz konusu tarih itibarıyla sahip
olduğu gayrimenkullerin sınıflandırmasını yeniden değerlendirir ve uygun olması durumunda,
söz konusu tarih itibarıyla mevcut şartları yansıtmak üzere 7-14 paragraflarını uygulayarak
gayrimenkulü yeniden sınıflandırır.

84D. 84C paragrafındaki hükümlere bağlı kalınmaksızın, 57-58’inci paragraflara ilişkin
değişikliklerin, sadece ve sadece bu değişikliklerin sonraki dönemlere ilişkin durumlar dikkate
alınmaksızın uygulanmasının mümkün olması durumunda, TMS 8 uyarınca geriye dönük ola-
rak uygulanmasına izin verilir.

84E. 84C paragrafına uygun olarak ilk uygulama tarihi itibarıyla gayrimenkullerini ye-
niden sınıflandırması durumunda işletme;

(a) Yeniden sınıflandırmayı 59-64’üncü paragraflardaki hükümleri uygulayarak kayda
alır. İşletme 59-64’üncü paragrafları uygularken:
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(i) Kullanım değişikliği tarihine yapılan her bir atıfı ilk uygulama tarihi olarak dikkate
alır ve

(ii) 59-64’üncü paragraflara uygun olarak, ilk uygulama tarihinde dağıtılmamış kârların
açılış bakiyesine ilişkin bir düzeltme olarak kâr veya zararda finansal tablolara alınmış olması
gereken her bir tutarı finansal tablolarına alır.  

(b) 84C paragrafına uygun olarak yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına veya bu sınıftan
diğer bir sınıfa yeniden sınıflandırılan tutarları açıklar. İşletme, 76 ve 79’uncu paragraflarda
yer alan hükümler uyarınca yatırım amaçlı gayrimenkulün dönem başında ve dönem sonundaki
defter değerlerinin mutabakatının bir parçası olarak söz konusu yeniden sınıflandırma tutarlarını
açıklar.”

c) 85E paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 85F ve 85G paragrafları eklenmiştir.
“85F. “-”
85G. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Transferi (TMS 40’a İlişkin Değişiklikler) 57-

58’inci paragrafları değiştirmiş, 84C ve 84E paragraflarını eklemiştir. Söz konusu değişiklikler
1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin erken uygulanması durumunda, bu
husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
YABANCI PARA İŞLEMLERİ VE AVANS BEDELİNE İLİŞKİN TÜRKİYE 

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 22) 
HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 82)

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ekte yer alan “Yabancı Para İşlemleri ve Avans

Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu”nun (TFRS Yorum 22) yürür-
lüğe konulmasıdır.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı ekte yer alan TFRS Yorum 22 metninde belir-

lenmiştir.
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Kurul: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu,
b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını, 
c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,
ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön

vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan
metni,

ifade eder.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları

Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/49 

KARAR NO : 2013/79 

EĢyayı gümrük iĢlemlerine tabi tutulmaksızın ithal etmek suçundan Mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/03/2013 tarihli ilamı ile 10 AY HAPĠS, 80 TL ADLĠ 

PARA CEZASI, 10 ay hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51/1. maddesi gereğince AYRI AYRI 

ERTELENMESĠNE, 5237 sayılı TCK'nın 51/3. maddesi gereğince cezası ertelenen sanıklar 

hakkında 1 YILLIK DENETĠM SÜRESĠ BELĠRLENMESĠNE karar verilmiĢtir. 

Katılan kurum vekili 17/04/2013 havale tarihli temyiz baĢvuru dilekçesi ile her ne kadar 

sanıklar hakkında ceza verilmiĢ ise de suça konu sigaralar hakkında müsadereye iliĢkin bir hüküm 

kurulmadığını, bu nedenle verilen kararın eksik olduğunu, kararın müsadere yönünden 

bozulmasına karar verilmesi talep olunur. 

SANIKLAR: 

MUHAMMED ABUD: Ahmet ve AmĢe oğlu 15/02/1987 Rasulayn doğumlu sanığa 

gerekçeli karar ve temyiz baĢvuru dilekçesi tebliğ edilememiĢtir. 

AHMET HÜSEYĠN Abdüllatif ve AmĢe oğlu 23/03/1984 Rasulayn doğumlu sanığa 

gerekçeli karar ve temyiz baĢvuru dilekçesi tebliğ edilememiĢtir. 

ABBUD SURUR Ġbrahim ve Fatma oğlu 15/02/1984 Hasaki doğumlu sanığa gerekçeli 

karar ve temyiz baĢvuru dilekçesi tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve gerekçeli 

kararın RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9329 

————— 

ESAS NO : 2013/238  

KARAR NO : 2014/15 

Basit Cinsel Saldırı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

06/01/2014 tarihli ilamı ile 102/1-1. Fıkra maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS cezası ile 

cezalandırılan Hüseyin ve Fatma oğlu, 01/01/1995 doğumlu MUHAMMET HÜSEYĠN RAHAL 

tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiĢ 

sayılacağına karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9330 
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İstanbul (Kapatılan) 62. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/544 

KARAR NO : 2017/183 

Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir Ġleti ile Hakaret suçundan Mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2017 tarihli ilamı ile 106/1-1. cümle, 125/2 maddesi 

gereğince 5 AY HAPĠS, 5 AY BELĠRLĠ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA 

(TCK 53/1), ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, d, e), 

1500 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Miho ve Nislihan oğlu, 01/01/1966 doğumlu, 

Batman, Kozluk, Danagözü mah/köy nüfusuna kayıtlı MAZHAR ENGĠN tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, gerekçeli karar emri tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9524 

—— • —— 

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/64 

KARAR NO : 2017/148 

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve 

karar numarası yazılı 11/04/2017 tarihli ilamı ile Beraat kararı verilen Halil ve Neziye oğlu, 

19/12/1975 doğumlu, Ordu, PerĢembe, Kırlı mah/köy nüfusuna kayıtlı ĠSMAĠL ĠNCĠ tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar ve istinaf baĢvuru dilekçesi tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9523 

—— • —— 

Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

  9586 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLARI 
 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

Muğla Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 26.10.2017 günlü yazıda; Hüseyin ve Gülümser 

Oğlu, 25640374540 TC Kimlik Nolu, 1977 doğumlu, Muğla Ġli, Fethiye Ġlçesi; Cilt No: 

Karaçulha 58, Aile Sıra No: 323, Sıra No: 46'da kayıtlı Adem TÖNGÜL'ün, Baro Yönetim 

Kurulu'nun 13.02.2017 gün ve 2017/46 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi 

gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESĠNĠN 

ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin       

27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 10981/1-1 

————— 

DUYURU 

Kayseri Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 06.11.2017 günlü yazıda; Hüseyin ve Hatun Oğlu, 

34774849220 TC Kimlik Nolu, 1945 doğumlu, Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi; Hisarcık Köyü, Cilt 

No: 0067, Aile Sıra No: 0012, Sıra No: 0018'de kayıtlı Cemal TAFLI'nın, Baro Yönetim 

Kurulu'nun 24.05.2017 gün ve 2017/485 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi 

gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESĠNĠN 

ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin       

27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 10982/1-1 

————— 

DUYURU 

KırĢehir Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 02.11.2017 günlü yazıda; Osman ve Mercan Oğlu, 

52684284054 TC Kimlik Nolu, 1974 doğumlu, KırĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi; Sıdıklı Büyükoba 

Mahallesi, Cilt No: 0064, Aile Sıra No: 00112, Sıra No: 0041’de kayıtlı Özgür DEMĠREL'in, 

Baro Yönetim Kurulu'nun 09.08.2017 gün ve 2017/412-10 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın       

74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek 

RUHSATNAMESĠNĠN ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin       

27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 10983/1-1 

————— 

DUYURU 

Kayseri Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 16.11.2017 günlü yazıda; Mehmet Celal ve Zehra 

Oğlu, 55636043068 TC Kimlik Nolu, 1972 doğumlu, Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi; Bostancı 

Mahallesi, Cilt No: 002.19, Aile Sıra No: 1821, Sıra No: 4'de kayıtlı Murat Enver KIRKER'in, 

Baro Yönetim Kurulu'nun 24.05.2017 gün ve 2017/484 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. 

maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek 

RUHSATNAMESĠNĠN ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin       

27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 10984/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standart numarası, fesih tarihi ve 

fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları mevcut 

sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir.  

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 
 

Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/ 

Kriter Numarası 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

ZORLULAR YEMEK SAN. 

TOP. TAġ. ĠNġ. TĠC. LTD. ġTĠ. 
52-HYB-221 TS 8985 04.12.2017 

Vizesi 

Yapılmadı 

ZORLU SOĞ. ZEKĠ ZORLU 52-HYB-312 
TS 10079 

TS 12850 
04.12.2017 

Vizesi 

Yapılmadı 

YUSUF TEMEL. TEKNĠK SOĞ. 52-HYB-88 
TS 10079 

TS 12850 
04.12.2017 

Vizesi 

Yapılmadı 

UĞURLU TEKNĠK ISITMA VE 

SOĞUTMA. 
52-HYB-228 

TS 10079 

TS 12850 
04.12.2017 

Vizesi 

Yapılmadı 

TUNALAR MOTORLU ARAÇ. 

TĠC. A.ġ. 
52-HYB-110 TS 12047 04.12.2017 

Vizesi 

Yapılmadı 

ġENOL BODUR. JAPON 

ELEKTRONĠK. 
52-HYB-166 

TS 10079 

TS 12850 
04.12.2017 

Vizesi 

Yapılmadı 

ÖZTAġ FINDIK. ĠÇ VE DIġ TĠC. 

LTD. ġTĠ. 
52-HYB-160 TS 13573 04.12.2017 

Vizesi 

Yapılmadı 

ÖZCAN ERĠCEK 52-HYB-215 

TS 11939 

TS 12663 

TS 12820 

04.12.2017 
Vizesi 

Yapılmadı 

KARADENĠZ TÜPGAZ A.ġ. 52-HYB-6,7 
TS 1446  

TS 1449 
04.12.2017 

Vizesi 

Yapılmadı 

KABADÜZ PETROL NAK. 

GIDA LTD. ġTĠ. 
52-HYB-284 

TS 11939 

TS 12663 

TS 12820 

04.12.2017 
Vizesi 

Yapılmadı 

ERSĠN SOĞUTMA. ERSĠN 

UĞUR 
52-HYB-300 

TS 10079 

TS 12850 
04.12.2017 

Vizesi 

Yapılmadı 

CEYDA TAÇ FINDIKÇI - 

YAġAM ORTOPEDĠ 
52-HYB-288 TS 13181 04.12.2017 

Vizesi 

Yapılmadı 

BHS YETKĠLĠ SERV. ĠBRAHĠM 

EKĠZ 
52-HYB-78 

TS 10079 

TS 12850 
04.12.2017 

Vizesi 

Yapılmadı 

AYDIN PETROL NAK. TĠC. 

LTD. ġTĠ. 
52-HYB-224 

TS 11939 

TS 12663 

TS 12820 

04.12.2017 
Vizesi 

Yapılmadı 

AHMET SABRĠ ġĠMġEK 52-HYB-232 

TS 11939 

TS 12663 

TS 12820 

04.12.2017 
Vizesi 

Yapılmadı 

AKTEN ĠNġ. TĠC. A.ġ. 52-HYB-27 TS 12047 04.12.2017 
Vizesi 

Yapılmadı 

 10965/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Özoil Petrol Rafineri Madencilik ĠnĢaat Ticaret Sanayi A.ġ.’nin N48-b1, b4 no’lu 

paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 07.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, 
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 
olunur. 10934/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun L43-d1, d2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 05.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10935/1-1 
————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun L44-c1, c2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 
almak için 05.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10936/1-1 
————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun L43-c1,c2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 
almak için 05.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10937/1-1 
————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun L44-d1, d2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 
almak için 05.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10938/1-1 
————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 
Karar Tarihi: 11.12.2017     Karar No: 7091 

ġĠRKETĠN: 
• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O.  
• MERKEZĠ VE 
  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya/ 

ANKARA 
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 16.11.2017 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Sahaya ilave 
• KAPSADIĞI ĠL : Batman 
• TADĠLDEN SONRAKĠ 
   YÜZÖLÇÜMÜ : 22.726 hektar  
• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/778-779 
ĠġLETME SAHASININ SINIRLARI: 
Türkiye Petrolleri A.O. Batman ilinde sahip bulunduğu 21.813 hektarlık ARĠ/TPO/778-

779 hak sıra no’lu birleĢtirilmiĢ petrol iĢletme ruhsat sahasına 913 hektarlık sahanın ilave edilmesi 
için müracaatta bulunmuĢtur. 

ĠĢletme ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-1950/6 derecelik): 
 

KÖġE 
NO ENLEM BOYLAM 

KÖġE 
NO ENLEM BOYLAM 

a 37º51’25’’00’’’ 41º21’18’’00’’’ r 37º50’14’’60’’’ 41º11’00’’00’’’ 

b 37º51’14’’40’’’ 41º21’18’’00’’’ s 37º49’45’’50’’’ 41º11’00’’00’’’ 

c 37º51’14’’40’’’ 41º23’00’’00’’’ t 37º49’45’’50’’’ 41º12’54’’10’’’ 

d 37º50’30’’00’’’ 41º23’00’’00’’’ u 37º49’18’’44’’’ 41º12’54’’10’’’ 

e 37º50’30’’00’’’ 41º25’00’’00’’’ v 37º49’18’’44’’’ 41º16’00’’00’’’ 
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KÖġE 
NO ENLEM BOYLAM 

KÖġE 
NO ENLEM BOYLAM 

f 37º47’27’’60’’’ 41º25’00’’00’’’ y 37º48’32’’40’’’ 41º16’00’’00’’’ 

g 37º47’27’’60’’’ 41º27’00’’00’’’ z 37º48’32’’40’’’ 41º19’50’’00’’’ 

h 37º44’25’’03’’’ 41º27’00’’00’’’ a1 37º51’25’’00’’’ 41º19’50’’00’’’ 

i 37º44’25’’03’’’ 41º16’26’’40’’’ ĠÇ KÖġE ARĠ/TPO/1953 

j 37º45’36’’06’’’ 41º16’26’’40’’’ b1 37º50’05’’00’’’ 41º22’15’’00’’’ 

k 37º45’36’’06’’’ 41º12’53’’59’’’ c1 37º49’55’’00’’’ 41º22’15’’00’’’ 

l 37º46’02’’66’’’ 41º12’53’’59’’’ d1 37º49’55’’00’’’ 41º22’30’’00’’’ 

m 37º46’02’’66’’’ 41º06’01’’06’’’ e1 37º49’10’’00’’’ 41º22’30’’00’’’ 

n 37º49’18’’44’’’ 41º06’01’’06’’’ f1 37º49’10’’00’’’ 41º21’35’’00’’’ 

o 37º49’18’’44’’’ 41º08’45’’00’’’ g1 37º49’20’’00’’’ 41º21’35’’00’’’ 

p 37º50’14’’60’’’ 41º08’45’’00’’’ h1 37º49’20’’00’’’ 41º21’15’’00’’’ 

KÖġE 
NO 

ENLEM BOYLAM 
KÖġE 

NO 
ENLEM BOYLAM 

ĠÇ KÖġE ARĠ/TPO/1953 ĠÇ KÖġE ARĠ/TPO/182 

i1 37º50’05’’00’’’ 41º21’15’’00’’’ r1 37º45’37’’39’’’ 41º19’20’’85’’’ 

ĠÇ KÖġE ARĠ/TPO/182 s1 37º45’37’’39’’’ 41º17’26’’23’’’ 

j1 37º46’22’’80’’’ 41º21’23’’07’’’ t1 37º45’49’’23’’’ 41º17’26’’23’’’ 

k1 37º46’07’’56’’’ 41º21’23’’07’’’ u1 37º45’49’’23’’’ 41º17’11’’72’’’ 

l1 37º46’07’’56’’’ 41º25’48’’99’’’ v1 37º46’01’’56’’’ 41º17’11’’72’’’ 

m1 37º45’13’’39’’’ 41º25’48’’99’’’ y1 37º46’01’’56’’’ 41º16’57’’01’’’ 

n1 37º45’13’’39’’’ 41º21’37’’32’’’ z1 37º46’09’’83’’’ 41º16’57’’01’’’ 

o1 37º45’25’’39’’’ 41º21’37’’32’’’ a2 37º46’09’’83’’’ 41º16’47’’00’’’ 

p1 37º45’25’’39’’’ 41º19’20’’85’’’ b2 37º46’22’’80’’’ 41º16’47’’00’’’ 

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahaya ilave suretiyle iĢletme sahasının tadili hakkındaki 

evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği hükümlerine Ģekli ve esas Ģartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra 
ARĠ/TPO/778-779 hak sıra no’lu petrol iĢletme ruhsatına ilavesi istenen sahanın, 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun amaç maddesinde belirtilen hızlı, sürekli ve etkili bir Ģekilde aranmasını, 
geliĢtirilmesini ve üretilmesini teminen bir an önce üretime kazandırılması amacıyla, 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 11’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 913 hektarlık sahanın 
ilavesine karar verilmiĢtir. 10939/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

                           76.00.59 

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 133 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 1858 KARS 

Iğdır Ġli, Merkez Ġlçesi, Küllük Köyünde yer alan ve tapunun 175 ada, 19 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 25.04.2014 tarih ve 540 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 01.08.2017 tarih ve 1289 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler incelendi. 

Iğdır Ġli, Merkez Ġlçesi, Küllük Köyünde yer alan ve tapunun 175 ada, 19 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın 

koruma alanının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle kendi parsel sınırı olarak 

belirlenmesine ve düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu tescilli parsel ve koruma 

alanında herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDĠRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

                                      59.01.07/10 

Toplantı Tarihi ve No : 17.10.2017 - 238 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.10.2017 - 4514 EDĠRNE 

Tekirdağ Ġli, Ergene Çorlu-Çerkezköy Ġlçeleri, Veliköy, VelimeĢe, Önerler Mahalleleri 

sınırlarında, Kurulumuzun 21.05.1999 tarih ve 5398 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Veliköy-VelimeĢe Su kaynaklarındaki toplama havuzu, su 

kanalları ve bentlerin bulunduğu alanın ve dere yatağı içerisinde topoğrafyada takip edilen su yolu 

ile 5 adet tümülüsün ekli paftada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 2863 sayılı Yasanın 6. 

ve 7. maddeleri gereğince 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, taĢınmazlarda 

Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, 

* 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırını çevreleyen içerisinde kısmen seramik parçaları 

bulunan alanların da ekli pafta belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 3. Derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesinin TaĢınmazlarda Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar 

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 3. derece 

arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak 

belirlenmesine, ivedilikle Koruma amaçlı Ġmar Planı hazırlanıp Kurulumuza sunulmasına, 

* Kurulumuzun 21.05.1999 tarih ve 5398 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı 

Ģerhi konulan parsellerdeki Ģerhlerin kaldırılmasına, ekli listede belirtildiği Ģekli ile sit alanı 

Ģerhlerinin yeniden tesis edilmesine, 

* Alanların doğal sit alanı olması nedeniyle ÇakıĢan Alanlar Yönetmeliğine göre 

Kurulumuz kararının Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonuna da iletilmesi ve bu alanlarda 

yapılacak uygulamalar için Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonundan görüĢ alınmasına, 

* Ekli paftasında belirlenen sit alanı sınırları içerisinde yapılmıĢ olan yapıların (pompa 

binası, bekçi evi, su kuyusu ve deposu, su havzası ve dere yatağında yapılmıĢ olan uygulamalar 

vb.) hangi tarihte inĢa edildiğine iliĢkin bilgi ve belgelerin (inĢaat ruhsatı, yapı kullanma izin 

belgesi vb.) ilgili Kurum ve Belediyelerince ivedilikle Kurulumuza sunulmasına, 

Karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487)
— Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye

Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 75)

— Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı
(TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 76)

— Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal
Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 77)

— Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 78)

— Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 79)

— İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sıra No: 80)

— Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:81)

— Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 82)

NOT: 16/12/2017 tarihli ve 30272 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumuna ait Tebliğler yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


