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SİRKÜLER         İstanbul, 24.04.2014 

Sayı: 2014/090        Ref: 4/090 
 

 

Konu: 

VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN 

KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIMI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

YAYINLANMIŞTIR 

 

04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de  “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi 

Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.  

 

Yönetmeliğin 14. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını 

yaptıkları belgelere ilişkin olarak örneği ekli bilgi 

formunu düzenlemek ve Bakanlığın belirlediği 

esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet 

üzerinden Bakanlığa göndermek zorundadırlar. 

Matbaa işletmecilerince basımı yapılan belgeler, 

mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim 

edilir. Basımı yapılan belgeye ilişkin olarak iki 

nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim 

alan ile birlikte imzalandıktan sonra, formun bir 

nüshası mükellefe veya vekiline verilir, diğer 

nüshası ise matbaa işletmecisi tarafından 

muhafaza edilir. Matbaa işletmecisi bu bilgi 

formunu en geç düzenlendiği günü izleyen 

günün sonuna kadar elektronik ortamda 

internet üzerinden Bakanlığa gönderir. 

Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını 

yaptıkları belgelere ilişkin olarak örneği ekli bilgi 

formunu düzenlemek ve Bakanlığın belirlediği 

esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet 

üzerinden Bakanlığa göndermek zorundadırlar. 

Matbaa işletmecilerince basımı yapılan belgeler, 

mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim 

edilir. Basımı yapılan belgeye ilişkin olarak iki 

nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim 

alan ile birlikte imzalandıktan sonra, formun bir 

nüshası mükellefe veya vekiline verilir, diğer 

nüshası ise matbaa işletmecisi tarafından 

muhafaza edilir. Matbaa işletmecisi bu bilgi 

formunu en geç düzenlendiği günü izleyen on 

beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda 

internet üzerinden Bakanlığa gönderir 

 

Aynı Yönetmelik ekinde yer alan “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257. Maddesinin 

Verdiği Yetkiye Dayanılarak Hazırlanan Yönetmelik Gereğince, Bakanlık veya Defterdarlıklar ile 

Matbaa İşletmecileri Arasında Yapılacak Tip Anlaşma” metninin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni: 

 

 
Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı  

belgelere ilişkin  bilgi formunu, en geç 

düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar 

elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa 

gönderecektir. 

Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı 

belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç 

düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün 

sonuna kadar elektronik ortamda internet 

üzerinden Bakanlığa gönderecektir 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

EK: 

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve 

Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr


 

1 
 

4 Nisan 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 

YÖNETMELİK 

Maliye Bakanlığından: 

VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN 

KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIMI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Uyarınca 

Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak örneği ekli bilgi formunu 

düzenlemek ve Bakanlığın belirlediği esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa 

göndermek zorundadırlar. Matbaa işletmecilerince basımı yapılan belgeler, mükellefe veya vekiline bir tutanakla 

teslim edilir. Basımı yapılan belgeye ilişkin olarak iki nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim alan ile birlikte 

imzalandıktan sonra, formun bir nüshası mükellefe veya vekiline verilir, diğer nüshası ise matbaa işletmecisi 

tarafından muhafaza edilir. Matbaa işletmecisi bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün 

sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmelik ekinde yer alan “213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci 

Maddesinin Verdiği Yetkiye Dayanılarak Hazırlanan Yönetmelik Gereğince, Bakanlık veya Defterdarlıklar ile Matbaa 

İşletmecileri Arasında Yapılacak Tip Anlaşma” metninin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü 

izleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderecektir.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

 
 

 

 


