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VERGİ  USUL KANUNUNDA YAPİLAN 
DEG İ Şİ KLİ KLER 

A. GİRİŞ 

 

 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanunla vergi 

kanunlarında bazı değişiklikler yapılmış olup değişikliklere ilişkin bilgilere 416-2017/9 sayılı 

sirkülerimizde yer verilmiştir. Anılan Kanunla yapılan değişikliklere paralel olarak Maliye 

Bakanlığı’nca yapılan açıklamalara bu sirkülerimizde yer verilmiştir. 

B. VERGİLENDİRMEDE TEBLİĞ İŞLEMİNE İLİŞKİN YENİ 

DÜZENLEMELER 

 

Bilindiği gibi vergilendirmede tebliğ işlemi vergilendirme sürecinin önemli aşamalarındandır. 

485 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile 01.01.2018 tarihinden itibaren işi bırakmada bildirilen adresler, 

vergi beyannamesinde bildirilen adresler, vergi mahkemesinde dava açma dilekçeleri ve cevaplarında 

gösterilen adresler ile tahrir komisyonlarınca tespit edilen adresler bilinen adres olarak 

değerlendirilmeyecek; bunların yerine işe başlamada ve adres değişikliğinde, yoklama fişleri veya 

ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri 

ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim 

yeri adresi tebliğ adresi olarak esas alınacaktır. 

 

Yapılan düzenlemeyle elektronik tebligat dışındaki tebligatlar; 

 

- Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen, 

 

- Adres değişikliğinde bildirilen, 

 

- Yoklama fişinde yer alan, 

 

- İlgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen,  

 

adresler işyeri adresi olarak dikkat alınacak ve tebligat bu işyeri adreslerinden tespit edilen en 

son tarihli adrese yapılacaktır. Bilinen işyeri adresine tebligat yapılamadığı takdirde yetkilinin adres 

kayıt sistemindeki adresine tebliğ yapılacaktır.  

 

01.01.2018 tarihinden itibaren mükellef tarafından vergi dairesine yerleşim yeri adresi bildirimi 

yapılmayacak, bildirim yapılmış ise de adres kayıt sistemindeki adresinden farklı olan bildirim 

adresine tebliğ yapılmayacaktır. 
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Mükellefin bilinen birden çok işyeri adresi varsa maddede yazılı bilinen işyeri adreslerinden 

tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca 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’ncı maddesinin birinci fıkrası ve ilgili mevzuatı kapsamında işi 

bırakması veya, 

 

- 213 sayılı Kanunun 160’ncı 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. 

 

Bilinen işyeri adreslerinden tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu 

makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır. 

 

213 sayılı Kanunun 94’ncü maddesi kapsamında tebliğ yapılacak olanların adreste 

bulunamaması (geçici ayrılmalar dahil) 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. 
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Tebliğ evrakının teslimi, muhatabın işyeri adresinde tebliğe çıkılması, muhatabın adres kayıt 

sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde tebliğe çıkılması, tebellüğden imtina, tebliğin ilanla 

yapılacağı haller ve adres değişikliğinin bildirilmesine ilişkin hususlar için 485 sıra No.lu VUK Genel 

Tebliği’ne göz atılmalıdır. 

 

 

C. DEFTER BEYAN SİSTEMİ OLUŞTURULDU 

 

Vergi Usul Kanununun 175, 227, 242 ve mükerrer 257. maddelerinin Maliye Bakanlığı’na 

verdiği yetkiye istinaden 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu 

VUK Genel Tebliği’yle serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile 

basit usule tabi mükellefler için Defter-Beyan sistemi oluşturulmuştur. 

 

Tebliğe göre; 

 

- Serbest meslek erbapları (noterler hariç) 

 

- Basit usule tabi mükellefler, 

 

01.01.2018 tarihinden itibaren, diğer mükellefler 01.01.2019 tarihinden itibaren Defter-Beyan 

Sistemini kullanacaklardır. Serbest meslek defteri yanında diğer işleri nedeniyle işletme hesabı esasına 

göre defter tutanlar, işletme defterlerine tabi kazançları için de 01.01.2018 tarihinden itibaren Defter-

Beyan Sistemini kullanmaları gerekmektedir.  

 

Defter-Beyan Sistemi üzerinde; işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç 

defteri, amortisman defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile bitim işleri defteri elektronik 

ortamda tutulabilecektir. 

 

Sisteme başvuru mükellefin kendisi veya 340 Seri No.lu VUK Genel Tebliğ gereğince 

“Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek 

mensupları aracılığıyla www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre 

kullanılmak suretiyle elektronik olarak yapılacaktır. 

 

Uygulama başlangıcından sonra mükellefiyet tesis ettirenlerin, işe başlama bildirimini 

verdikten sonraki yedi gün içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

Defter-Beyan Sistemi üzerinden, fatura ve fatura yerine geçen belgeler; serbest meslek 

makbuzu, müstahsil makbuzu ve sevk irsaliyesi de elektronik ortamda düzenlenebilecektir. 

 

Uygulamaya yeni başlanılmış olması sebebiyle 31.12.2017 tarihine kadar Defter-Beyan 

Sistemine başvurmak zorunda olanlardan serbest meslek erbapları 31.01.2018 tarihine kadar; 

basit usulde vergilendirilen mükellefler ise 30.06.2018 tarihine kadar başvurabilecektir. Bununla 

birlikte alış ve satışların en geç 30.04.2018 tarihine kadar Defter-Beyan Sistemine kaydetmek 

zorunda olan basit usule tabi mükellefler bu kayıtlarını en geç 31.07.2018 tarihine kadar sisteme 

girebileceklerdir. 

http://www.aktifymm.com/
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D. ELEKTRONİK BELGE SAYISI ARTTI 

 

Vergi Usul Kanununun 227, 242 ve mükerrer 257. maddelerinin Maliye Bakanlığı’na verdiği 

yetkiye istinaden 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 487 Sıra No.lu VUK 

Genel Tebliği’yle; elektronik irsaliye (e-İrsaliye), elektronik müstahsil makbuzu (e-Müstahsil 

Makbuzu), elektronik serbest meslek makbuzu (e-Serbest Meslek Makbuzu) oluşturma imkanı 

getirilmiştir. 

 

Elektronik ortamda oluşturma, iletme ve muhafaza imkanı getirilen belgeleri kullanmak 

zorunlu olmayıp uygulama 01.01.2018 tarihinden itibaren işlerlik kazanacaktır. 

 

Uygulamaya dahil olmak isteyen mükellefler; 

 

- Kendi sistemi üzerinden, 

 

- Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan veya www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete 

sunulan GİB Portalı aracılığıyla, 

 

- Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, 

 

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir. Uygulamadan özel 

entegratör vasıtasıyla yararlanmak isteyenlerin, bu hizmeti sağlayanlara başvurmaları gerekmektedir. 

 

 

E. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA 

MECBURİYETİ SÜRESİ UZATILDI 

 

21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 426 Sıra No.lu VUK Genel 

Tebliği’nde değişiklik yapan 488 sıra numaralı VUK Genel Tebliğiyle en son 01.01.2018 tarihine 

kadar uzatılan eski nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı, bu cihazların mali hafızaları doluncaya 

kadar veya mali hafıza değişiminin gerektireceği durumun oluştuğu tarihe kadar kullanılabilecektir. 

Mali hafıza sorunu oluşan eski nesil ödeme kaydedici cihazların onarımı yapılmayacak ve bu cihazlar 

hurdaya ayrılarak yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alınacaktır. 

 

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde 489 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğiyle de gerekli 

düzenleme yapılarak eski nesil ödeme kaydedici cihazların satışı, devri ve tamiri yasaklanmıştır. 
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F. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME 

SÜRESİ UZATILDI 

 

21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 No.lu Tebliğ ile tüm iller için 01.01.2018 olan 

uygulamaya geçiş tarihi 01.07.2018 tarihine ertelenmiştir. Ancak 01.06.2017 tarihinden beri muhtasar 

ve prim hizmet beyannamesini kullanan Kırşehir İli mükellefleri/işverenlerine 01.01.2018 tarihinden 

itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde faaliyet gösteren mükellefler/işverenler de dahil olmuştur. 

 

Bilginize sunulur. 

Aktif YMM A.Ş. 

http://www.aktifymm.com/

