
 

  

  

 

 

 

 

   
 

06.09.2021/177-1 

 

7318 SAYILI KANUN'LA  
VERGİ USUL KANUNU'NDA YAPILAN  

DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBİĞ YAYIMLANDI 
 

 

ÖZET 

 

531 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 9 Nisan 2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 ve 2'nci maddeleriyle, 

Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklama ve düzenleme yapıldı. 

 

Tebliğe göre ihrakiye1 teslimleri hariç olmak üzere,  

a) 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde 

bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları 

akaryakıt ve LPG teslimi. 

b) Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz 

bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri 

yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimi 

anında faturanın  düzenlenmesi gerekmektedir.  

 

 

 

09/04/2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun  1 ve 2'nci maddeleriyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yapılan 

değişiklikler kapsamında  

 

 
1 Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara 
vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı, (Petrol Piyasası Yönetmeliği, 17.06.2004 tarihli ve 25495 sayılı 
RG)  

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19367
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19367
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⎯ Hazine ve Maliye Bakanlığı'na; belirli kriterleri dikkate alarak yedi günlük fatura 

düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı 

anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme 

 

⎯ 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 

sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde 

bulunanlar ile 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesi uyarınca bandrol, pul, 

barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma 

zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden 213 sayılı Kanunun mükerrer 

257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan hükümler 

çerçevesinde teminat alma  

yetkisi verilmiş, ayrıca 213 sayılı Kanunun mükerrer 355, 359 ve 367 nci maddelerinde de 

değişiklikler yapılmıştı.  

 

Bu düzenlemeler aşağıdaki gibiydi.  

 

Mevcut Düzenleme 

 

Değişiklik Düzenlemesi Düzenlemenin Son Hali 

Fatura nizamı: 

Madde 231 – (Değişik: 

30/12/1980-2365/35 md.) 

Faturanın düzenlenmesinde 

aşağıdaki kaidelere uyulur: 

1. Faturalar sıra numarası 

dahilinde teselsül ettirilir. Aynı 

müessesenin muhtelif şube ve 

kısımlarında her biri aynı 

numara ile başlamak üzere ayrı 

ayrı fatura kullanıldığı takdirde 

bu faturalara şube ve 

kısımlarına göre şube veya 

kısmın isimlerinin yazılması 

MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun 231 

inci maddesinin birinci fıkrasının 

(5) numaralı bendine birinci 

cümlesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki cümle eklenmiş ve 

bendin son cümlesinde yer alan 

“süre” ibaresi “süreler” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

“Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal 

veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, 

tutarı, satışın yapılma şekli, 

faaliyet konusu, sektör veya 

mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya 

birlikte dikkate alarak,  bu süreyi 

Fatura nizamı: 

Madde 231 – (Değişik: 30/12/1980-

2365/35 md.) 

Faturanın düzenlenmesinde 

aşağıdaki kaidelere uyulur: 

1. Faturalar sıra numarası dahilinde 

teselsül ettirilir. Aynı müessesenin 

muhtelif şube ve kısımlarında her 

biri aynı numara ile başlamak üzere 

ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde 

bu faturalara şube ve kısımlarına 

göre şube veya kısmın isimlerinin 

yazılması veya özel işaretle seri 

tefriki yapılması mecburidir. 
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Mevcut Düzenleme 

 

Değişiklik Düzenlemesi Düzenlemenin Son Hali 

veya özel işaretle seri tefriki 

yapılması mecburidir. 

2. Faturalar mürekkeple, 

makine ile veya kopya kurşun 

kalemi ile doldurulur. 

3. Faturalar en az bir asıl ve bir 

örnek olarak düzenlenir. Birden 

fazla örnek düzenlendiği 

takdirde her birine kaçıncı 

örnek olduğu işaret edilir.  

4. Faturaların baş tarafında iş 

sahibinin veya namına imzaya 

mezun olanların imzası 

bulunur.  

5. (Değişik: 4/12/1985-

3239/20 md.) Fatura, malın 

teslimi veya hizmetin yapıldığı 

tarihten itibaren azami yedi gün 

içinde düzenlenir. Bu süre 

içerisinde düzenlenmeyen 

faturalar hiç düzenlenmemiş 

sayılır.(1) 

6. (Ek: 4/12/1985-3239/20 

md.) Bu Kanunun 232 nci 

maddesinin birinci fıkrasına 

göre fatura düzenlemek 

zorunda olanlar, müşterinin adı 

ve soyadı ile bağlı olduğu vergi 

dairesi ve hesap numarasının 

doğruluğundan sorumludur. 

(Ancak bu sorumluluk, aynı 

maddenin 2 nci fıkrasının 

indirmeye ya da faturanın malın 

teslim edildiği veya hizmetin 

yapıldığı anda düzenlenmesi 

zorunluluğu getirmeye yetkilidir.” 

 

2. Faturalar mürekkeple, makine ile 

veya kopya kurşun kalemi ile 

doldurulur. 

3. Faturalar en az bir asıl ve bir 

örnek olarak düzenlenir. Birden 

fazla örnek düzenlendiği takdirde 

her birine kaçıncı örnek olduğu 

işaret edilir.  

4. Faturaların baş tarafında iş 

sahibinin veya namına imzaya 

mezun olanların imzası bulunur.  

5. (Değişik: 4/12/1985-3239/20 

md.) Fatura, malın teslimi veya 

hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 

azami yedi gün içinde düzenlenir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal 

veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, 

tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet 

konusu, sektör veya mükellefiyet 

türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate 

alarak,  bu süreyi indirmeye ya da 

faturanın malın teslim edildiği veya 

hizmetin yapıldığı anda 

düzenlenmesi zorunluluğu 

getirmeye yetkilidir. Bu süreler 

içerisinde düzenlenmeyen faturalar 

hiç düzenlenmemiş sayılır.(1) 

6. (Ek: 4/12/1985-3239/20 md.) Bu 

Kanunun 232 nci maddesinin birinci 

fıkrasına göre fatura düzenlemek 

zorunda olanlar, müşterinin adı ve 

soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi 
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Mevcut Düzenleme 

 

Değişiklik Düzenlemesi Düzenlemenin Son Hali 

uygulandığı halleri kapsamaz.) 

Fatura düzenleyenin istemesi 

halinde müşteri kimliğini ve 

vergi dairesi hesap numarasını 

gösterir belgeyi ibraz etmek 

zorundadır.  

 

ve hesap numarasının 

doğruluğundan sorumludur. (Ancak 

bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci 

fıkrasının uygulandığı halleri 

kapsamaz.) Fatura düzenleyenin 

istemesi halinde müşteri kimliğini ve 

vergi dairesi hesap numarasını 

gösterir belgeyi ibraz etmek 

zorundadır.  

 

Yetki: 

Mükerrer Madde 257 – (Ek: 

30/12/1980-2365/45 md. 

 

Maliye Bakanlığı; 

… 

 

Yetkilidir.  

MADDE 2- 213 sayılı Kanunun 

mükerrer 257 nci maddesinin 

birinci fıkrasına (7) numaralı 

bendinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“8. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanunu ve 

2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik 

Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 

kapsamında lisansa tabi 

faaliyetlerde bulunanlar ile bu 

madde uyarınca bandrol, pul, 

barkod, hologram, kupür, damga, 

sembol gibi özel etiket ve işaretleri 

kullanma zorunluluğu getirilen 

ürünleri imal veya ithal 

edenlerden; yeni işe 

başlayanlarda 10 milyon Türk 

lirasına kadar, faaliyeti devam 

Yetki: 

Mükerrer Madde 257 – (Ek: 

30/12/1980-2365/45 md. 

 

Maliye Bakanlığı; 

 

“ 8. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 

tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun kapsamında lisansa tabi 

faaliyetlerde bulunanlar ile bu 

madde uyarınca bandrol, pul, 

barkod, hologram, kupür, damga, 

sembol gibi özel etiket ve işaretleri 

kullanma zorunluluğu getirilen 

ürünleri imal veya ithal edenlerden; 

yeni işe başlayanlarda 10 milyon 

Türk lirasına kadar, faaliyeti devam 

edenlerde 100 milyon Türk lirasını 
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Mevcut Düzenleme 

 

Değişiklik Düzenlemesi Düzenlemenin Son Hali 

edenlerde 100 milyon Türk lirasını 

geçmemek üzere bir önceki hesap 

dönemine ait brüt satışlar 

toplamının %1’ine kadar, ayrıca 

bandrol, pul, barkod, hologram, 

kupür, damga, sembol gibi özel 

etiket ve işaretler verilmesinden 

önce bu ürünler nedeniyle 

hesaplanan özel tüketim vergisi ve 

katma değer vergisi tutarının 

toplamına kadar, doğacak 

vergilerin tahsil güvenliğini 

sağlamak amacıyla, 6183 sayılı 

Kanunun 10 uncu maddesinde yer 

alan menkul mallar hariç olmak 

üzere anılan maddede sayılan 

türden teminat almaya, 

mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki 

statüsü, mükellefiyet süresi, aktif 

veya öz sermaye büyüklüğü, 

çalışan sayısı, hakkında sahte 

veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge düzenleme veya kullanma 

yönünde olumsuz rapor ya da 

tespit bulunup bulunmadığı, iş 

veya üretim hacmi ile ürün ve 

mükellef gruplarını ayrı ayrı veya 

birlikte dikkate alarak, teminatın; 

türünü, tutarını, verilmesi gereken 

zamanı, iadesi ile 

tamamlanmasına ilişkin hususları 

belirlemeye, teminat tutarını 

geçmemek üzere bir önceki hesap 

dönemine ait brüt satışlar 

toplamının %1’ine kadar, ayrıca 

bandrol, pul, barkod, hologram, 

kupür, damga, sembol gibi özel 

etiket ve işaretler verilmesinden 

önce bu ürünler nedeniyle 

hesaplanan özel tüketim vergisi ve 

katma değer vergisi tutarının 

toplamına kadar, doğacak vergilerin 

tahsil güvenliğini sağlamak 

amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 10 

uncu maddesinde yer alan menkul 

mallar hariç olmak üzere anılan 

maddede sayılan türden teminat 

almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, 

hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, 

aktif veya öz sermaye büyüklüğü, 

çalışan sayısı, hakkında sahte veya 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenleme veya kullanma yönünde 

olumsuz rapor ya da tespit bulunup 

bulunmadığı, iş veya üretim hacmi 

ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı 

ayrı veya birlikte dikkate alarak, 

teminatın; türünü, tutarını, verilmesi 

gereken zamanı, iadesi ile 

tamamlanmasına ilişkin hususları 

belirlemeye, teminat tutarını lisansa 

tabi faaliyetlerde lisans türleri 

itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer 

alan oran ve tutarları sıfıra kadar 
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Mevcut Düzenleme 

 

Değişiklik Düzenlemesi Düzenlemenin Son Hali 

lisansa tabi faaliyetlerde lisans 

türleri itibarıyla farklılaştırmaya, 

bentte yer alan oran ve tutarları 

sıfıra kadar indirmeye ve iki katına 

kadar artırmaya, hangi hâllerde 

teminat aranılmayacağını ve 

uygulamaya ilişkin diğer usul ve 

esasları belirlemeye,” 

 

indirmeye ve iki katına kadar 

artırmaya, hangi hâllerde teminat 

aranılmayacağını ve uygulamaya 

ilişkin diğer usul ve esasları 

belirlemeye, 

 

Yetkilidir. 

 

Mükerrer Madde 355 – (Ek: 

30/12/1980-2365/80 md; 

Değişik: 22/7/1998-4369/13 

md.) 

 Bu Kanunun 

86,148,149,150,256 ve 257 nci 

maddelerinde yer alan 

zorunluluklar ile mükerrer 257 

nci maddesi ve Gelir Vergisi 

Kanununun 98/A maddesi 

uyarınca getirilen 

zorunluluklara uymayan (Kamu 

idare ve müesseselerinde bilgi 

verme görevini yerine 

getirmeyen yöneticiler dahil);(3) 

 1. Birinci sınıf tüccarlar 

ile serbest meslek erbabı 

hakkında 1.000 (2.500 TL)Türk 

Lirası, 

 2. İkinci sınıf tüccarlar, 

defter tutan çiftçiler ile kazancı 

basıt usulde tespit edilenler 

MADDE 3- 213 sayılı Kanunun 

mükerrer 355 inci maddesinin 

birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“Mükerrer 257 nci maddenin birinci 

fıkrasının (8) numaralı bendi 

uyarınca getirilen zorunluluklara 

uymayanlara, (1) numaralı bentte 

yer alan tutarın 10 katından az ve 

1 milyon Türk lirasından fazla 

olmamak üzere, bir önceki hesap 

dönemine ait brüt satışlar 

toplamının binde 3’ü tutarında özel 

usulsüzlük cezası kesilir.” 

 

Mükerrer Madde 355 – (Ek: 

30/12/1980-2365/80 md; Değişik: 

22/7/1998-4369/13 md.) 

 Bu Kanunun 

86,148,149,150,256 ve 257 nci 

maddelerinde yer alan zorunluluklar 

ile mükerrer 257 nci maddesi ve 

Gelir Vergisi Kanununun 98/A 

maddesi uyarınca getirilen 

zorunluluklara uymayan (Kamu 

idare ve müesseselerinde bilgi 

verme görevini yerine getirmeyen 

yöneticiler dahil);(3) 

 1. Birinci sınıf tüccarlar ile 

serbest meslek erbabı hakkında 

1.000 (2.500 TL)Türk Lirası, 

 2. İkinci sınıf tüccarlar, 

defter tutan çiftçiler ile kazancı basıt 

usulde tespit edilenler hakkında 500 

(1.300 TL) Türk Lirası, 

 3. Yukarıdaki bentlerde 

yazılı bulunanlar dışında kalanlar 

hakkında 250 (650 TL) Türk Lirası, 
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Mevcut Düzenleme 

 

Değişiklik Düzenlemesi Düzenlemenin Son Hali 

hakkında 500 (1.300 TL) Türk 

Lirası, 

 3. Yukarıdaki bentlerde 

yazılı bulunanlar dışında 

kalanlar hakkında 250 (650 TL) 

Türk Lirası, 

 Özel usulsüzlük cezası 

kesilir.  (Ek cümle: 21/3/2018-

7103/13 md.) Bu Kanunun 

107/A maddesi uyarınca 

getirilen zorunluluklara 

uymayanlardan, bu fıkranın (1) 

numaralı bendinde yer alanlara 

1.000 (1.500) Türk lirası, (2) 

numaralı bendinde yer alanlara 

500 (760) Türk lirası, (3) 

numaralı bendinde yer alanlara 

250 (390) Türk lirası özel 

usulsüzlük cezası kesilir.  

… 

 

 Özel usulsüzlük cezası 

kesilir.(Ek cümle: 21/3/2018-

7103/13 md.) Bu Kanunun 107/A 

maddesi uyarınca getirilen 

zorunluluklara uymayanlardan, bu 

fıkranın (1) numaralı bendinde yer 

alanlara 1.000 (1.500) Türk lirası, 

(2) numaralı bendinde yer alanlara 

500 (760) Türk lirası, (3) numaralı 

bendinde yer alanlara 250 (390) 

Türk lirası özel usulsüzlük cezası 

kesilir. “Mükerrer 257 nci maddenin 

birinci fıkrasının (8) numaralı bendi 

uyarınca getirilen zorunluluklara 

uymayanlara, (1) numaralı bentte 

yer alan tutarın 10 katından az ve 1 

milyon Türk lirasından fazla 

olmamak üzere, bir önceki hesap 

dönemine ait brüt satışlar 

toplamının binde 3’ü tutarında özel 

usulsüzlük cezası kesilir.” 

.. 

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları 

(2) 

 Madde 359 – (Değişik: 

23/1/2008-5728/276 md.) 

a) Vergi kanunlarına göre 

tutulan veya düzenlenen ve 

saklanma ve ibraz mecburiyeti 

bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve 

muhasebe hileleri yapanlar, 

MADDE 4- 213 sayılı Kanunun 

359 uncu maddesine (c) 

fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

yetkilendirilmediği halde, ödeme 

kaydedici cihaz mührünü kaldıran, 

donanım veya yazılımını 

değiştiren veya yetkilendirilmiş 

olsun ya da olmasın ödeme 

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları (2) 

 Madde 359 – (Değişik: 

23/1/2008-5728/276 md.) 

a) Vergi kanunlarına göre tutulan 

veya düzenlenen ve saklanma ve 

ibraz mecburiyeti bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve 

muhasebe hileleri yapanlar, gerçek 

olmayan veya kayda konu işlemlerle 

ilgisi bulunmayan kişiler adına 
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gerçek olmayan veya kayda 

konu işlemlerle ilgisi 

bulunmayan kişiler adına 

hesap açanlar veya defterlere 

kaydı gereken hesap ve 

işlemleri vergi matrahının 

azalması sonucunu doğuracak 

şekilde tamamen veya kısmen 

başka defter, belge veya diğer 

kayıt ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri 

tahrif edenler veya gizleyenler 

veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenleyenler 

veya bu belgeleri kullananlar,  

Hakkında on sekiz aydan üç 

yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. Varlığı noter 

tasdik kayıtları veya sair 

suretlerle sabit olduğu halde, 

inceleme sırasında vergi 

incelemesine yetkili kimselere 

defter ve belgelerin ibraz 

edilmemesi, bu fıkra hükmünün 

uygulanmasında gizleme 

olarak kabul edilir. Gerçek bir 

muamele veya duruma 

dayanmakla birlikte bu 

muamele veya durumu mahiyet 

veya miktar itibariyle gerçeğe 

aykırı şekilde yansıtan belge 

kaydedici cihazın hafıza 

birimlerine, elektronik devre 

elemanlarına veya harici donanım 

veya yazılımlarla olan bağlantı 

sistemine ya da kayıt dışı satışın 

önlenmesi için kurulan elektronik 

kontrol ve denetim sistemleri veya 

ilgili diğer sistemlere fiziksel veya 

bilişim yoluyla müdahale ederek; 

gerçekleştirilen satışlara ait mali 

belge veya bilgilerin cihazda kayıt 

altına alınmasını engelleyen, 

cihazda kayıt altına alınan bilgileri 

değiştiren veya silen, ödeme 

kaydedici cihaz veya bağlantılı 

diğer donanım ve sistemler ya da 

kayıt dışı satışın önlenmesi için 

kurulan elektronik kontrol ve 

denetim sistemleri veya ilgili diğer 

sistemler tarafından Hazine ve 

Maliye Bakanlığı veya diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarına elektronik 

ortamda iletilmesi gereken belge, 

bilgi veya verilerin iletilmesini 

önleyen veya bunların gerçeğe 

uygun olmayan şekilde 

iletilmesine sebebiyet verenler üç 

yıldan beş yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır.” 

." 

hesap açanlar veya defterlere kaydı 

gereken hesap ve işlemleri vergi 

matrahının azalması sonucunu 

doğuracak şekilde tamamen veya 

kısmen başka defter, belge veya 

diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif 

edenler veya gizleyenler veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenleyenler veya bu belgeleri 

kullananlar,  

Hakkında on sekiz aydan üç yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Varlığı noter tasdik kayıtları veya 

sair suretlerle sabit olduğu halde, 

inceleme sırasında vergi 

incelemesine yetkili kimselere defter 

ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu 

fıkra hükmünün uygulanmasında 

gizleme olarak kabul edilir. Gerçek 

bir muamele veya duruma 

dayanmakla birlikte bu muamele 

veya durumu mahiyet veya miktar 

itibariyle gerçeğe aykırı şekilde 

yansıtan belge ise, muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belgedir.(2) 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan 

veya düzenlenen ve saklama ve 

ibraz mecburiyeti bulunan defter, 

kayıt ve belgeleri yok edenler veya 

defter sahifelerini yok ederek yerine 

başka yapraklar koyanlar veya hiç 
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ise, muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belgedir.(2) 

b) Vergi kanunları uyarınca 

tutulan veya düzenlenen ve 

saklama ve ibraz mecburiyeti 

bulunan defter, kayıt ve 

belgeleri yok edenler veya 

defter sahifelerini yok ederek 

yerine başka yapraklar 

koyanlar veya hiç yaprak 

koymayanlar veya belgelerin 

asıl veya suretlerini tamamen 

veya kısmen sahte olarak 

düzenleyenler veya bu 

belgeleri kullananlar, üç yıldan 

beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. Gerçek bir 

muamele veya durum olmadığı 

halde bunlar varmış gibi 

düzenlenen belge, sahte 

belgedir. 

c) Bu Kanun hükümlerine göre 

ancak Maliye Bakanlığı ile 

anlaşması bulunan kişilerin 

basabileceği belgeleri, 

Bakanlık ile anlaşması 

olmadığı halde basanlar veya 

bilerek kullananlar iki yıldan 

beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

371 inci maddedeki pişmanlık 

şartlarına uygun olarak durumu 

yaprak koymayanlar veya belgelerin 

asıl veya suretlerini tamamen veya 

kısmen sahte olarak düzenleyenler 

veya bu belgeleri kullananlar, üç 

yıldan beş yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır. Gerçek bir 

muamele veya durum olmadığı 

halde bunlar varmış gibi düzenlenen 

belge, sahte belgedir. 

c) Bu Kanun hükümlerine göre 

ancak Maliye Bakanlığı ile 

anlaşması bulunan kişilerin 

basabileceği belgeleri, Bakanlık ile 

anlaşması olmadığı halde basanlar 

veya bilerek kullananlar iki yıldan 

beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

“ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

yetkilendirilmediği halde, ödeme 

kaydedici cihaz mührünü kaldıran, 

donanım veya yazılımını değiştiren 

veya yetkilendirilmiş olsun ya da 

olmasın ödeme kaydedici cihazın 

hafıza birimlerine, elektronik devre 

elemanlarına veya harici donanım 

veya yazılımlarla olan bağlantı 

sistemine ya da kayıt dışı satışın 

önlenmesi için kurulan elektronik 

kontrol ve denetim sistemleri veya 

ilgili diğer sistemlere fiziksel veya 

bilişim yoluyla müdahale ederek; 

gerçekleştirilen satışlara ait mali 
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ilgili makamlara bildirenler 

hakkında bu madde hükmü 

uygulanmaz. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler 

hakkında bu maddede yazılı 

cezaların uygulanması 344 

üncü maddede yazılı vergi ziyaı 

cezasının ayrıca 

uygulanmasına engel teşkil 

etmez. 

 

 

belge veya bilgilerin cihazda kayıt 

altına alınmasını engelleyen, 

cihazda kayıt altına alınan bilgileri 

değiştiren veya silen, ödeme 

kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer 

donanım ve sistemler ya da kayıt 

dışı satışın önlenmesi için kurulan 

elektronik kontrol ve denetim 

sistemleri veya ilgili diğer sistemler 

tarafından Hazine ve Maliye 

Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına elektronik ortamda 

iletilmesi gereken belge, bilgi veya 

verilerin iletilmesini önleyen veya 

bunların gerçeğe uygun olmayan 

şekilde iletilmesine sebebiyet 

verenler üç yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.” 

371 inci maddedeki pişmanlık 

şartlarına uygun olarak durumu ilgili 

makamlara bildirenler hakkında bu 

madde hükmü uygulanmaz. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler 

hakkında bu maddede yazılı 

cezaların uygulanması 344 üncü 

maddede yazılı vergi ziyaı cezasının 

ayrıca uygulanmasına engel teşkil 

etmez. 
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 Bazı kaçakçılık 

suçlarının cezalandırılmasında 

usül: 

 Madde 367 – (Değişik: 

23/1/2008-5728/280 md.) 

(Değişik birinci fıkra: 

23/7/2010-6009/13 md.) 

Yaptıkları inceleme sırasında 

359 uncu maddede yazılı 

suçların işlendiğini tespit eden 

Vergi Müfettişleri ve Vergi 

Müfettiş Yardımcıları tarafından 

ilgili rapor değerlendirme 

komisyonunun mütalaasıyla 

doğrudan doğruya ve vergi 

incelemesine yetkili olan diğer 

memurlar tarafından ilgili rapor 

değerlendirme komisyonunun 

mütalaasıyla vergi dairesi 

başkanlığı veya defterdarlık 

tarafından keyfiyetin 

Cumhuriyet başsavcılığına 

bildirilmesi mecburidir. 

359 uncu maddede yazılı 

suçların işlendiğine sair 

suretlerle ıttıla hasıl eden 

Cumhuriyet başsavcılığı 

hemen ilgili vergi dairesini 

haberdar ederek inceleme 

yapılmasını talep eder. 

Kamu davasının açılması, 

inceleme neticesinin 

MADDE 5- 213 sayılı Kanunun 

367 nci maddesine üçüncü 

fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“359 uncu maddenin (ç) fıkrasında 

yazılı suçların işlendiğinin 

inceleme sırasında tespiti halinde 

incelemenin tamamlanması 

beklenmeksizin, sair suretlerle 

öğrenilmesi halinde ise 

incelemeye başlanmaksızın Vergi 

Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 

Yardımcıları tarafından bu 

tespitlere ilişkin rapor düzenlenir 

ve rapor değerlendirme 

komisyonunun mütalaasıyla 

birlikte keyfiyet Cumhuriyet 

başsavcılığına bildirilir. Kamu 

davasının açılması için 

incelemenin tamamlanması şartı 

aranmaz.” 

 

 Bazı kaçakçılık suçlarının 

cezalandırılmasında usül: 

 Madde 367 – (Değişik: 

23/1/2008-5728/280 md.) 

(Değişik birinci fıkra: 23/7/2010-

6009/13 md.) Yaptıkları inceleme 

sırasında 359 uncu maddede yazılı 

suçların işlendiğini tespit eden Vergi 

Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 

Yardımcıları tarafından ilgili rapor 

değerlendirme komisyonunun 

mütalaasıyla doğrudan doğruya ve 

vergi incelemesine yetkili olan diğer 

memurlar tarafından ilgili rapor 

değerlendirme komisyonunun 

mütalaasıyla vergi dairesi 

başkanlığı veya defterdarlık 

tarafından keyfiyetin Cumhuriyet 

başsavcılığına bildirilmesi 

mecburidir. 

359 uncu maddede yazılı suçların 

işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl 

eden Cumhuriyet başsavcılığı 

hemen ilgili vergi dairesini haberdar 

ederek inceleme yapılmasını talep 

eder. 

 

Kamu davasının açılması, inceleme 

neticesinin Cumhuriyet 

başsavcılığına bildirilmesine talik 

olunur. 
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Cumhuriyet başsavcılığına 

bildirilmesine talik olunur. 

359 uncu maddede yazılı 

suçlardan dolayı cezaya 

hükmedilmesi, vergi ziyaı 

cezası veya usulsüzlük 

cezalarının ayrıca 

uygulanmasına engel teşkil 

etmez. 

Ceza mahkemesi kararları, bu 

Kanunun dördüncü kitabının 

ikinci kısmında yazılı vergi 

cezalarını uygulayacak makam 

ve mercilerin işlem ve 

kararlarına etkili olmadığı gibi, 

bu makam ve mercilerce 

verilecek kararlar da ceza 

hâkimini bağlamaz. 

 

“359 uncu maddenin (ç) fıkrasında 

yazılı suçların işlendiğinin inceleme 

sırasında tespiti halinde incelemenin 

tamamlanması beklenmeksizin, sair 

suretlerle öğrenilmesi halinde ise 

incelemeye başlanmaksızın Vergi 

Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 

Yardımcıları tarafından bu tespitlere 

ilişkin rapor düzenlenir ve rapor 

değerlendirme komisyonunun 

mütalaasıyla birlikte keyfiyet 

Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. 

Kamu davasının açılması için 

incelemenin tamamlanması şartı 

aranmaz.” 

359 uncu maddede yazılı suçlardan 

dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi 

ziyaı cezası veya usulsüzlük 

cezalarının ayrıca uygulanmasına 

engel teşkil etmez. 

Ceza mahkemesi kararları, bu 

Kanunun dördüncü kitabının ikinci 

kısmında yazılı vergi cezalarını 

uygulayacak makam ve mercilerin 

işlem ve kararlarına etkili olmadığı 

gibi, bu makam ve mercilerce 

verilecek kararlar da ceza hâkimini 

bağlamaz. 

 

 …  
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL 

GAZLARI (LPG) PİYASASI 

KANUNU VE ELEKTRİK 

PİYASASI KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN  

Kanun Numarası : 5307 

 

İdarî yaptırımlar Madde 20- 

(Değişik:14/2/2019-7164/33 

md.) İdari yaptırımlar; tedbirler, 

lisans iptalleri ve idari para 

cezalarından oluşur. Bu 

Kanuna göre idari para 

cezaları, tedbirler ve lisans 

iptallerinin uygulanması bu 

Kanunun diğer hükümlerinin 

uygulanmasına engel 

oluşturmaz. Bu Kanuna göre 

verilen idari para cezaları, 

alınan tedbirler ve lisans 

iptalleri diğer kanunlar gereği 

yapılacak işlemleri engellemez. 

Bu Kanuna göre idari 

yaptırımlar aşağıdaki usulde 

yürütülür: 

MADDE 10- 5015 sayılı Kanunun 

20 nci maddesinin ikinci fıkrasının 

(e) bendine aşağıdaki cümleler ve 

fıkraya aşağıdaki bentler 

eklenmiştir.  

“Bu hüküm kapsamında lisansı 

iptal olanlara yeniden lisans 

verilmez. Lisans sahibinin tüzel 

kişi olması durumunda söz konusu 

iptale konu fiilin işlendiği tarih 

itibarıyla; yüzde ondan fazla paya 

sahip ortaklara, yönetim kurulu 

başkanı ve üyeleri ile temsil ve 

ilzama yetkili olanlara ve bu 

kişilerin ortak, yönetim kurulu 

başkanı veya üyesi olduğu ya da 

temsil ve ilzama yetkili olduğu 

tüzel kişilere lisans verilmez.” 

“g) Bu Kanuna göre lisansa tabi 

faaliyetler ile ilgili olarak, 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 359 uncu maddesinin 

(a) ve (b) fıkraları kapsamında; 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge düzenleme veya bu 

belgeleri kullanma, belgelerin asıl 

veya suretlerini tamamen veya 

kısmen sahte olarak düzenleme 

veya bu belgeleri kullanma suçları 

ile aynı maddenin (ç) fıkrasında 

yazılı suçların işlendiğinin anılan 

Kanunun 367 nci maddesi 

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL 

GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU 

VE ELEKTRİK PİYASASI 

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN  

Kanun Numarası : 5307 

 

İdarî yaptırımlar Madde 20- 

(Değişik:14/2/2019-7164/33 md.) 

İdari yaptırımlar; tedbirler, lisans 

iptalleri ve idari para cezalarından 

oluşur. Bu Kanuna göre idari para 

cezaları, tedbirler ve lisans iptallerinin 

uygulanması bu Kanunun diğer 

hükümlerinin uygulanmasına engel 

oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen 

idari para cezaları, alınan tedbirler ve 

lisans iptalleri diğer kanunlar gereği 

yapılacak işlemleri engellemez. Bu 

Kanuna göre idari yaptırımlar 

aşağıdaki usulde yürütülür:  

… 

e) Bu Kanuna göre yapılan talep veya 

işlemlerde, kanuna karşı hile veya 

yalan beyanda bulunulduğunun tespiti 

hâlinde lisans iptal olunur. (Ek 

cümleler:29/4/2021-7318/10 md.) Bu 

hüküm kapsamında lisansı iptal 

olanlara yeniden lisans verilmez. 

Lisans sahibinin tüzel kişi olması 

durumunda söz konusu iptale konu 

fiilin işlendiği tarih itibarıyla; yüzde 
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uyarınca Cumhuriyet 

başsavcılığına bildirilmesi ile 

birlikte durum, Kuruma da iletilir ve 

Kurum tarafından her türlü tesiste 

(rafineri hariç) lisansa tabi tüm 

faaliyetler kovuşturmaya yer 

olmadığına dair karar veya 

mahkeme kararı kesinleşinceye 

kadar geçici olarak durdurulur ve 

bu süre içinde söz konusu tesis 

için başka bir gerçek veya tüzel 

kişiye de lisans verilmez. 

Kesinleşmiş mahkeme kararına 

göre lisans sahiplerinin lisansı iptal 

edilir. Bu bent kapsamında kalan 

fiillere ilişkin olarak verilen idari 

para cezaları ödenmediği 

müddetçe lisansa konu tesis için 

lisans verilmez. Bu bent 

kapsamındaki suçlara ilişkin vergi 

incelemesi sonuçlanıncaya kadar 

söz konusu tesis için başka bir 

gerçek veya tüzel kişiye de lisans 

verilmez. 

ğ) 9 uncu maddede yer alan 

dağıtıcılar arası akaryakıt 

ticaretine ilişkin hükümlere aykırı 

davrandığı tespit edilen 

dağıtıcılara 19 uncu madde 

kapsamında idari para cezası 

uygulanır. Aynı hükümlere 

aykırılığın lisans sahibi tarafından 

ondan fazla paya sahip ortaklara, 

yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile 

temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu 

kişilerin ortak, yönetim kurulu başkanı 

veya üyesi olduğu ya da temsil ve 

ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere 

lisans verilmez 

 

“g) Bu Kanuna göre lisansa tabi 

faaliyetler ile ilgili olarak, 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 359 uncu maddesinin (a) 

ve (b) fıkraları kapsamında; 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenleme veya bu belgeleri 

kullanma, belgelerin asıl veya 

suretlerini tamamen veya kısmen 

sahte olarak düzenleme veya bu 

belgeleri kullanma suçları ile aynı 

maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların 

işlendiğinin anılan Kanunun 367 nci 

maddesi uyarınca Cumhuriyet 

başsavcılığına bildirilmesi ile birlikte 

durum, Kuruma da iletilir ve Kurum 

tarafından her türlü tesiste (rafineri 

hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler 

kovuşturmaya yer olmadığına dair 

karar veya mahkeme kararı 

kesinleşinceye kadar geçici olarak 

durdurulur ve bu süre içinde söz 

konusu tesis için başka bir gerçek 

veya tüzel kişiye de lisans verilmez. 
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iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde 

dağıtıcı lisansı iptal edilir. 

h) Bu Kanun kapsamında lisansa 

tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 

213 sayılı Kanunun mükerrer 257 

nci maddesinin birinci fıkrasının 

(8) numaralı bendine göre 

istenilen teminatı vermeyenlerin 

ilgili piyasa faaliyeti teminat 

verilinceye kadar durdurulur ve bu 

süre içinde söz konusu tesis veya 

faaliyet için başka bir gerçek veya 

tüzel kişiye de lisans verilmez.” 

 

Kesinleşmiş mahkeme kararına göre 

lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. 

Bu bent kapsamında kalan fiillere 

ilişkin olarak verilen idari para cezaları 

ödenmediği müddetçe lisansa konu 

tesis için lisans verilmez. Bu bent 

kapsamındaki suçlara ilişkin vergi 

incelemesi sonuçlanıncaya kadar söz 

konusu tesis için başka bir gerçek 

veya tüzel kişiye de lisans verilmez. 

ğ) 9 uncu maddede yer alan 

dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine 

ilişkin hükümlere aykırı davrandığı 

tespit edilen dağıtıcılara 19 uncu 

madde kapsamında idari para cezası 

uygulanır. Aynı hükümlere aykırılığın 

lisans sahibi tarafından iki yıl içinde 

tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı 

iptal edilir. 

h) Bu Kanun kapsamında lisansa tabi 

faaliyetlerde bulunanlardan, 213 sayılı 

Kanunun mükerrer 257 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (8) 

numaralı bendine göre istenilen 

teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa 

faaliyeti teminat verilinceye kadar 

durdurulur ve bu süre içinde söz 

konusu tesis veya faaliyet için başka 

bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans 

verilmez.” 
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 MADDE 15- 25/3/2020 tarihli ve 

7226 sayılı Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanuna aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Covid-19 

salgın hastalığıyla mücadele 

kapsamında ülke genelinde 

uygulanan kısıtlamalar dikkate 

alınarak hak kayıplarının 

önlenmesi amacıyla; 

a) İbraz süresinin son günü 

30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu 

tarihler dahil) tarihleri arasına 

isabet eden çekler, bu tarihler 

arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 

tarihinden sonra, kalan ibraz 

süresi içinde ibraz edilebilir. 

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu 

tarihler dahil) tarihleri arasında 

vadesi gelen kambiyo senedine 

dayalı alacaklar hakkında; bu 

tarihler arasında icra ve iflas takibi 

başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı 

verilemez ve başlamış olan 

takipler durur. 

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu kapsamına giren kamu 

idarelerinin kamu hukukundan 

veya özel hukuktan doğan 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun 

No. 7226 

Kabul Tarihi: 

25/3/2020       

 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Covid-19 

salgın hastalığıyla mücadele 

kapsamında ülke genelinde 

uygulanan kısıtlamalar dikkate 

alınarak hak kayıplarının önlenmesi 

amacıyla; 

a) İbraz süresinin son günü 

30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler 

dahil) tarihleri arasına isabet eden 

çekler, bu tarihler arasında ibraz 

edilemez; 1/6/2021 tarihinden 

sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz 

edilebilir. 

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu 

tarihler dahil) tarihleri arasında 

vadesi gelen kambiyo senedine 

dayalı alacaklar hakkında; bu 

tarihler arasında icra ve iflas takibi 

başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı 

verilemez ve başlamış olan takipler 

durur. 

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu kapsamına giren kamu 

idarelerinin kamu hukukundan veya 

özel hukuktan doğan alacakları 

hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

06.09.2021/177-17 

Mevcut Düzenleme 

 

Değişiklik Düzenlemesi Düzenlemenin Son Hali 

alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 

31/5/2021 (bu tarihler dahil) 

tarihleri arasında icra ve iflas takibi 

başlatılamaz.” 

 

(bu tarihler dahil) tarihleri arasında 

icra ve iflas takibi başlatılamaz.” 

 MADDE 16- Bu Kanunun; 

a) 7 nci ve 8 inci maddeleri 

01/01/2022 tarihinde, 

b) Diğer maddeleri yayımı 

tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 17- Bu Kanun 

hükümlerini Cumhurbaşkanı 

yürütür. 

 

 

 

 

2 Eylül 2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 531 sayılı Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği ile söz konusu değişiklikler kapsamında açıklama ve düzenleme yapılmıştır.  

Bunlar aşağıdaki gibidir. 

 

I-) Fatura Düzenleme Süresi (Yürürlük 1 Ocak 2022)   

(1) 213 sayılı Kanunun 231 ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 

ihrakiye2 teslimleri hariç olmak üzere, faturanın aşağıdaki hallerde teslim anında 

düzenlenmesi uygun bulunmuştur. 

a) 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde 

bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları 

akaryakıt ve LPG teslimi. 

 
2 Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara 
vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı, (Petrol Piyasası Yönetmeliği, 17.06.2004 tarihli ve 25495 sayılı 
RG)  

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19568
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19568
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b) Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz 

bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri 

yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimi. 

(2) Birinci fıkra kapsamındaki teslimlerde, alıcının tamamen veya kısmen akaryakıt ve LPG 

alımından vazgeçmesi ya da söz konusu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada 

gösterilen miktardan daha az akaryakıt ve LPG teslim edilmesi halinde, bu durumun ortaya 

çıktığı anda; 

- Alıcının 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu 

bulunanlar kapsamında olması halinde, alıcı tarafından satıcı adına fatura, 

- Alıcının 213 sayılı Kanun uyarınca belge düzenleme yükümlülüğü bulunanlar 

kapsamında olmaması halinde ise satıcı tarafından 213 sayılı Kanunun 234 üncü 

maddesinde belirlenen asgari bilgileri içerecek şekilde gider pusulası, 

düzenlenecektir.  

 

Bu kapsamda düzenlenen belge üzerinde, işlemin mahiyetine ilişkin açıklama ile birlikte, ilgili 

faturanın tarih ve numarasına da yer verilecektir. 

 

II-) 5015 sayılı Kanun3 ile 5307 sayılı Kanun4 kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde 

bulunanlara ilişkin teminat uygulaması (md.5) 

(1) 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye 

bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz 

bayilik lisansı bulunanlar 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 

(8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat uygulaması kapsamına alınmıştır. 

(2) Birinci fıkra gereğince teminat uygulaması kapsamında olup; 

a) Yeni işe başlayan mükelleflerden (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, 

ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dâhil), sahip oldukları lisans 

sayısına bakılmaksızın; 

i) Dağıtıcı lisansına sahip olanların 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutarın iki katı kadar (2021 yılı 

için 20 milyon Türk lirası), 

 
3 /12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu 
4 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, 
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ii) Dağıtıcı lisansı dışındaki lisanslara sahip olanların (i) alt bendinde belirtilen tutarın 

yirmide biri kadar (2021 yılı için 1 milyon Türk lirası), 

b) Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans 

sayısına bakılmaksızın, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutardan (2021 yılı için 100 milyon Türk 

lirası) fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir 

veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i 

oranında, 

teminat vermesi gerekmektedir. 

(3) Sadece LPG ile ilgili; 

a) Dağıtıcı lisansına sahip olanlardan; 

i) İkinci fıkranın (a) bendi kapsamındakilerin, aynı fıkrada belirlenen teminat tutarının 

dörtte biri, 

ii) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamındakilerin, aynı fıkrada belirlenen teminat tutarının 

yarısı, 

b) LPG otogaz bayilik lisansı bulunanların, ikinci fıkraya göre belirlenen teminat tutarının 

yarısı, 

kadar teminat vermesi gerekmektedir. 

(4) İkinci fıkranın (a) bendi gereğince teminat vermekle yükümlü olanlardan dağıtıcı lisansı 

yanında bu madde kapsamında teminat verilmesi gereken diğer lisanslara da sahip olanlar, 

söz konusu bendin (i) alt bendine göre teminat vereceklerdir. 

(5) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında verilmesi gereken teminat, teminatın verileceği tarihin 

içinde bulunduğu yılda verilmesi gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi 

beyannamesinde, 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesindeki şartları taşımasına 

bağlı olarak, uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan 

mükellefler tarafından beşte bir oranında verilir. 

(6) Rafinerici lisansına sahip olan mükellefler ile genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, 

yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB), büyükşehir belediyeleri ve belediyeler 

ile sermayelerinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar, bu madde kapsamında 

teminat verilmesi gereken lisanslara sahip olsalar dahi, teminat vermekle yükümlü değillerdir. 
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III-) Özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal eden 

mükelleflerde teminat uygulaması (md.6) 

(1) Özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu bulunan ürünlere ilişkin olarak talep edilen 

ve talepleri ÜİS Uygulama Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslara göre değerlendirilen 

özel etiket ve işaretlerin, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) 

numaralı bendi hükümlerine göre teminat karşılığında verilmesi uygun bulunmuştur. 

 

(2) Başkanlıkça, özel etiket ve işaret zorunluluğu getirilen ürünler için talep edilen özel etiket 

ve işaretlerin, ÜİS Uygulama Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslara göre 

değerlendirilmesi sonucu verilmesi uygun görülen miktarının; 

 

a) Yeni işe başlayan üreticilerde; 

i) İlk üç aylık sürede faaliyet gösterenler bakımından, TADAB’dan alınan izin, satış ve/veya 

yetki belgelerinde yer alan yıllık kapasitenin 15 günlük kısmına kadar, 

ii) Dört ilâ on iki aylık dönemde faaliyet gösterenler bakımından, aylık ortalama üretim ve aylık 

ortalama satış miktarı dikkate alınarak bunların ortalamalarının bir aylık miktarına kadar, 

b) Bir yılı aşan süredir faaliyeti devam eden üreticilerde; 

i) Sigara ve distile alkollü içki üreticileri bakımından, son bir yıllık dönemde yaptıkları aylık 

ortalama üretim ve aylık ortalama satış miktarı dikkate alınarak bunların ortalamalarının 45 

günlük miktarına kadar, 

ii) Diğer tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, fermente alkollü içki ve bira üreticileri 

bakımından, mükelleflerin son bir yıllık dönemde yaptıkları aylık ortalama üretim ve aylık 

ortalama satış miktarı dikkate alınarak bunların ortalamalarının iki aylık miktarına kadar, 

teminat aranmaz. 

 

(3) İkinci fıkrada belirtilen limitleri aşan özel etiket ve işaretlere ilişkin talepler; Başkanlıkça 

mükelleflerin mevcut özel etiket ve işaret stokları, önceki dönemlerde aldıkları özel etiket ve 

işaret miktarları, üretim kapasiteleri, aylık üretim miktarları, mamul ve yarı mamul stokları ve 

aylık satış miktarlarının kontrolü ve analizi yapılarak değerlendirilir. Yapılan değerlendirme 

neticesinde söz konusu talepler; 

a) Yeni işe başlayan üreticilerde; 

i) İlk üç aylık sürede faaliyet gösterenler bakımından, TADAB’dan alınan izin, satış ve/veya 

yetki belgelerinde yer alan yıllık kapasitenin iki aylık, 
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ii) Dört ilâ on iki aylık dönemde faaliyet gösterenler bakımından, aylık ortalama üretim ve aylık 

ortalama satış miktarı dikkate alınarak bunların ortalamalarının üç aylık, 

b) Bir yılı aşan süredir faaliyeti devam eden üreticiler bakımından, son bir yıllık dönemde 

yaptıkları aylık ortalama üretim ve aylık ortalama satış miktarı dikkate alınarak bunların 

ortalamalarının üç aylık, 

miktarını aşmamak üzere, verilmesi uygun görülen özel etiket ve işaretlere konu ürüne ait ÖTV 

ve bu vergiye ilişkin KDV tutarı kadar teminat mukabilinde karşılanır. 

 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak hesaplamalarda mükellefin üretim veya satışının 

olduğu aylar dikkate alınır. Bu şekilde yapılacak hesaplama neticesinde tespit edilen miktarın, 

üretim kapasitesinin 15 günlük kısmından az olması durumunda, söz konusu fıkraların yeni 

işe başlayan üreticilere ilişkin kısımlarına göre işlem yapılır. 

 

(5) Tütün mamulü, makaron ve yaprak sigara kâğıdı ithalatçılarının özel etiket ve işaret 

taleplerinin karşılanmasında, ÜİS Uygulama Genel Tebliği uyarınca Başkanlık tarafından 

yapılan değerlendirme sonucu verilmesi uygun görülen özel etiket ve işaret miktarı, bu 

ürünlere ilişkin olup ithalat sırasında ödenmesi gereken ÖTV ve bu vergiye ilişkin KDV tutarı 

kadar teminat karşılığı verilir. 

 

(6) Alkollü içki ithalatçılarının özel etiket ve işaret taleplerinin karşılanmasında, ÜİS Uygulama 

Genel Tebliği uyarınca TADAB tarafından yapılan değerlendirme sonucu verilmesi uygun 

görülen özel etiket ve işaret miktarı, bu ürünlere ilişkin olup ithalat sırasında ödenmesi gereken 

ÖTV ve bu vergiye ilişkin KDV tutarı kadar teminat karşılığı verilir. 

 

(7) Bu maddede yer alan teminata ilişkin hususlar, 4760 sayılı Kanuna ekli (III) Sayılı Listede 

yer almayan ancak, ÜİS Uygulama Genel Tebliğinde yazılı usul ve esaslara tabi mallar 

bakımından, bu mallar üzerinden hesaplanacak KDV yönünden uygulanır. 

(8) Özel etiket ve işaret talebinin, ÜİS Uygulama Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar 

kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde reddedilmesi durumunda, bu talep, teminat 

karşılığı olsa dahi yerine getirilmez. 
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IV-) Teminat verme zamanı ve yeri (md. 7) 

(1)Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında belirlenen teminatların; 

a) Yeni işe başlayan mükelleflerce (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez 

teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dahil), teminat zorunluluğu getirilen 

lisanslara sahip oldukları tarihten itibaren bir ay içerisinde, 

b) Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin 

kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar, 

gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden 

bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi zorunludur. 

 

(2) Mükelleflerin, bu Tebliğin 5 inci maddesine istinaden vermeleri gereken teminatın, daha 

önce verdikleri teminat tutarından fazla olması durumunda, teminat verilmesi gereken sürede, 

teminatı tamamlaması gerekmektedir. 

 

(3) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında; 

a) Özel etiket ve işaret kullanılma zorunluluğu getirilen ürünlerin üreticileri ile tütün mamulü, 

makaron ve yaprak sigara kâğıdı ithalatçıları tarafından verilmesi gereken teminat, Başkanlık 

tarafından verilmesi uygun görülen özel etiket ve işaret miktarı ile teminat tutarına ilişkin olarak 

düzenlenen yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde mükellefin 

gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden 

bağlı bulunduğu vergi dairesine verilir. 

b) Özel etiket ve işaret kullanılma zorunluluğu getirilen alkollü içkilerin ithalatçıları tarafından 

verilmesi gereken teminat, TADAB tarafından verilmesi uygun görülen özel etiket ve işaret 

miktarı ile teminat tutarına ilişkin olarak düzenlenen yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihten 

itibaren 10 iş günü içerisinde mükellefin gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden 

mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verilir. 

c) Özel etiket ve işaret miktarı ile teminat tutarına ilişkin düzenlenen yazı ayrıca ilgili vergi 

dairesine de bildirilir. Teminatın alındığı bilgisi mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince ilgisine 

göre Başkanlık veya TADAB’a bildirilir. 

 

(4) Teminatın, banka mektubu olması halinde ilgili vergi dairesi tarafından teyidi yapılır. 
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V-) Ceza uygulaması (md.10) 

(1) 213 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden bu Tebliğin 4 üncü 

maddesi ile teslimin yapıldığı anda düzenlenme zorunluluğu getirilen faturanın öngörülen 

süreden sonra düzenlenmesi durumunda, söz konusu bent gereğince, bu belge, 213 sayılı 

Kanun bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından muhatapları hakkında aynı Kanunun 

ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.  

 

(2) Bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında teminat vermekle yükümlü olanlardan; süresinde 

hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları 

tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayanlar adına, 213 sayılı Kanunun mükerrer 

355 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, özel usulsüzlük cezası kesilir. Bahse konu 

cezanın uygulamasında, yeni işe başlayan ve işe başladığı hesap dönemi kapanmadığı için 

brüt satışları net olarak belli olmayan mükellefler hakkında, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 

inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katı tutarında ceza 

kesilecektir. 

 

 

Saygılarımızla…  

 

 
"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)"…>>> 
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