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SİRKÜLER         İstanbul, 11.08.2014 

Sayı: 2014/144        Ref: 4/144 
 

 

Konu: 

VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN 

KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIMI HAKKINDA 

AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 

 

 

07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 438 Sıra No.lı VUK Genel 

Tebliği ile 347 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 

07.04.2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 347)’nin 3. bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

3. Bilgi Formunun İnternet Ortamında 

Gönderilmesi  

 

Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü 

maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en 

geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna 

kadar internet üzerinden, Gelirler Genel 

Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresinde 

hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-

Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve 

şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.  

 

 

Gelirler Genel Müdürlüğünün İnternet Vergi 

Dairesinde kullanıcı kodu, parola ve şifre 

girildikten sonra gelen ekranda yer alan Belge 

Basımı başlığı altında hazırlanmış bilgi formu 

matbaa işletmecileri tarafından doldurulacaktır. 

Basımı ve dağıtımı yapılan her belge için söz 

konusu form ayrı ayrı doldurulacaktır. 

3. Bilgi Formunun İnternet Ortamında 

Gönderilmesi  

 

Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 

14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi 

formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on 

beşinci günün sonuna kadar 

internet üzerinden, www.gelirler.gov.tr 

adresinde hizmet veren İnternet Vergi 

Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, 

kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak 

suretiyle göndereceklerdir 

 

Gelirler Genel Müdürlüğünün İnternet Vergi 

Dairesinde kullanıcı kodu, parola ve şifre 

girildikten sonra gelen ekranda yer alan Belge 

Basımı başlığı altında hazırlanmış bilgi formu 

matbaa işletmecileri tarafından doldurulacaktır. 

Basımı ve dağıtımı yapılan her belge için söz 

konusu form ayrı ayrı doldurulacaktır. 
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Aynı Tebliğe ekli ek-4’te yer alan Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metninin 

6. maddesinin dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

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 gönderecektir. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

438 Sıra  No.lı VUK Genel Tebliği 

 

(*) 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 
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7 Ağustos 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29081 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 347)’NDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 438) 

7/4/2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 

347)’nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği 

günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden, www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet 

Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle 

göndereceklerdir.” 

Aynı Tebliğe ekli ek-4’te yer alan Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metninin 6 ncı maddesinin 

dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

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

Tebliğ olunur. 

  
 

  
 

  
 


