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ÖZET 

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE BELGE DÜZENİ 

 

Vergilendirme sürecinde ilk basamak olan tarh işleminin doğru bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi, sağlıklı bir belge düzeninin varlığına bağlıdır. Sağlıklı bir belge 

düzeninden kasıt, piyasa ekonomisi içerisinde gerçekleşen her türlü işlemlerin kayıt 

altına alınmasında ilgili kanuni düzenlemelerin öngördüğü şekilde şekil şartlarını 

taşıyan ve işlemleri birebir gerçek mahiyeti itibariyle temsil eden belgelerin varlığıdır. 

Bu süreçte belge düzeninin sağlıklı olması, defter ve belgelerin ve aynı zamanda 

beyanların sağlıklı olmasını gerektirmektedir. O halde belge düzeni, ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunun araştırılması ve kanıtlanmasını sağlayan vergi denetiminin en 

önemli aracıdır.  

Vergi sisteminin işleyebilmesi ve denetimin etkin yapılabilmesi için Vergi Usul 

Kanunu, mükellefe ödev olarak yüklediği ikinci kitabın üçüncü kısmında defter tutmayı 

müteakip vesikaları düzenlemiş bulunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu üçüncü 

kısımda düzenlenmiş bulunan belgeler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 
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SUMMARY 

DOCUMENT REGIME IN TURKISH TAX LAW 
 

Assessment ,the first step of taxation process, , is fundamentally based on a 

healthy document regime. A healhty document regime means the existince of documents 

that have form requirements regarded in legal regulations and reflect the transactions 

fully in terms of substance during recording every kind of transactions realized in 

market economy. Through this process, to have a healthy document regime requires 

books and records to be healthy as well as returns. Thus document regime is the most 

crucial instrument of tax audit which ensures to inquire and attest the real tax payable. 

In order to run tax system and hold an effective tax audit, Tax Procedural Code 

regulated documents in the third section of the second book that is charged as a duty for 

taxpayers just after keeping records section. In this study, documents regulated in the 

third section was discussed in detail. 
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KISALTMALAR 
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GİRİŞ 

Piyasa ekonomisi içinde gerçekleşen faaliyetlerin kayıt altına alınması, 

belgelerin düzenlenmesiyle başlamaktadır. Bu sebeple piyasa faaliyetlerinin tam olarak 

kayıt altına alınabilmesi için ilgili mevzuatlarda öngörülen belgelerin her türlü işlemleri 

kavraması gerekmektedir. Yani her işlem türü için bir belge öngörülmüş olmalıdır. Bu 

şekilde bir düzenleme sonucu kayıtların ve belgelerin söz konusu işlemleri birebir 

yansıtması gerekmektedir.  

Türk hukuk sisteminde bu hususu kavramaya yönelik olarak çeşitli kanunlarla 

belge düzenine ilişkin düzenlemeler ihdas edilmiştir. Sermaye piyasası, bankacılık 

piyasası gibi özel piyasalara yönelik olarak sermaye piyasası mevzuatı, bankacılık 

mevzuatında veya Ticaret Kanununda belge düzenine ilişkin özel düzenlemeler 

yapılmış olmakla birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) 1 en geniş düzenlemeleri 

içeren mevzuattır.  

Vergi hukukunda, maddi ve usul kanunları olmak üzere iki farklı kaynak 

mevcuttur. Belge düzenlenmesi ve kayıtlar, usul kanunu olan VUK kapsamında ele 

alınmıştır. Anayasa’nın2 73’üncü maddesinde öngörülen verginin yasallığı ilkesine 

paralel olarak düzenlenmesi gereken belgeler ya kanunla belirlenmiş ya da kanunun 

verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığınca düzenlenmiş bulunmaktadır.  

Vergi hukukunda, vergilendirme sürecinin ilk safhasını oluşturan tarh işlemin 

doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, sağlıklı bir belge düzeninin varlığına bağlıdır. 

Sağlıklı belge düzeninden amaç, vergileme ile ilgili defter kayıtlarının dayanakları olan 

belgelerin, ilgili mevzuatın gerektirdiği şekil şartlarını taşıyan ve gerçek bir alışverişi 

temsil eden belgeler olmasıdır.3 Belge düzeninin sağlıklı olması ise, defter ve belgelerin 

ve aynı zamanda beyanların sağlıklı olmasını gerektirmektedir. Belge düzeni, ödenmesi 

gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması ve kanıtlanmasını sağlayan vergi 

                                                
1 Resmi Gazete; Tarih: 10.01.1961, Sayı: 10703 
2 Resmi Gazete; Tarih: 09.11.1982, Sayı: 17863 
3 Mehmet Korkusuz, “Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması 
Fiillerinin Önlenmesi” Yaklaşım, Haziran 2000, Sayı: 90, s. 68 
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denetiminin en önemli aracıdır.4 Beyan esasının geçerli olduğu bir sistemde belge 

düzeni sağlam bir esasın üzerine kurulmalıdır. Çünkü beyan esasının temeli, belge 

düzeni üzerine kurulmuştur.  

VUK, bu sağlıklı yapıyı temin etmek için mükellefe ödev olarak yüklediği 

ikinci kitabın üçüncü kısmında defter tutmayı müteakip vesikaları düzenlemiş 

bulunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu üçüncü kısımda düzenlenmiş bulunan 

vesikalar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

Birinci bölümde genel olarak belge ve belge düzeni kavramları ve belge 

düzeninin fonksiyonları ve belgelerin türlerine, 

İkinci bölümde VUK’un öngördüğü fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, 

serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, adisyon, perakende satış 

belgesi, taşıma irsaliyesi, ücret bordrosu ve diğer belgelerin kapsamı, şekli, düzenleme 

usulü ve düzenlenmesinde özellik arz eden hususlara, 

Üçüncü bölümde basit usule tabi mükelleflerde, bankacılık ve sermaye piyasası 

işlemlerinde, yolcu taşımacılığında, serbest hekimlerde ve havayolu işletmeleri gibi 

özellik arz eden durumlarda belge düzeninin nasıl işlediği,  

Dördüncü bölümde vergi sistemimizin yavaş yavaş adapte etmeye başladığı 

belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve elektronik fatura kayıt sistemine 

kimlerin tabi olduğu ve kullanım esaslarına yer verilecektir. 

                                                
4 Erhan Gümüş, “Defter, Kayıt ve Belgeler Çerçevesinde Yapılan Vergi Denetiminde Karşılaşılan 
Sorunlar”,http://www.eakademi.org/incele.asp?konu=DEFTER,%20KAYIT%20VE%20BELGELER%2
0%C7ER%C7EVES%DDNDE%20YAPILAN%20VERG%DD%20DENET%DDM%DDNDE%20KAR
%DEILA%DEILAN%20SORUNLAR&kimlik=-885826066&url=makaleler/egumus-1.htm, (12.10.2010) 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

BELGE VE BELGE DÜZENİ KAVRAMLARI VE 

FONKSİYONLARI 

 

 
1. BELGE VE BELGE DÜZENİ 

Türk Dil Kurumu (TDK) belgeyi, “Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, 

resim, film vb., vesika, doküman” olarak tanımlamıştır.5 Literatürde ise belli bir hukuki 

durumu tespit eden, itimat edilir yazılara belge denir.6 Hukuk aleminde doğmuş bir 

olayı somutlaştıran ve onu ispata yarayan her türlü yazı ve dokümandır. Belge düzeni 

ise gerçekleşen olayları belli bir esaslar dahilinde sistematik olarak sınıflandıran ve 

belgelerden oluşan toplu bir yapıyı ifade eder. 

Belgeler, yasal defterlerdeki kayıtların dayanağını teşkil ederler. Belgeler dava 

halinde davacı tarafından delil olarak mahkemeye ibraz edilir. Ayrıca davalı da davacı 

elinde bulunan belgelerin mahkemeye ibraz edilmesini talep edebilir. 

Belgeler de yasal defterler gibi teslim ve ibraz hükümlerine tabidir. Belgelerin 

de usulü dairesinde saklanması icap eder. Ayrıca VUK, üçüncü şahıslarla olan 

münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikini mecbur kılmıştır. 

 
                                                
5 Türk Dil Kurumu, 
http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED9
47CDE&Kelime=belge, (27.09.2010) 
6 Ayten Ersoy, “Elektronik Bankacılıkta Belge Düzeni”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993, s. 1 
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2. BELGE TÜRLERİ  

Oluşum ve nitelik açısından belgeler doğal belgeler ve yapay belgeler olarak 

ikiye ayrılır. Doğal belgeler, ticari işlemler sonucunda kendiliğinden oluşan belgeler 

olarak adlandırılabilir. Örneğin, alış faturaları, gider makbuzu, fatura yerine geçen 

belgeler gibi.7 

Yapay belgeler, orijinal bir belgenin bulunmadığı durumlarda, muhasebe 

kaydına temel alınan, işletme içinde düzenlenmiş belgelerdir; örneğin malzeme çıkış 

fişleri, ücret bordrosu, akort fişi gibi. Yardımcı belgeler veya iç belgeler diye 

adlandırılabilen bu tür belgelerin bizzat sorumlu tarafından düzenlenmesi söz 

konusudur.8 

2.1. Oluşumlarına Göre Belge Çeşitleri 

2.1.1. Doğal Belgeler 

Muhasebe ve vergi ile ilgili kayıtlarda temel kural, belge olmaksızın kayıt 

yapılamayacağıdır. Kayıtlar mutlaka bir belgeye dayandırılmak mecburiyetindedir. 

Doğal belgeler, yukarıda da ifade edildiği üzere normal ticari iş sürecinde oluşan 

belgelerdir. Bu tür belgeler işletmenin üçüncü kişilerle olan işlemlerinden doğduğundan 

dış belgeler olarak ta ifade edilmektedir. 

Doğal belgeler karşılıklı dış ilişkiler dolayısıyla ortaya çıkmış olduğundan, 

bunların düzenlenmesi kanun hükümleriyle emredici duruma sokulmuştur. Karşılıklı 

ilişkiler nedeniyle düzenlendiğinden en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu durum ilgili kanunlarda hükme bağlanmıştır.  

Doğal belgeler istenilen biçimde düzenlenmelidir. Bunun için emredici 

hükümler yoktur. Ancak her doğal belgede bulunması gereken hususlar ilgili bulunduğu 

                                                
7 Ersoy, a.g.e, s. 3 
8 Hüseyin Mert, “Muhasebede Belge ve Belgelendirme Düzeni”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1992, s. 16 
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kanunlarda belirtilmiştir. Örneğin VUK’un 229’uncu maddesinde faturanın 

düzenlenmesine dair hususlar yer almaktadır.  

Genel olarak bir iş olgusu için bir doğal belge düzenlenir. Mal veya hizmet 

satışlarında fatura düzenlenir. Faturada gösterilen bedel satış ve faturanın düzenlenme 

anında tahsil edilebileceği gibi daha sonra tahsil edilmesi de mümkündür. Bedelin daha 

sonra tahsil edildiği durumlarda satış olgusu iki safhada düşünülür ve bu safhalar için 

ayrı ayrı doğal belge düzenlenir. Birincisi satış olgusudur ve belgesi faturadır. İkincisi 

satılan mal veya hizmet bedelinin tahsili olgusudur. Belge olarak bir tahsil makbuzu 

düzenlenir. Bu durum göstermektedir ki ticari hayata konu işlemlerin her biri için belge 

düzenlenmesi ve bu olayların belgelere dayandırılarak kayıtlara intikal ettirilmesi 

mecburidir. 

Ticari yaşamda kullanılan belgelerin büyük bir bölümünü doğal belgeler 

oluşturur. Dolayısıyla türleri de fazladır. Doğal belgeleri; alış-satış, masraf-hasılat, 

tahsilat-ödeme ve mahsup belgeleri olarak sınıflandırabiliriz. 

 

2.1.1. Yapay Belgeler 

Yukarıda kısaca ifade edildiği üzere yapay belgeler, orijinal bir belgenin 

bulunmadığı durumlarda, muhasebe kaydına temel alınan, işletme içinde düzenlenmiş 

belgelerdir. İşletmelerin, iç hareketlerini düzenlemek için yada doğal belge 

düzenlenmesi zorunlu olmayan iş olgular için düzenledikleri muhasebe belgeleridir. 

Bazen kayıtlarda belge zorunluluğunun olmadığı durumlar söz konusudur. Örf 

ve âdete göre belgeye dayandırılmayan çeşitli giderler muhasebe kaydına konu 

olabilmektedir. Örneğin dolmuş ücreti, köprü geçiş ücreti gibi. Bu gibi durumlarda 

işletme içinde gerekli belgeler hazırlanır. 

Yardımcı belgeler veya iç belgeler diye adlandırılan bu tür belgelerin bizzat 

sorumlu tarafından düzenlenmesi söz konusudur. Yapay belgeler işletmenin kendisini 

bağlar, üçüncü kişileri bağlamaz. Ancak mahsup fişine yetkililerin imzası atılırsa doğal 

belge haline gelir. Doğal belgelerde bulunan belgenin düzenlenme tarihi, tutar gibi 
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bilgilere yapay belgelerde de yer verilmelidir. Aynı zamanda yapay belgede sorumlu 

kişinin imzası bulunmalıdır. 

Ticari yaşamda kullanılan yapay belge türleri doğal belge türüne göre daha 

azdır. Bunun sebebi ise doğal belgesi olmayan iş olguları için yapay belge 

düzenlenmesidir.  

2.2. İşlevlerine Göre Belge Çeşitleri 

2.2.1. Genel Nitelikli Belgeler 

Bu tip belgelerin başlıcaları muhabere evrakı yani gelen ve giden ticari 

mektuplardır. Bir iş sahibi ticari işlemlerin görülmesi için ilişkide bulunduğu kişilere 

gönderdiği veya onlardan aldığı muhabere evrakının muhafazası zorunludur. Bunun 

dışında örneğin kira sözleşmesi, mahkeme ilanı, beyanname makbuzları gibi belgeler de 

genel nitelikli belgelerdir. 

2.2.2. Alımlara Ait Belgeler 

Mal satın alınması ile ilgili belgelerdir. İşletmenin ürettiği veya satışını yaptığı 

malların maliyet bedellerinin tevsikinde kullanılan belgelerdir. Bu belgeler fatura, 

serbest meslek makbuzu, perakende satış belgesi olabileceği gibi belge verme 

yükümlülüğünde olmayan kişilerden satın alınan mal veya hizmetlerde tevsik olarak 

kullanılan gider pusulası ve müstahsil makbuzu da olabilir. 

2.2.3. Satışlara Ait Belgeler 

Mal veya hizmet satışlarına ait belgelerdir. Bir ticari işlemde taraflardan biri için 

alış olan diğer taraf için satış işlemi olmaktadır. Bu sebeple alım belgelerinin karşı 

tarafında satış belgesi yer almaktadır. 

2.2.4. Giderlere Ait Belgeler 

Gider kayıtlarının da belgeler dayandırılması gereklidir. Gider belgelerinin 

başında yine fatura gelir. Alım belgelerinden farklı olarak gider belgelerinde satışı 

yapılan mal veya hizmetin doğrudan maliyetini oluşturmayan ancak ticari işletmenin 

faaliyetini devam ettirebilmesi için gerekli olan tüm harcamaların tevsikinde kullanılan 
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belgelerdir. Örneğin bir işletmenin seyahat harcamaları, temizlik veya güvenlik 

masrafları gibi. 

 

3. BELGE DÜZENİNİN FONKSİYONLARI  

Belge düzeninin ispat, denetim, bilgi verme ve güvenlik fonksiyonları 

bulunmaktadır. Aslında bu fonksiyonlar birbirleriyle yakından ilişkilidirler. Örneğin 

belgelere ait bilgi verme fonksiyonu ispat, denetim ve güvenlik fonksiyonlarının yerine 

getirilmesini sağlamaktadır.  

3.1. İspat ve Denetim Fonksiyonu 

İspat açısından vergi kanunları kapsamında tutulan belgelerin delil olarak 

kullanılması özellik arz eder. İlke olarak mükellefler belge ve defterlerini vergi 

beyanlarının doğruluğunu ispatlamak amacıyla tutarlar. Belge ve defterlerin tutulmasına 

ilişkin şekil şartları ve diğer hususlar VUK’da düzenlenmiştir. Mükelleflerin tuttukları 

belgelerin ve defterlerin kendileri lehine delil olabilmesi, belgelerin kanunda belirlenen 

şekilde tutulmuş olmasına, başka bir deyişle ihticaca salih bulunmasına bağlıdır. 

Belgelerin ve defterlerin vergi hukuku açısından ihticaca salih olmaması, söz konusu 

defterlerin sahipleri lehine delil olma özelliklerini ortadan kaldırır. Artık defterlerin 

“güvenilir” olma niteliği kalmamıştır. Bu durumda re’sen tarhiyat söz konusu olacaktır.  

VUK’daki vesikalar bölümü, mükellefin görevleri hakkındaki bölümlerin en 

önemli kısmını teşkil eder. Genel olarak vesika, belli bir hukuki durumu tespit eden, 

itimat edilen yazılardır. Vesika, mükelleflerin kayıtlarının ve beyanlarının doğru 

olduğunu gösteren bir ispat vasıtasıdır. Vergi dairesi yönünden ise vergi denetiminin 

esasını teşkil eder.9  

VUK’un 19’uncu maddesi vergiyi doğuran olayı tanımlamıştır. Buna göre 

vergiyi doğuran olay, “Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın 

vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle 

gelir, kurumlar, gider vergileri gibi mükellefiyetlerde, verginin doğuşunun bağlandığı 

                                                
9 Ali Uysal, Nurettin Eroğlu; Açıklamalı ve İçtihatlı Vergi Usul Kanunu, Yetkin Basım ve Yayımcılık 
A.Ş., Ankara, 2005, s. 310 
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olay ve hukuki durumlarla ilgili her türlü muamelelerin, prensip olarak vesikaya 

bağlanması gerekir. Bu belgeler, VUK’un verdiği yetki uyarınca türü ve içeriği 

belirtilen belgelerdir. Mükellefler, VUK’a göre belirlenen belge düzenine uymak 

zorundadırlar. Aksi halde ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Belge 

düzeni, beyan usulünün tamamlayıcısı durumundadır. Buna göre mükellefler matrahın 

saptanmasında ve beyanında, gelir ve giderlerini belgelendireceklerdir. Bu belgeleme 

işlemi vergi denetimi açısından büyük önem taşıdığı gibi, mükellefler için de ispat yükü 

açısından belirleyici olmaktadır. 

İşlemlerin belgeye dayandırılması vergi idaresinin mükellef hesaplarını inceleme 

ve denetlemesi açısından son derece önem taşımaktadır. Aynı zamanda bu durum 

günümüzde profesyonelleşen işletmelerin iç yönetim denetimi için de bir zorunluluk 

teşkil etmektedir.10 

Beyan usulünü başarıya götüren unsurlar, belge düzeninin sağlıklı bir şekilde 

işletilmesiyle, denetim sistemidir. Belge düzenine uygun bulunan işlemin aksi 

ispatlanmadığı sürece gerçek durumu yansıttığı öncelikle kabul edilir. Ancak aksi ispat 

edilen vesikanın delil olarak kıymeti kalmaz. Bir belgenin biçimsel kurallara uygun 

olması, olayın gerçek niteliğinin araştırılmasına ve bulunan sonuca göre işlem 

yapılmasına engel değildir. Bir belgenin gerçeğe aykırı veya içeriği yönünden yanıltıcı 

olduğu ispat edildiği hallerde bu belgenin biçimsel kurallara uygunluğu herhangi bir 

hüküm ifade etmez.  

3.2. Bilgi Verme ve Güvenlik Fonksiyonu  

Vergi mükellefleri düzenledikleri belgeler vergi kanunlarıyla belirlenen 

defterlere kaydedilir. Yapılan kayıtlara mesnet teşkil eden belgeler, yapılan işlemler 

hakkında bilgi verilmesini sağlamaktadır. Böylece gerek vergi mükellefinin kendisi 

gerekse de vergi idaresi ile üçüncü taraflar bilgi sahibi olmak suretiyle işlemlerini 

yapmaktadırlar. 

Belge düzeninin bu fonksiyonu mükellef yönünden beyanın doğruluğunu 

göstermesi bakımından da önemlidir. Mükellef tarafından yapılan beyan şüphesiz 

belgelerdeki bilgiler doğrultusunda dikkate alınacaktır. Böylece beyanın güvenliği de 

                                                
10 Arif Şimşek, “KDV’nin Belge Düzenine Etkisi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 1995, Sayı: 30, s. 90 
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sağlanmış olacaktır. Buradaki güvenlik sadece mükellef tarafından yapılan beyanın 

güvenliği olmamalıdır. Ayrıca ticaret hayatında yapılan işlemlerin de güvenliği 

anlaşılmalıdır. Ticari hayatta yapılan ticari işlemler sonucu düzenlenen belgeler (fatura, 

gider makbuzu vb.) yapılan işlemlerin güvenliğini sağlamaktadır.  



10 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

 

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BELGE DÜZENİ 

 

Yukarıda açıklanan belge düzeni fonksiyonlarını günümüz Türk Vergi Sistemi 

bazında ele alarak daha da somutlaştırabiliriz. Türk Vergi Sistemi, çağdaş vergi 

sistemlerinde olduğu gibi beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasında mükellefler 

vergilerini kendileri beyan etmektedirler. Beyan esasının temelinde belge düzeni yer 

almaktadır. Aşağıda ülkemize ait vergi süreci yer almaktadır.  

- Belge düzenleme,  

- Düzenlenen belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesi, 

- Mali tabloların hazırlanması, 

- Mali tablolara göre tespit edilen sonuçların beyan edilmesi, 

- Tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil safhaları, 

- Son olarak ta denetim safhası, 

Süreç belge düzenlemekle başlamaktadır. Şüphesiz belgeler VUK’da yer alan 

belgeler olup kanunda zorunlu görülen şartları taşımaları gerekmektedir. Anlaşılacağı 

üzere sürecin temeli belge düzenine ilişkindir. Belge düzeninin sade olması, esnek 

olması beyan esasının başarısını artıracaktır.  

Düzenlenen belgeler defterlere kaydedilmektedir. Belgeler, defter kayıtlarının 

dayanağını oluşturur. Birkaç istisna dışında bütün kayıtların belgelere dayandırılması 
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yasal bir zorunluluktur.11 Defterler de VUK’da yer alan defterler olup gerekli görülen 

şartları taşımaları gerekmektedir. Kayıtların sonucunda ise mali tablolar 

düzenlemektedir. Mali tablolar defterlerdeki hesapların sonucunu göstermektedir. Daha 

sonra ise mükellefler belirlenen beyannameler ile vergileri beyan etmektedirler. İzleyen 

süreç ise bilinen vergilendirme süreci olup tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsildir. Şüphesiz 

beyan esasına dayanan vergilendirme sürecinin sağlıklı işleyebilmesini sağlayacak en 

önemli süreç denetimdir. Ayrıca izlenen bu süreçlerin tamamı vergi kanunlarına 

dayanmaktadır. 

Yukarıda değinildiği üzere belge düzeni vergi sisteminin temelini 

oluşturmaktadır. Belge düzenine ilişkin sistem, vergilendirme ile ilgili işlemlerin kanuni 

belgelere bağlanmasını ve belgelerin kanundaki şekil şartlarına uygun olarak 

düzenlenmesini öngörmektedir. Belge düzeni, vergi konusunun ve matrahın delile 

bağlanması, beyanın doğruluğunun ortaya konulması, vergi idaresinin denetim yetkisini 

uygulayabilmesi gibi fonksiyonlar yerine getirmektedir.  

Beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinde vergi ile ilgili işlem ve 

ilişkilere ilişkin kayıtların tevsiki zorunludur. Bu nedenle mükelleflerin her türlü 

işlemlerinin belgeye bağlanması gereklidir.  

Ülkemizdeki belge düzenine ilişkin temel kurallar 1961 yılından beri uygulanan 

VUK’da yer almaktadır. VUK’un madde 227’den 242’ye kadar olan hükümleri hangi 

eylem, işlem ve olguların ne gibi belgelere bağlanması gerektiğini ve bu belgeler ile 

ilgili bilgilerin neler olduğunu açıklamıştır. Kanunun 353’üncü maddesinde belge 

düzenine uyulmaması nedeniyle kesilecek para cezaları düzenlenmiştir. Aynı kanunun 

359’uncu maddesinde ise belge düzenine yönelik daha ağır eylemlere (sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek, belgeleri yok etmek vb.) uygulanacak 

cezalar düzenlenmiştir.  

VUK’un 227’nci maddesi, “ispat edici kağıtlar” madde başlığı ile 

düzenlenmiştir. Madde belge düzenine ilişkin temel kurala yer vermiştir. Bu madde; 

“Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü 

şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. 

                                                
11 S. Ateş Oktar, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, 5. Baskı, İstanbul, 2010, s. 234 
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Defter tutmak mecburiyetinde olmayan mükellefler vergi matrahlarının tespiti 

ile ilgili giderlerini tevsike mecburdurlar. (götürü usulde tespit edilen giderler hariç)  

Bu Kanuna göre kullanılan ve bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına 

verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen 

zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç 

düzenlenmemiş sayılır.  

Maliye ve Gümrük Bakanlığı düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması 

gereken zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, düzenleme 

saatinin yazılması mecburiyetini getirmeye yetkilidir.” şeklinde düzenlenmiştir.  

Söz konusu maddeye göre mükellefler beyanlarının doğruluğunu, VUK’da 

belirlenen belgelerin belirlenen şartlara uygun olarak düzenlemeleri ile 

ispatlayabileceklerdir. Belge düzeninin temel kuralı böylece belirlenmiştir.  

Belgelendirme kuralının istisnaları 228’inci maddede, “Tevsiki zaruri olmayan 

kayıtlar” başlığı ile hükme bağlamıştır. Söz konusu maddeye göre aşağıda yer alan 

giderler için belge aranılmamaktadır.  

- Örf ve teamüle göre bir belgeye dayandırılması mutad olmayan müteferrik 

giderler,  

- Vesikanın teminine imkan olmayan giderler, 

- Vergi kanunlarına göre götürü olarak saptanan giderler.  

Belgeler ise takip eden maddelerde yer almaktadır. Fatura, sevk irsaliyesi, 

perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt rulosu, giriş ve yolcu taşıma bileti, gider 

pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, taşıma irsaliyesi, 

taşıma listesi bu kanunun ilgili maddelerinde, mükellefler tarafından düzenlenmesi 

gereken belgeler olarak yer almaktadır. Ayrıca VUK’un mükerrer 257’nci maddesinde 

Maliye Bakanlığına, 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 yetkili kılmıştır. Nitekim söz konusu 

yetkinin kullanılması sonucu döviz alım-satım belgesi, sigorta poliçesi, özel fatura, 
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fatura-çek, sigorta poliçesi, banka dekontu, adisyon gibi belgeler de mükelleflerin 

kullanacakları belgeler olarak Maliye Bakanlığınca belirlenmiştir.  

 

1. FATURA 

1.1 Faturanın Tanımı 

1.1.1. Türk Ticaret Kanunu’nda Faturanın Tanımı 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 12 21’inci maddesinin 1 numaralı 

fıkrasında; 

“Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir 

menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli 

ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. “hükmü yer almaktadır. 

Görüleceği üzere TTK’da fatura, tacir sıfatına bağlanmış ve tacir olmanın bir 

sonucu olarak düzenlenmesi öngörülmüş bir vesikadır. Maddeye göre tacir, müşterisinin 

talebi üzerine fatura düzenleyerek verecektir. Böyle bir talebin bulunmaması halinde 

tacirin TTK bakımından fatura verme yükümü söz konusu değildir. Ancak VUK’un 

232’nci maddesi, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar için fatura vermek ve fatura istemek 

zorunluluğunu getirmiştir. Fatura verilmesini talep eden müşterinin tacir olup olmaması 

önem taşımaz.13 

TTK’nın 21’inci maddesinin 2 numaralı fıkrasında; 

“Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği 

hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” hükmü yer 

almaktadır. 

Faturaya sekiz günlük mühlet içinde itiraz edilmemesi, fatura muhteviyatının 

doğruluğuna karine teşkil eder. Ancak bu karine her zaman için aksi ispat edilmek 
                                                
12 Resmi Gazete; Tarih: 14.02.2011, Sayı: 27846 
13 Ayşe Nur Berzek, Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri Cilt I, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar 
Eğitim Vakfı, 6. Bası, İstanbul, 2002, s. 54. 
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kaydıyla çürütülebilir. Bir diğer deyişle sekiz günlük itiraz süresinin geçirilmiş olması 

faturanın içerik bakımından doğru olduğu anlamına gelmemektedir. 

Faturaya itiraz, genellikle, faturada yazılı olan satılan malın ya da yapılan 

hizmetin tutarına yönelik olmaktadır. Örneğin; faturada yazılı malın hiç teslim 

edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi veya faturada yazılı mal ile teslim edilen malın 

farklı olması faturaya itirazın başlıca nedenleridir. Bunun yanı sıra, malın tutarının ya 

da yapılan hizmetin bedelinin yüksek gösterilmesi de, faturaya itirazı gerektiren diğer 

nedenlerdendir.14 

TTK’nın 21’inci maddesinin birinci fıkrasında, “faturaya karşı itiraz”ın ne 

şekilde yapılacağına dair herhangi bir açıklık yoktur. Ancak, gerek faturanın tebliğinde 

ve gerekse ona karşı yapılacak itirazda, ilgililerin, ispat kolaylığı bakımından “basiretli 

bir iş adamı” gibi hareket ederek TTK’nın 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne 

uygun olarak tebliğ veya itirazın noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü bir mektupla ya 

da telgrafla yapmaları gerekir.15 

1.1.2. Vergi Usul Kanunu’nda Faturanın Tanımı 

Faturanın VUK yönünden iki önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi, faturanın olayı temsil etmesidir. Ticari faaliyete konu olan mal veya hizmetin 

cinsini, miktarını, fiyatını, satış akdinin gerçekleştiği tarihi temsil eder. İkinci özelliği 

ise, mal satış hasılatının kanuni defterlere kaydedilmesinde esas olması ve alıcı 

tarafından bakılacak olursa, mükellefin satın aldığı malın veya hizmetin maliyet 

bedeliyle kanuni defterlere intikaline esas oluşturmasıdır.16 

Türk vergi hukukunda fatura, VUK’un 229-232’nci maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. VUK’un “Faturanın Tarifi” başlıklı 229’uncu maddesinde;  

“Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı 

meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye 
                                                
14 Adil Öner, “Karşı Tarafın Düzenlendiği Faturaya İtiraz Şekli ve Süresi”, Yaklaşım Dergisi, Ocak 
2005, Sayı:145, s. 272 
15 Öner, s. 274 
16 Abdullah Özdemirci, “Fatura ve Faturaya İlişkin Usul ve Esaslar”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 
Haziran 2006, Sayı:6, s. 61 
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verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre bir ticari vesikanın 

fatura addedilebilmesi için gerekli şartlar aşağıda sayılmıştır: 

- Fatura düzenlenmesine konu olacak bir mal veya hizmetin mevcut olması, 

- Bu mal veya hizmeti sunan ile bunları talep eden müşterinin varlığı, 

- Sunulan mal ve hizmet karşılığında borçlanılan meblağın belge üzerinde 

gösterilmiş olması, 

- Tüm sayılan bu işlemlerin geçerli olabilmesi için nihai olarak bu belgenin 

ilgilisine yani müşteriye verilmiş olması gerekmektedir. 

VUK’un 229’uncu maddesinde faturanın özelliği bakımından belirtilen bir 

diğer husus ise faturanın bir ticari vesika olarak tanımlanmış olmasıdır. Piyasa 

ekonomisi içerisinde gerçekleşen her türlü işlemlerin kayıt altına alınması ve ispat aracı 

olarak kullanılabilmesi bakımından fatura ticari vesika olarak ifade edilmiştir.  

Faturanın tanımında “müşterinin borçlandığı meblağı” ifadesi yer almıştır. 

Buradan hareketle faturada mutlaka satılan mal veya yapılan işin karşılığı olan bedelin 

gösterilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ancak numune gönderilmesi, promosyon 

karşılığı ürün teslimi gibi durumlarda bedelsiz fatura düzenlenebilmektedir.17 

1.2. Faturanın Şekli 

Faturada asgari olarak bulunması gereken bilgiler VUK’un 230’uncu 

maddesinde sayılmıştır. Buna göre faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:  

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;  

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi 

dairesi ve hesap numarası;  

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;  

                                                
17 Ahmet Somuncu, “Türk Vergi Sisteminde Belge Düzeni”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005, s. 84 
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4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; 

VUK’a eklenen mükerrer 257’nci maddesindeki yetki dolayısıyla Maliye 

Bakanlığı, münhasıran tüketiciye yapılan ve tutarı (2011 yılı için) 700.-TL’yi aşmayan 

satışlar için 232’nci maddenin son fıkrası gereğince düzenlenecek faturaların tarih 

taşıması kaydıyla sadece, satılan malın nevi, miktarı ve tutarına ait bilgileri ihtiva 

etmesini yeterli görmüştür.  

Buna göre 143 nolu VUKGT18 ile yapılan düzenleme ile satışlar ve yapılan 

işlerin bedelinin 700.-TL’yi geçmesi veya 700.-TL’den az olsa dahi müşterinin istemesi 

halinde fatura kesilmesi kanun hükmü gereği olup, 141 nolu VUKGT19 ile münhasıran 

tüketiciye yapılan ve tutarı 700.-TL’yi geçmeyen satışlar veya işler dolayısıyla 

düzenlenecek faturalarda, müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi ve varsa vergi dairesi 

hesap numarasına ilişkin bilgilerin yer almasından sarfınazar edilmiştir. Bu 

düzenlemeye göre satışlarının tamamını nihai tüketicilere yapan ve her bir tüketici için 

700.-TL’yi aşmayan satışlar için düzenlenecek faturada müşterinin adresine yer 

verilmesine gerek yoktur.20 

VUK’un 230’uncu maddesine göre faturalarda yer alması gereken bilgilerin 

yazılması sırasında hatalı bilgilerin yazılması halinde, hatalı yazıların üzeri okunacak 

şekilde çizilir ve doğrusu yazılır. İptal ve düzenleme işlemleri okunmayacak şekilde 

yapılmış ise fatura iptal edilerek yenisi doğru bir şekilde düzenlenir.21 

Faturanın şekil şartları yönünden bilinmesi gereken, idarenin amacının şekil 

şartlarını taşımayan faturayı, “fatura olmaktan çıkarmak” değil, fatura nizamına 

uymama eylemlerinin usulsüzlük suçunu oluşturacağını kabul ve müeyyideye 

bağlayarak vergi ziyaını önlemeye çalışmak olduğudur.22 Bu hususta Danıştay 

                                                
18 Resmi Gazete; Tarih: 14.07.1981, Sayı: 17402. 
19 Resmi Gazete; Tarih: 31.01.1981,Sayı: Mükerrer 17237. 
20 Dnş. 3’üncü D.’nin 1987 Yılı 1978 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=ozet&dokid=4207, (25.12.2010) 
21 Nazmiye Banu Kaya, “Muhasebe Hukukunda Belge Düzenine İlişkin Genel Yapı ve Bu 
Düzenlemelerin Etki ve Sonuçları”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 1998, s. 36 
22 M. Nadir Arıca, “Faturanın Kapsamı ve Şekli”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı: 459, s. 50 
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tarafından verilen muhtelif kararlarda23 da yalnızca şekil şartlarını içermemesi veya 

satılan emtianın miktar olarak eksik yazılması veyahut ta tarihin yazılmamış olması 

faturanın düzenlenmemiş sayılacağını gerektirmediği belirtilmiştir. 

1.3. Faturanın Nizamı 

Faturanın düzenlenmesinde uyulacak kaideler VUK’un 231’inci maddesinde 

altı bent halinde sayılmıştır. Buna göre faturanın düzenlenmesinde dikkate alınacak 

hususlar şöyledir: 

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 faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin 

yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.  

Cilt halindeki faturaların belli bir sıra takip etmesi ve bu sıraya göre 

düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan denetimlerde kullanıldığı tespit 

edilen faturalardan önceki faturaların da kullanıldığı kabul edilmektedir.242526 

2- Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur. 

Faturaların düzenlenmesinde kullanılacak yazı gerecini belirlemede önemli olan husus, 

yazımdan sonra faturadaki bilgilerin silinmesine imkan verilmemesidir. Bu nedenle 

örneğin faturalar kurşun kalemle, renkli boyama kalemleri ile doldurulamaz.27 

Faturaların kopyalı olarak düzenlenmesindeki amaç, asıl nüsha ile suretin 

(suretlerin) değiştirilmeden aynı kalmasını sağlamaktır. El ile ya da nokta vuruşlu 

yazıcılarla, asıl nüshaya işlenen bilgiler alt suretlere kopya olarak çıkmaktadır. Ancak 

                                                
23 Dnş. 11. D.’nin 18.10.1995 Tarih ve 1995/1884 Esas Numaralı Kararı; VDDK’nın 12.11.1999 Tarih ve 
1999/3 Esas Numaralı Kararı; 4. D.’nin 20.01.1992 Tarih ve 1991/1687 Esas Numaralı Kararı; 4. D.’nin 
1988 Yılı 793 Esas Numaralı Kararı; 7’nci D.’nin 2000 Yılı 8511 Esas Numaralı Kararı. 
24 Dnş. VDDDK’nın 2001 Yılı 10 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=20891, (26.01.2011) 
25 Dnş. 7’nci D.’nin 2001 Yılı 4590 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=23703, (26.01.2011) 
26 Dnş. 9’uncu D.’nin 1998 Yılı 1255 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=15156, (10.12.2010) 
27 M. Nadir Arıca, “Fatura Nizamı-2”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı: 461, s. 81 



18 

lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılarda sadece tek bir sayfaya yazım işlemi 

yapıldığından kopyalı nüsha almak mümkün olmamaktadır.28 

Değişen ve ilerleyen teknoloji karşısında “kopya kurşun kalemi” yerini lazer 

yazıcılara bırakmaktadır. Özellikle fatura sirkülasyonu yoğun olan işletmeler, sağladığı 

kolaylıktan dolayı lazer yazıcıları tercih etmektedirler. Ancak bu tür yazıcı kullanma, 

faturanın asıl ve örneklerini aynı anda bastığı için hangisinin asıl hangisinin örnek 

olduğu karışıklığa yol açmaktadır. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) vermiş olduğu 

bir özelge29 ile bu soruna şu şekilde bir çözüm getirmiştir. Anlaşmalı matbaalara 

bastırılmış veya notere tasdik ettirilmiş faturaların örnek olan ikinci nüshalarına örnek 

olduğu ibaresi yazılmak, asıl ve nüshalarının seri ve sıra numaralarının aynı olmasına 

azami dikkat gösterilmek suretiyle lazer yazıcı kullanarak ayrı ayrı yazdırılması 

mümkün bulunmaktadır.30 

3- Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek 

düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.  

Faturaların aslı ve örneği üzerindeki bilgilerin aynı olması gerekmektedir. Eğer 

aslı ve örneği üzerindeki bilgiler farklılık arz ediyorsa aksi ispatlanmadıkça aslında 

yazılı bilgilerin doğru olduğunun kabulü gerekmektedir. Nitekim Danıştay 7’nci 

Dairesi’nin bir kararında31 VUK’un 231’inci maddesi uyarınca en az bir asıl ve bir 

örnek düzenlenmesi gereken faturanın aksi ispatlanmadıkça, aslında yazılı bilgilerin 

doğru olduğunun kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

4- Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların 

imzası bulunur. Faturanın bizzat iş veya işletme sahibinin imzalaması esastır. Yetkili 

                                                
28 H. Hakan Kıvanç, Emre Poyraz, “Lazer veya Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıları Kullanarak Düzenlenen 
Faturalar Geçerli midir?”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ağustos 2009, Sayı:68, s. 139 
29 GİB’in 03.10.2005 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-213-11759 sayılı özelgesi. 
30 Cemalettin Uçak, “Lazer Yazıcı İle Fatura Basılabilir mi?”, Yaklaşım Dergisi, Şubat 2008, sayı: 182, 
s.129 
31 Dnş. 7’nci D.’nin 2000 Yılı 8771 Esas Sayılı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=22462, (26.01.2011) 
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kişilerin imzasını taklit etmek suretiyle imzalanan faturaların kullanılması halinde bu 

faturaların taklit edildiğinin tespit edilmesi üzerine geçersiz sayılır.32 

VUK açısından faturayı imzalayacak kişi, yukarıda belirtildiği gibi, şahsi 

işletmelerde iş sahibi, adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri, tüzel kişi işletmelerde, 

fatura imzalamaya yetkili kılınmış kişi veya kişilerdir.33 İş yoğunluğu ve gün içerisinde 

düzenlenen fatura sayısının çok olması dikkate alınarak imzaya yetkili olanların 

imzalarının notere onaylattırılmak suretiyle fatura üzerine anlaşmalı matbaada 

bastırılarak kullanılabilmesi imkanı mükelleflere tanınmıştır. Ancak, fatura üzerinde 

bulunması zorunlu olan imzanın bilgisayar aracılığı ile yazılarak (elektronik imza) 

kullanılması şu aşamada mümkün bulunmamaktadır.34 

Faturanın imzasız olması veya faturadaki imzanın iş sahibine veya fatura 

imzasına yetkili kılınmış kişiye ait olmaması, bu faturanın hiç düzenlenmemiş 

sayılmasına sebep olmaz ve dolayısıyla fatura düzenlememe (özel usulsüzlük) cezası 

(VUK md. 353) uygulanamaz. Çünkü fatura düzenlenmiş olmakla beraber imza ile ilgili 

noksanlık taşıması halinde o faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağına dair bir hüküm 

yoktur. Bizim anlayışımıza göre, faturada imza bulunmayışı veya imzanın yasa ile 

belirlenmiş kişiye ait olmaması, bir usulsüzlük fiili olup, bu usulsüzlüğün cezası 

VUK’un 352/II-7. maddesindeki usulsüzlük fiiline uyan ikinci derece usulsüzlük 

cezasından ibarettir.35 

5- Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi 

gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş 

sayılır.  

Vergi inceleme yetkisini haiz elemanlar tarafından yapılan denetimler 

sırasında, yedi günlük süre içinde fatura düzenlenmediğinin tespiti üzerine, mükellef 

                                                
32 Nazmiye Banu Kaya, a.g.e., s. 38 
33 Mehmet Maç, “Faturanın İmzalanması İle İlgili Usul ve Ceza”, Yaklaşım Dergisi, Şubat 2007, 
Sayı:170, s. 40 
34 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 06.09.2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.29/2923-231-505-69244 sayılı 
muktezası. 
35 Maç, s. 42 
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tarafından gecikmeli olarak da olsa düzenlenmesi, süresinde düzenlememe veya diğer 

bir ifadeyle düzenlenmemiş olma durumunu ortadan kaldırmaz.36 

6- VUK’un 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 uygulandığı halleri kapsamaz. Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri 

kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.  

VUK’un “İspat Edici Kağıtlar” başlıklı 227’nci maddesinin üçüncü fıkrasında;  

“Bu Kanun’a göre kullanılan veya bu Kanun’un Maliye Bakanlığı’na verdiği 

yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu 

bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları yönünden hiç düzenlenmemiş 

sayılır.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hükme göre belgelerin öngörülen zorunlu bilgileri taşımamasının sonucu, 

bu belgelerin vergi kanunları yönünden hiç düzenlenmemiş sayılmasıdır. Dolayısıyla 

vergi kanunları yönünden hiç düzenlenmemiş sayılan belgelerin ispat edici belge olarak 

kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle vergi kanunları yönünden hiç 

düzenlenmemiş sayılan belge, şeklen bir belge olmakla beraber VUK kapsamında bir 

belge niteliğinde değildir.37 

Bu açıklamalara göre; taşıması zorunlu bilgileri taşımaması nedeniyle hiç 

düzenlenmemiş sayılan belgelerin verilmesi, alınması, düzenlenmesi ve kullanılması 

mümkün olmadığından, söz konusu belgelerin verilmemesi, alınmaması, 

düzenlenmemesi ve kullanılmaması nedeniyle duruma göre VUK’un 353’üncü 

maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.38 Ancak bir takım Danıştay 

kararlarında fatura ve sevk irsaliyesinin belli şekil ve muhteviyata uymadığı halde 

kullanıldığı durumda tamamen yok kabul edilmesinin mümkün olmadığı, olaya 

uygulanacak cezanın 2. derece usulsüzlük cezası olduğu, bu belgelerin hiç 

                                                
36 Nazmiye Banu Kaya, a.g.e, s. 39 
37 Zekeriya Kaya, “Belgenin Hiç Düzenlenmemiş Sayılmasının Vergi Usul ve Katma Değer Vergisi 
Kanunları Karşısındaki Durumları”, Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2009, sayı:197, s. 82 
38 Nazmiye Banu Kaya, s. 82 
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verilmediğinin kabulü ile 213 sayılı kanunun 353/1. maddesine göre kesilen özel 

usulsüzlük cezasında isabet görülmediği ifade edilmiştir.39 

Ayrıca faturaların anlaşmalı matbaalarda bastırılması faturanın geçerlilik şartı 

olduğundan anlaşmalı matbaalarca basılmamış olması halinde hiç düzenlenmemiş 

sayılacaktır. Bu durumda anlaşmalı matbaalarca bastırılmamış faturalar için VUK’un 

353’üncü maddesinin 1’inci bendi hükmüne göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.40 

İşin terk edilmesi ve faaliyete son verilmesi halinde mükelleflerin ellerinde 

kalan kullanılmamış faturalara ilişkin olarak yapılacak işlemler Otomasyonlu Vergi 

Daireleri İşlem Yönergesi’nin41 14’üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre işi 

bırakan mükelleflerden kullanılan belgelerin en son ciltleri ile kullanılmamış olarak 

ellerinde kalan belgelerin ciltleri vergi dairesine tutanakla teslim edilecektir. Vergi 

Dairesi tarafından söz konusu belgeler iptal edilecektir. Aksi takdirde işi bırakma 

bildiriminde bulunduğu halde ellerinde kalan belgeleri tam olarak teslim etmeyen 

mükellefler söz konusu belgelerin kullanılması durumunda sahte faturaya ilişkin 

yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları mümkündür.4243 

1.4. Fatura Düzenlenmesinde Süre 

VUK’un 231’nci maddesinin 5’inci bendinde faturanın azami olarak 

düzenleneceği süre hükme bağlanmıştır: 

“Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün 

içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş 

sayılır.” 

                                                
39 Dnş. 3’üncü D.’nin 1987 Yılı 772 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=4184, (22.01.2011) 
40 Dnş. 3’üncü D.’nin 1986 Yılı 1242 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=ozet&dokid=4168, (26.01.2011) 
41 04.01.2001 Tarihinde Uygulamaya Konulan Otomasyonlu Vergi Daireleri İşlem Yönergesi. 
42 Dnş. 3’üncü D.’nin 1994 Yılı 2198 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=5893, (12.12.2010) 
43 Dnş. 4’üncü D.’nin 1998 Yılı 3390 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=6131, (10.12.2010) 
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Faturanın kanuni olarak belirlenmiş olan yedi günlük süre içerisinde 

düzenlenmemiş olmasının yaptırımı faturanın hiç düzenlenmemiş sayılmasıdır. Sadece 

fatura düzenlenme süresi için değil faturanın geçerli olabilmesi için sayılan diğer şekil 

unsurlarının da faturada yer almamış olması, faturanın hiç düzenlenmemiş sayılmasını, 

hukuk aleminde henüz doğmamış olması sonucunu yaratmaktadır. Faturanın hiç 

düzenlenmemiş olması demek faturaya müstenit olan işlemlerin geçersizliğini veya bu 

olayların gerçekleşmemiş sayılması anlamına gelmemektedir. Burada kabul edilen 

anlayış, faturaya konu işlemler var olmakla birlikte bunların geçerli usullerle vesikaya 

bağlanmamış olmasıdır. Bir diğer deyişle işlem mevcut ancak vesika sıhhatten geçerli 

değildir. Bu durumda uygulanacak yaptırım belge düzenine uyulmaması için VUK’da 

öngörülen cezalardır. 

Yukarıda ifade edilen görüş doğrultusunda faturanın yedi günlük süre içinde 

düzenlenmemesi halinde alıcı firma, ödemelerini tevsik etmek kaydıyla (banka dekontu, 

çek, senet, ödeme makbuzu gibi) mal ve hizmet alışlarının belgesini almış gibi normal 

kayıtlarını yapabilecektir.44 

Faturanın düzenlenmesinde geçerli olan yedi günlük süre malın teslimi veya 

hizmetin yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır. Süre mal teslimi ve hizmet ifasına 

bağlanmış olduğundan ve teslim ve ifa kavramlarına ilişkin VUK’da herhangi bir 

belirleme yapılmadığından dolayı bu hususta KDVK’da45 yer alan açıklamaların dikkate 

alınması ve teslim ve ifa tarihlerini KDV hükümleri çerçevesinde açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir. 

Malın sevk irsaliyesine bağlanarak alıcıya gönderildiği hallerde sevk 

irsaliyesinin tarihi malın teslim tarihi olmaktadır. Bu durumda faturanın sevk 

irsaliyesinin düzenlendiği tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi 

gerekmektedir.46 

Öte yandan nihai tüketicilere yapılan satışlarda fatura düzenleme süresi özellik 

arz eder. Zira VUK’un 230’uncu maddesinde göre nihai tüketicilere yapılan satışlarda 

                                                
44 M. Nadir Arıca, “Fatura”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı: 458, s. 71 
45 Resmi Gazete; Tarih: 25.10.1984, Sayı: 18563 
46 Somuncu, a.g.e., s. 106 
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sevk irsaliyesi düzenlenmemesi tercih edildiğinde yedi günlük süre beklenmeksizin en 

geç malın tesliminde fatura düzenlenmesi şarttır.47 

Faturanın yedi günlük süre içinde düzenlenmesine getirilen bir istisna 

eczanelerin kamu kuruluşlarına düzenleyecekleri faturalara ilişkindir. Maliye Bakanlığı 

Türk Eczacılar Birliğine bağlı Ecza Odaları tarafından intikal ettirilen sıkıntıların 

giderilmesi amacıyla yayımlamış olduğu 336 nolu VUKGT ile eczaneler tarafından 

kamu kuruluşlarına düzenlenecek faturaların yedi günlük süre yerine ay sonunda 

topluca düzenlenmesi imkanını getirmiştir.48 

1.5. Fatura Düzenlenmesinde Sorumluluk 

VUK’un 231’nci maddesinin 6’ncı bendinde; “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 uygulandığı halleri kapsamaz.) 

Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap 

numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.  

Buna göre, VUK’un 232’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca birinci ve 

ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler; birinci ve ikinci sınıf 

tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, 

defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf olan esnafa sattıkları 

emtia veya yaptıkları işler için fatura düzenlemeleri sırasında, müşterinin adı ve soyadı 

ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumlu 

olacaklardır. Faturayı düzenleyen müşterinin kimliğini ve vergi dairesi hesap 

numarasını gösterir belge isteyebilecek, müşteri de bu belgeyi ibraz etmek zorunda 

olacaktır.  

Ancak, 6’ncı bendin parantez içi hükmü uyarınca, yukarıda sayılanların 

dışındaki kimselere yapılan (örneğin; nihai tüketiciye) satış veya işler için düzenlenecek 

                                                
47 Gürol Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2. Baskı, 
Ankara, 2007, s. 367 
48 M. İrfan Akşehir, “Belge Düzeninde ve Uygulamada Yapılan (Son) Değişiklikler-2”, Maliye ve 
Sigorta Yorumları, Sayı:489, s. 41 
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faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu 

olmayacaktır.  

Diğer taraftan, vergiden muaf esnafın vergi dairesi ve hesap numarası 

bulunmayacağına göre, sadece adı ve soyadı ile adresinin doğruluğu yeterli olacaktır. 

Vergiden muaf olan bir kişiden vergi dairesi ve hesap numarasını değil, öncelikle vergi 

mükellefi olup olmadığının sorularak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.49 

1.6. Fatura Düzenlemek ve Almak Mecburiyetinde Olanlar 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar50, kazancı basit usulde tespit edilenlerle51 defter 

tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler52; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek 

erbabına53, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak 

mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf olan esnafa54 sattıkları emtia veya 

yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak 

mecburiyetindedirler.  

VUK’un 232’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan fatura düzenleme 

sınırı 2011 yılı için 700.-TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, birinci ve ikinci sınıf 

tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin nihai tüketiciye yaptıkları 

emtia satışı veya yaptıkları iş bedelinin 700.-TL’yi aşması halinde mutlaka fatura, 

aşmaması halinde ise perakende satış fişi düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak, nihai 

tüketiciler tarafından fatura istenilmesi halinde, 700.-TL’lik hadde bakılmaksızın fatura 

verilmesi; satılan emtia veya yapılan iş bedelinin 700.-TL’nin altında olması ve müşteri 
                                                
49 Somuncu, a.g.e., s.98 
50 Birinci sınıf tüccarlar VUK’un 177’inci maddesinde, ikinci sınıf tüccarlar 178’inci maddesinde 
tanımlanmıştır. 177’nci maddede yer alan hadleri sağlayanlar birinci sınıf, bu hadlerin altında kalanlar 
ikinci sınıf tüccar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı 
esasına göre defter tutmalarına izin verilenler ikinci sınıf tüccar oklara kabul edilecektir. Her türlü ticaret 
şirketleri birinci sınıf tüccardır. 
51 Basit usul GVK’nın 46-51’inci maddelerinde düzenlenmiş olup 47 ve 48’inci maddelerde yazılı şartları 
topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur. Buna karşın 51’inci maddede yazılı 
olanlar söz konusu şartları taşısalar dahi basit usulden faydalanamazlar. 
52 GVK’nın 53’üncü maddesine göre 54’üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan çiftçiler 
ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip 
olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde tespit olunur. 
53 Serbest meslek erbabı GVK’nın 66’ncı maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre serbest meslek 
faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Ayrıca aynı maddede 5 bent 
halinde sayılan kişiler de serbest meslek erbabıdır. 
54 Vergiden muaf esnafın kimler oldukları GVK’nın 9’uncu maddesinde sekiz bent halinde sayılmıştır. 
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(nihai tüketici) tarafından fatura istenilmemesi halinde ise, perakende satış fışi verilmesi 

zorunludur.  

Diğer taraftan, 232’nci maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca, 

birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; birinci 

ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan 

sattıkları emtia veya yaptıkları işler için, satılan emtianın veya yapılan işin bedeli ne 

olursa olsun fatura vermeleri emtiayı satın alan veya hizmeti yaptıran bu kimselerin de 

fatura istemeleri ve almaları mecburidir. Bunlar için perakende satış fişi geçerli değildir. 

Başkasına ait kredi kartı ile yapılan ödemelerde malı satın alan ile ödemeyi 

yapan farklı kimseler olacağından faturanın kimin adına düzenlenmesi gerektiği özellik 

arz etmektedir. Kanaatimizce alışverişe ilişkin ödemenin üçüncü bir şahıs tarafından 

yapılması durumunda faturanın müşteri kim ise yani malı iktisap edecek olan kim ise 

onun adına düzenlenmesi gerekmektedir. Ödemenin yapılıp yapılmadığının ya da 

ödemenin kimin tarafından yapıldığının VUK uyarınca bir hükmü bulunmamaktadır.55 

1.7. Faturaya İlişkin Özellikli Durumlar 

1.7.1. Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda 

İade İşlemlerinde Belge Düzeni 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK)56 8’inci 

maddesinde, işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında önceden mutabakat 

olmaksızın tecrübe ve muayene koşullu satışlar kapıdan satış olarak tanımlanmıştır. Bu 

tür satışlarda tüketiciye yedi günlük tecrübe muayene süresi sonuna kadar malı kabul 

veya hiç bir gerekçe göstermeden reddetme hakkı tanınmıştır. 

Kanunun 9/A maddesinde ise mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve 

elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya 

gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi 

veya ifası kararlaştırılan sözleşmeler olarak tarif edilmiştir. 
                                                
55 Serkan Kurnaz, “Başkasına Ait Kredi Kartı İle Yapılan Ödemelerde Belge Düzeni”, Maliye Postası, 
Sayı:695, s. 124 
56 Resmi Gazete; Tarih: 08.03.1995, Sayı: 22221 
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VUK’un 234’üncü maddesi uyarınca, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı 

basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı 

ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia 

için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası, 

vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. 

54 nolu KDVGT’ye göre57 tüketicilerin satın aldıkları mal veya hizmetlerin 

çeşitli nedenlerle geri verilerek bedelinin alınması veya başka bir mal veya hizmet ile 

değiştirilmesinin istenilmesi halinde bu işlemlerin gider pusulası düzenlenerek 

yapılması gerekmektedir.  

Ayrıca satıcıların yine işlemlerinin düzeltilmesi bakımından iade edilen mallara 

ait satış faturası veya benzeri belgeleri tüketicilerden geri alarak gider pusulasına 

eklemeleri zorunludur. Ancak, satılan mala ait satış belgelerinin tüketiciler tarafından 

fiili imkansızlıklar nedeniyle (örneğin belgenin kaybedilmesi gibi) ibraz edilmediği 

durumlarda ise, satıcılar tarafından yine düzeltme işlemleri yapılacak, ancak düzenlenen 

gider pusulasına satış belgesinin ibraz edilmediğini belirten bir şerhin düşülmesi 

gerekir. Maliye Bakanlığı’nın görüşü de bu doğrultudadır.58 

Sadece kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin 

iade işlemleri için VUK’un mükerrer 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği 

yetkiye istinaden iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki 

örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesi uygun görülmüştür. 

Söz konusu faturanın alt kısmına açılacak iade bölümünde; 

- Malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası 

- İade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar yer alacaktır. 

                                                
57 Resmi Gazete; Tarih: 24.04.1996, Sayı: 22620 
58 Can Erol, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Yapılan Mal İadelerinde Belge Düzeni, 
KDV ve Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:99, s. 200. 
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385 nolu VUKGT’de59 bu şekilde düzenlenen faturanın malla beraber 

müşteriye gönderildiğinde müşteri malı iade etmek isterse iadeye ilişkin bölümünün 

doldurulacağı ve iki örnek olan faturanın bir örneğini mal ile birlikte malı satana geri 

gönderileceği, bir örneğinin satıcıda kalacağı açıklanmıştır. 

Kapıdan yapılan satışlarda tüketicinin taksit tutarlarını erken ödemesi, 

belirlenen taksit tutarından daha fazlasını ödemesi veya geç ödeme dolayısıyla gecikme 

faizinin hesaplanması gereken durumlarda düzenlenmesi gereken belgeler özellik arz 

etmektedir. 

Tüketicinin taksit tutarlarını erken ödemesi veya belirlenen taksit tutarından 

daha fazlasını ödemesi durumlarında satıcının belli bir faiz indirimine gitmesi 

gerekmektedir. Bu takdirde indirilen faiz ve bu faize ait KDV satıcı tarafından alıcıya 

iade edilecek ve bu ödeme gider pusulası ile belgelendirilecektir.60 

Taksit tutarlarının geç ödenmesi dolayısıyla gecikme faizi hesaplanması 

gereken durumlarda satıcı tarafından gecikme faizi için fatura düzenlenmelidir.61 

1.7.2. Yabancı Para Biriminde Düzenlenen Faturalar 

VUK’un 229’uncu maddesinde faturanın tanımı yapılmış, 230’uncu 

maddesinde ise faturada bulunması gereken asgari bilgiler sayılmıştır. Bu asgari bilgiler 

içerisinde malın veya işin fiyatı ve tutarı da yer almaktadır. 

Belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı 

gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Yurt dışındaki 

müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.  

Türk para birimiyle yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği günün Merkez 

Bankası (TCMB) döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilir. İktisadî kıymetlerin 

değerleri ile vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir, beyannamenin 

                                                
59 Resmi Gazete; Tarih: 01.08.2008, Sayı: 26954 
60 Birol Kabaca, Ender Polat, “Kapıdan Satışlarda Tüketicinin Hakları, Vergi Kanunları Yönünden Belge 
Düzeni ve Muhasebeleştirilmesi”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:445, s. 61 
61 Kabaca, Polat, a.g.m., s. 61 
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verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Vergi 

ödeme, mahsup ve iade işlemlerinde de Türk Lirası tutarlar kullanılır.  

Bizim de katıldığımız görüşe göre yabancı para birimi cinsinden düzenlenen 

faturalarda, mal ve/veya hizmet bedelinin toplam TL karşılığı (matrah), toplam KDV 

tutarının TL karşılığı ve genel toplam bedelinin TL karşılığı faturanın dispozisyonuna 

uygun bir yerinde gösterilmelidir.62 

Yabancı para birimi üzerinden düzenlenen faturalarda alıcı ve satıcının 

yapacağı işlem, belgedeki döviz tutarını Türk parasına çevirip kayıtlarına almaktan 

ibarettir. Burada dikkat edilecek husus her iki tarafın Türk parasına dönüştürmede 

kullandıkları kurun eşit olmasıdır. Zira alıcının gider veya maliyet olarak dikkate aldığı 

ve KDV indirimine konu ettiği Türk parası miktarları ile satıcının hasılat tutarı ve 

hesapladığı KDV tutarının aynı olması gerekir. Şayet satış bedeli döviz niteliğini 

korumaktaysa deftere intikal eden TL tutar geçici nitelik taşıyacak yani zaman içinde 

hasılat, gider yahut maliyet ve cari hesaplar açısından kur farkları oluşacaktır.63 

VUK’un 352’nci maddesinin II-7 bendinde, vergi beyannameleri, bildirimler, 

evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili 

olarak yapılan diğer düzenlemelere uyulmamış olması fiili II. derece usulsüzlük 

sayılmıştır. 

385 nolu VUKGT’ye göre aynı Kanunun 215’inci maddesine göre, yurt 

içindeki müşteriler adına yabancı para biriminde düzenlenen faturalarda, yabancı para 

birimi tutarı ve Türk para birimi tutarı yer almak zorundadır. Yabancı para biriminde 

düzenlenen faturada, Türk para birimi tutarı karşılığı bulunmaması usule ve şekle ilişkin 

bir usulsüzlük olup, bu fiil dolayısıyla mükellef adına anılan Kanunun 352’nci 

maddesinin II-7 bendi uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi 

gerekmektedir. 

                                                
62 Murat Ceyhan; “Vergi Mevzuatı Açısından Yabancı Para Birimi Üzerinden Düzenlenen Faturalar”, 
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2008, Sayı:60, s. 162 
63 Mehmet Maç, “Dövizli Faturalar”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2005, Sayı:9, s. 19 
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1.7.3. Yurtdışından Alınan Faturalar 

VUK’un kayıt nizamına ilişkin 215’inci maddesinde, bu Kanuna göre tutulacak 

defter ve kayıtların Türkçe tutulmasının mecburi olacağı belirtilmiş 227’nci maddesinde 

de “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla 

olan münasebet ve muamelelere ait olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların 

tevsiki mecburidir.” hükmü yer almıştır. Söz konusu kayıtların ise aynı kanunun 

229’uncu ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik 

edilmesi gerekmektedir.  

Bu hükümlere göre, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan, iş 

veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, 

yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri, yurt dışındaki 

temsilciliklerimizde veya yurt içindeki noterlerde Türkçeye tercüme ve tasdik ettirme 

zorunluluğu bulunmamaktadır.  

253 nolu VUKGT’ye64 göre, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan 

mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında 

belgelerde yazılı bedelleri, belgelenin düzenlendiği günde TCMB tarafından belirlenen 

döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. Ancak 

inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu 

belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar. 

Yurtdışından temin edilen mal ve hizmetler dolayısıyla elektronik ortamda 

alınan belgelerin geçerli belge olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Çünkü her ülkenin 

kanunu kendi vatandaşları ile o ülkenin kendi siyasi sınırları içindeki faaliyetlere 

uygulanır. Bu bağlamda, ülkemiz kanunlarının yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişiler 

tarafından kendi ülkelerindeki faaliyetlerine uygulanması mümkün değildir. 

Dolayısıyla, mükelleflerimizin yurt dışında ilişkide bulunduğu kişi ve kurumlardan 

alacakları belgeler, ilgili ülkenin mevzuatı uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerdir. 

                                                
64 Resmi Gazete; Tarih: 22.01.1997, Sayı: 22885 
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Yurt dışında, VUK’da düzenlenen belgelerin geçerli olması ve dolayısıyla yabancı kişi 

ve kurumlardan da bu belgelerin istenmesi mümkün değildir.65 

1.7.4. Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumların Düzenleyecekleri 

Faturalar 

Kurumlar vergisinden muaf olan kurumların düzenleyecekleri faturalarda yer 

alması gereken hususlar 206 nolu VUKGT’de66 açıklanmıştır. 

1 - Fatura veya perakende satış fişi kullanan, kurumlar vergisinden muaf 

kurumlar; bu belgeleri anlaşmalı matbaalarda bastırarak kullanacaklardır. Kurumlar 

vergisinden muaf olan kurumlar tarafından kullanılacak belgelerde, “Kurumlar 

Vergisinden Muaftır.” ibaresine yer verilmesi gerektiği belirtilecektir.  

Ellerinde daha önceden anlaşmalı matbaalara bastırılmış veya tasdik ettirilmiş 

belge bulunan vergiden muaf kurumlar bu belgelere kaşe ile “Kurumlar Vergisinden 

Muaftır.” şerhi koyarak bitinceye kadar kullanabileceklerdir.  

Perakende ticaretle uğraşmaları sebebiyle 3100 sayılı Ödeme Kaydedici Cihaz 

Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun’a (ÖKCK)67 göre ödeme kaydedici cihaz 

kullanan kurumlar vergisinden muaf kurumlar, ellerindeki cihazlarını, fiş üzerine 

“Kurumlar Vergisinden Muaf” ibaresini yazacak şekilde programlayacaklar veya 

programlatacaklardır.  

2 - Kurumlar vergisinden muaf olan kurumların kullanacakları belgelerde, 

katma değer vergisine veya gelir vergisi tevkifatına ilişkin vergi kimlik numarasına yer 

verilecektir.  

Belirtilen esaslara uymayan kurumların, düzenleyecekleri bu tür belgeler 

geçersiz sayılacaktır. 

                                                
65 Bülent Koçak, “Yurtdışından Temin Edilen Mal ve Hizmetlerin Elektronik Ortamdaki Belgelerinin 
Geçerliliği”, Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs 2007, Sayı:224, s. 60 
66 Resmi Gazete; Tarih: 17.11.1990, Sayı: 20698 
67 Resmi Gazete; Tarih: 15.12.1984, Sayı: 18606 
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1.7.5. Anlaşmalı Eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Düzenlenen 

Faturalarda Süre 

336 nolu VUKGT’de68 eczanelerin, çalışanlarının reçetelerini karşılamak üzere 

sözleşme yaptıkları kamu kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, ilgili kuruluşların 

çalışanlarına yaptıkları ilaç teslimlerinde kamu kuruluşlarınca karşılanacak paya ilişkin 

tutarı içeren faturayı, ay sonunda tüm çalışanlar için ve tek bir fatura şeklinde 

düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. 

379 nolu VUKGT69 ile Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşmalı eczanelerce de 

söz konusu Kuruma (336 nolu Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, 

çalışanlar, emeklileri ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait ilaç teslimleri 

için) ay sonunda tek bir fatura düzenleme imkanı getirilmiştir. Buna göre eczanelerin 

kamu kuruluşlarından tahsil edecekleri paya ilişkin faturanın düzenlenmesinde mal 

teslimi tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde değil ay sonlarında toplu olarak tek 

bir fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 

1.7.6. Faturaların Çalınması 

Mükelleflerin kullanılmış veya kullanılmamış faturaları veya fatura 

koçanlarının çalınmış olması halinde söz konusu durumun tespiti amacıyla işletme 

içinde ilgili sorumluların imzaların içeren bir tespit tutanağının düzenlenmesi ve çalınan 

faturaların gazete marifetiyle çalındığının duyurulması gerekmektedir. 

Olayın tutanağa bağlandığı tarihten itibaren 15 günü geçirmeden mahkemeye 

başvurularak tespit davası açılmalıdır. Mahkemeye başvururken gazete ilanı ve işletme 

içinde düzenlenen tutanakta mahkemeye ibraz edilmelidir. Mahkemeden talep edilmesi 

gereken ise kayıp faturaların geçersizliği ve zayi belgesi verilmesi talep edilmelidir.70 

Ayrıca faturası kaybolmakla birlikte buna ilişkin olarak yukarında yer verilen 

hususları yerine getirmeyen mükellefler cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Örneğin vergi 

                                                
68 Resmi Gazete; Tarih: 29.07.2004, Sayı: 25537 
69 Resmi Gazete; Tarih: 05.01.2008, Sayı: 26747 
70 Fatih Gündüz, “Kaybolan Faturalara İlişkin Yapılacak Muhtemel İşlemler ve Karşılaşılması Muhtemel 
Riskler”, Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2009, sayı: 197, s. 123 
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dairesi kaybolduğu ispatlanamayan faturaların, kullanıldığı gerekçesiyle tarhiyat 

yapabilir. Ancak Danıştay bu duruma müteallik olarak vermiş olduğu bir kararda 

mükellef tarafından kaybolduğu gerekçesiyle ibraz edilemeyen faturaların kullanıldığına 

ilişkin vergi dairesi tarafından somut bir tespit yapılmasını irade buyurmuştur.71 

1.7.7. Ciro Primlerinde Fatura Düzeni 

KDVK’nın 25/a maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak 

düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki 

iskontoların, katma değer vergisi matrahına dahil olmayacağı hükme bağlanmıştır. Buna 

göre; malın teslimine ve hizmetin yapılmasına ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, 

ticari teamüllere uygun olarak ayrıca gösterilen iskontolar nedeniyle katma değer 

vergisi hesaplanmayacaktır. Diğer bir anlatımla faturanın düzenlenmesini gerekli kılan 

işlem ve bu işleme bağlı olarak yapılan iskontonun aynı faturada yer alması şartına bağlı 

olarak iskonto, katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. 

Buna karşın 26 nolu KDVGT’de72 ifade edildiği üzere fatura ve benzeri 

belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir 

ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan 

ödemeler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Zira bu tür bir iskonto doğrudan 

satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu olan iskonto, firmanın yaptığı ek bir 

çalışmanın ya da çabanın sonucu olarak doğmaktadır. Dolayısıyla yapılan iş ana 

firmaya karşı verilen bir hizmettir. Çünkü ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen 

sözleşmeye göre (yazılı veya sözlü), satıcı firma sözleşmenin hükümlerine uygun olarak 

belli bir çabayı göstermiştir ki (belli bir hizmeti vermiştir ki) ek ödemeye (iskontoya) 

hak kazanmıştır. İşte burada ifade edilen ayrıca fatura edilerek belgelendirilen işlemler 

ciro primi olarak adlandırılmaktadır.  

Ciro primi, firmaların bayilere ve sürekli alımında bulunanlara belli bir cironun 

aşılması durumunda sağlamış oldukları ayni ve nakdi menfaatlerdir. Ciro primleri bu 

yönüyle değerlendirildiğinde alıcılara sonradan yapılmış iskonto niteliğindedirler. Bu 

                                                
71 Dnş. VDDK’nın 1996 Yılı 351 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=16426, (12.12.2010) 
72 Resmi Gazete, Tarih: 31.12.1987, Sayı: 19681 
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primler bazen, satılan malda fiyat indirimi, miktar indirimi şeklinde bazen de hediye 

(tatil, bilgisayar vb. ) şeklinde uygulanmaktadır.  

Ciro priminin hediye olarak verilmesi örneğin alışları yıllık 100.000 TL’yi aşan 

firmalara bilgisayar hediye edilmesi şeklinde ciro primi öngörülmesi halinde 

kampanyayı düzenleyen firma ile hediyeyi kazanan firma yönünden, hizmet ve mal 

teslimi olmak üzere karşılıklı iki işlem söz konusudur. 26 nolu KDVGT ile bu tür 

teslimlerin “karşılıklı faturalaşmak” suretiyle belgelendirilmesi gerektiği 

açıklanmıştır.73 

Ciro priminin fiyat veya miktar indirimi olarak sağlanması halinde ciro 

priminden faydalanan taraf, kendisine mal veya hizmet sunan satıcıya fatura 

düzenleyecektir. 

1.7.8. Hediye Çekleri 

Firmalar satışlarını arttırabilmek için çeşitli pazarlama teknikleri 

geliştirmektedirler. Son yıllarda bu pazarlama tekniklerinden bir tanesi de hediye 

çekleridir. Özellikle yayınevleri ve hediyelik eşya satan mağazalar, hediye çeki 

uygulamasına sıklıkla başvurmaktadırlar.  

Hediye çekini; firmaların (hediye çekini satın alıp dağıtan firmaların), özellikle 

yılbaşı veya dini bayramlarda, ticari ilişkide bulunduğu veya iş yaptırdığı kimselere 

(hediye çeki dağıtılan kişilere), yine bu firmanın anlaşmalı olduğu kişi ve kurumlar 

(hediye çekini çıkaran ve satan firmalar) vasıtasıyla, çeşitli ürün gruplarının teminini 

sağlayacak bir alışveriş aracı olarak tanımlayabiliriz.74 

Hediye çekinin uygulaması şu şekilde gerçekleşmektedir. Firma, hediye çekini 

genellikle hamiline yazılı olarak satmaktadır. Daha sonra kendisine hediye çeki verilen 

kişi, bu çek karşılığında çeki dağıtan firmanın mağazasında herhangi bir bedel 

ödemeksizin mal veya hizmet satın almaktadır. Maliye Bakanlığı özelgelerinde hediye 

                                                
73 Salih Özel, “Gelir ve Kurumlar Vergileri, KDV ve Belge Düzeni Açısından Satıcı Firmalara Ciro Primi 
Olarak Verilen Hediyeler ve Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 1996, Sayı:45, s. 33 
74 Levent Kartal, Erhan Sarısu, “Vergi, Muhasebe ve Belge Düzeni Boyutuyla Hediye Çekleri”, 
Yaklaşım Dergisi, Aralık 2004, Sayı: 144, s. 260 



34 

çekinin satılması aşamasında KDVK yönünden vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşmediğini; ancak hediye çeki karşılığında mal veya hizmet satın alınması 

aşamasında ise vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda 

hediye çekinin verilmesi ve bu çek karşılığında mal veya hizmet satın alınması 

aşamasında faturalaşma ve belge düzeninin nasıl olacağı önem kazanmaktadır.  

Hediye çekinin, çeki çıkartan ve satan işletme tarafından, hediye çekini satın 

alan firmalara belirli bir bedel karşılığında tesliminde, tahsil edilen çek bedellerinin, 

alınan avans olarak muhasebeleştirilmesi ve tahsil edilen bedel için “Tahsilat Dekontu” 

düzenlenmesi gerekmektedir.75 Bu aşamayı müteakip hediye çeki ibraz edilmek 

suretiyle mal veya hizmet satın alındığı aşamada çeki satan firmanın satın alınan mal 

veya hizmetler nedeniyle fatura veya fatura düzenleme sınırının altında kalması halinde 

perakende satış fişi ile belgelendirmesi gerekmektedir. 

Hediye çeklerine benzer şekilde promosyon, eşantiyon ve numune malların 

tesliminde fatura düzeninin nasıl olması gerektiği bir diğer önemli konudur. Nitekim, 

promosyon, eşantiyon ve numuneler herhangi bir bedel alınmaksızın ve karşılıksız 

olarak verilen ürünlerdir. Örneğin promosyon, asıl malın satılmasına bağlı olarak aslı 

malla birlikte bedel tahsil edilmeksizin karşılıksız olarak verilmektedir. Bu durumda 

herhangi bir bedel tahsil edilmediği ve karşılıksız olarak verildiği için promosyon, 

eşantiyon ve numune mallar için fatura düzenlenmesine gerek yoktur.  

İzmir Defterdarlığı tarafından verilen bir muktezada76 “Fatura satılan emtia 

veya yapılan iş karşılığında emtiayı satan ya da işi yapan tarafından düzenlenmesi 

zorunlu bir vesikadır. Ancak asıl malla beraber satışları hızlandırmak amacıyla 

promosyon olarak verilen ürünler için satış hükmünde olmadığı ve bir bedel ödenmesi 

gerekmediğinden fatura düzenleme zorunluluğu yoktur. Bu tür promosyonlar için fatura 

düzenlenmesi gerektiğinde bedel yazılmadan asıl malın promosyon ürünü olduğu 

belirtilerek fatura düzenlenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.77 

                                                
75 Kartal, Sarısu, s. 260 
76 İzmir Defterdarlığı’nın 06.03.1997 tarih ve 3030 Sayılı Muktezası. 
77 İlhan Kırıktaş, Sezgin Gülay, “Bedelsiz Mal Teslimlerinde (Promosyon, Eşantiyon ve Numune) Belge 
Düzeni, Muhasebe Kayıtları ve KDV Uygulamaları”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, 
Sayı:240, s. 95 
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Ayrıca İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen bir muktezada da benzer görüşe yer 

verilmiştir.78 

2. SEVK İRSALİYESİ 

Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla getirilen, fatura 

uygulamasını kolaylaştıran bir ara belgedir. Diğer bir ifade ile sevk irsaliyesi, ekonomi 

içindeki mal hareketlerini düzenli bir şekilde takip etmek, ticari emtianın nakli sırasında 

kontrolünü ve sağlıklı bir belge düzeninin oluşturulmasını sağlamak amacıyla 

düzenlenen ve belge düzeninin daha sağlıklı işlemesini sağlamaya yarayan bir belgedir.79 

VUK’un faturanın şekline ilişkin 230’uncu maddesinde, “faturada en az 

aşağıdaki bilgiler bulunur;” denilmekte ve bu bilgiler beş bent halinde sayılmaktadır. 

Söz konusu 5 numaralı bende göre satılan malın teslimi anında fatura düzenlenmiş olsa 

da olmasa da mal hareketinin sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu sevkiyata 

ilişkin olarak düzenlenen faturada, malın teslim tarihi ve irsaliye numarası yer alacaktır. 

VUK’un 230’uncu maddesinin 5 numaralı bendi şu şekildedir: 

“Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (malın alıcıya teslim 

edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim 

edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya 

taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)  

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya 

satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın 

gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler 

hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci 

madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca 

belirtilir.  

                                                
78 İstanbul Defterdarlığı’nın 30.01.2004 tarih ve 1259 Sayılı Muktezası. 
79 Tayfun Beşe, “Pazarlamacıların Araçla Yaptıkları Satışlarda Belge Düzeni”, Yaklaşım Dergisi, 
Sayı:126, s. 233. 
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Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın 

aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura 

veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.” 

Söz konusu kanun hükmüne istinaden 141, 143, 167, 173, 206, 246, 253, 345 

ve 379 nolu VUKGT ile düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere ilişkin 

açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

2.1. Sevk İrsaliyesinin Şekil Şartları 

Sevk irsaliyeleri hakkında, fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, 

VUK’un 230 ve 231’inci madde hükümleri doğrultusunda 167 nolu VUKGT’de80 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu hükümlere göre sevk irsaliyesinde asgari olarak bulunması 

gereken bilgiler şöyledir: 

1. Sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;  

2. Sevk irsaliyesini düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı 

olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;  

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;  

4. Malın veya işin nevi, miktarı;  

Sevk irsaliyesi düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:  

1. Sevk irsaliyeleri sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin 

muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı sevk 

irsaliyesi kullanıldığı takdirde bu irsaliyeler şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın 

isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.81 

2. Sevk irsaliyeleri mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile 

doldurulur.  

                                                
80 Resmi Gazete; Tarih: 31.12.1985, Sayı: 18975 
81 Ahmet Tekin, “Vergi Usul Kanunu Açısından Belge Düzeninde Özellik Arz Eden Durumlar”, Maliye 
ve Sigorta Yorumları, Sayı: 478, s. 24 
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3. Sevk irsaliyeleri en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla 

örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. Ancak 

VUK’un 230/5’inci maddesinde sevk irsaliyelerinin kaç nüsha düzenleneceği hükme 

bağlanmamış olup tebliğlerle düzenleme yapılmıştır. Danıştay 3’üncü Dairesi’nin82 bir 

kararında sevk irsaliyelerinin kaç nüsha düzenlenmesin gerektiğine ilişkin olarak; 

“213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.maddesine göre Maliye ve 

Gümrük Bakanlığının Genel Tebliği ile düzenleme yetkisinin, belgelerin düzenleme 

mecburiyetini kaldırmaya veya mahiyetini, şeklini, ihtiva edeceği hususları belirleme ile 

sınırlı olduğu, belgenin kaç nüsha düzenleneceğine ilişkin yetki sahibi olmadığı, 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun 230/5.maddesinde kaç nüsha sevk irsaliyesi düzenleneceği 

belirtilmediğinden mükelleflerin sevk irsaliyelerini en az bir nüsha düzenleyeceğini 

anlamak gerektiği, davacının şekle, usule ve mahiyete uygun 2 nüsha sevk irsaliyesi 

düzenlemesi karşısında hiç belge düzenlemediği düşüncesiyle ceza kesilmesinin yerinde 

olmadığı” şeklinde karar verilmiştir. 

Gerçekten de Maliye Bakanlığı’na tanınan yetki belgelerin mahiyeti, şekli ve 

ihtiva edeceği hususlara ilişkin olup belgenin kaç nüsha olarak düzenlenmesi 

gerektiğine ilişkin herhangi bir yetki söz konusu değildir. Sadece sevk irsaliyesi ile 

sınırlı değil diğer tüm belgelerin kaç nüsha düzenlenmesi gerektiğine ilişkin tebliğlerle 

yapılan düzenlemelerin Danıştay tarafından iptal edilmesi olasıdır. 

4. Sevk irsaliyelerin baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun 

olanların imzası bulunur.  

5. Sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile 

bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.  

VUK’un 230 ve 231’inci maddelerinde yer alan şekil şartlarına ilave olarak 

167 nolu VUKGT’de de bir kısım açıklamalar yapılmıştır. Buna göre; 

1. Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenecektir.  

                                                
82 Dnş. 3’üncü D.’nin 1991 Yılı 3192 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=4530, (05.12.2010) 
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2. Sevk irsaliyesinin iki nüshası mutlaka emtiayı taşıyan taşıtta 

bulundurulacaktır.  

3. Yoklama ve denetimlerde sevk irsaliyesinin iki nüshası da ibraz edilecektir. 

Denetim elemanı ibraz edilen sevk irsaliyesinin bir nüshasına adını, soyadını ve 

ünvanını yazdıktan sonra tarih belirterek mühürleyip imzalayacak ve ilgiliye iade 

edecektir. Diğer nüshası da mükellefin vergi dairesindeki tarh dosyasına konulmak 

üzere alıkonulacaktır.83 

4. En az üç nüsha düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş 

sayılacaktır. 

Ayrıca 141 nolu VUKGT’ye göre irsaliyelerde gönderilen malın nevi ve 

miktarı ile satıcının adı, ticaret unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap 

numarasının, müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap 

numarasının (mükellefin diğer bir işyerine veya satılmak üzere bir aracıya gönderildiği 

hallerde malın kime ve nereye gönderildiğinin) bulunması ve bunların satıcı tarafından 

imzalanması icap etmektedir. Buna karşın Danıştay tarafından verilen bir kararda84 üç 

nüsha düzenlenmesi gereken iki nüsha olarak düzenlenen sevk irsaliyesinin, adına 

düzenlendiği kişi ve kurumun tespitine imkan tanımadığı ve herhangi bir vergi ziyaına 

sebebiyet vermeyecek ölçüde eksiklikler taşıdığı hususları tespit edilmediği müddetçe 

hiç düzenlenmemiş sayılmayacağı ifade edilmiştir. Bu kararda sevk irsaliyesinde adına 

düzenlediği kişi ve kurumun yer almaması, sevk irsaliyesinin hiç düzenlenmemiş 

sayılması gerektirmediği hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan, alım-satımın çeşitli şekillerine göre irsaliye ile ilgili olarak 

yapılacak işlemler, 173 nolu VUKGT’de85 ayrı ayrı açıklanmıştır.  

a) Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve 

alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere, satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal 

                                                
83 Abdullah Özdemirci, “Sevk İrsaliyesi ve Denetimlerde Dikkat Edilecek Hususlar-1”, Maliye Ve 
Sigorta Yorumları, Sayı: 445, s. 39 
84 Dnş. 3’üncü D.’nin 1992 Yılı 1714 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=4605, (05.12.2010) 
85 Resmi Gazete; Tarih: 03.04.1986, Sayı: 19067 
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gönderilmesi halinde; nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi 

düzenlenmesi ve düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne 

“Muhtelif Müşteriler” ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya 

araçta bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması mümkündür. Bu tür sevk 

irsaliyesi ile alıcılara gönderilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen malların 

faturaları malın teslimi anında düzenlenecek ve bu faturalara sevk irsaliyesinin 

numarası kayıt edilecektir. Ayrıca, her satış için sevk irsaliyesi düzenlenmeyecek; ancak 

faturaya işyerinde teslim edildiğine ilişkin şerh verilecektir. Kapı kapı dolaşmak 

suretiyle satış yapan satıcılar, bu esaslar dahilinde satışa konu edilecek emtiaların 

tamamı için toplu irsaliye düzenlemelidir.86 

Bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile sevk edilen mallar için yedi günlük 

süre beklenilmeksizin faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur. 

Perakende satışlarda ise perakende satış fişinin malın teslimi anında düzenleneceği 

esasen tabiidir.  

Bir işyeri ve deposu bulunmadan pazar takibi veya köy-köy kendi namına 

taşıtıyla emtia satan kimselerin yukarıda belirtildiği şekilde sevk irsaliyesi 

düzenlemeleri ve taşıtlarında bulundurmaları, malın teslimi anında ise fatura veya 

perakende satış fişi düzenlemeleri gerekmektedir.  

Diğer taraftan, faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi şartıyla önceden 

tek bir sevk irsaliyesi düzenlenebilmesi imkanı tanınan mükelleflerin, faturayı anında 

düzenlemeyip daha sonra yedi günlük süre içinde düzenlemek istemeleri halinde 

belirtilen kolaylıktan yaralanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu takdirde genel 

esaslara göre malın sevki anında her alıcı için ayrı birer sevk irsaliyesi düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

b) Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve 

tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, yemek, 

ekmek gibi) ufak hacimli ve değeri (2011 yılı için) 700.-TL’yi aşmayan malları 

taşımaları veya taşıttırmaları halinde bu mallara ait faturanın taşıma esnasında taşıtta 

                                                
86 Kabaca, Polat, a.g.m., s. 60 
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bulundurulması ve faturanın üzerine “Bu mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmemiştir.” 

şerhinin verilmesi şartıyla ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacaktır.87 

c) Satılan mallara ilişkin faturaların malın tesliminden önce düzenlendiği ve 

malın daha sonra sevk edildiği durumlarda; faturayı düzenleyenler faturada malın daha 

sonra sevk edileceğini belirteceklerdir. Faturada bulunması gereken malın teslim tarihi 

ve irsaliye numarası ise malın tesliminden sonra alıcı ve satıcı kendilerinde kalan sevk 

irsaliyesinden faydalanarak faturaya şerh verecekler, fatura ve sevk irsaliyesi arasındaki 

uyumu sağlayacaklardır. 

Sevk irsaliyeleri düzenlenmesinde zorunlu kılınan tüm şekil unsurlarını 

eksiksiz olarak taşımasına rağmen sevk edilen emtianın miktar itibariyle eksik yazılması 

veya bir kısım emtianın sevk irsaliyesine dahil edilmemesi sevk irsaliyenin 

düzenlenmemiş sayılmasını gerektirmez.8889 

2.2. Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesinde Özel Haller 

Sevk irsaliyesinin kimler tarafından ve ne şekilde düzenleneceğine ilişkin 

esaslar da söz konusu 5 numaralı bentte hüküm altına alınmıştır. Buna göre;  

a) Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya 

taşıttırıldığı hallerde satıcının;  

b) Teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde 

alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta 

bulundurulması şarttır.  

Malın satıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde satılan mala ait 

faturada satılan malın hangi sevk irsaliyesi ile gönderildiği bilgisine yer verilmesi 

                                                
87 Özdemirci, a.g.m. s. 42 
88 Dnş. VDDK’nın 1995 Yılı 434 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=ozet&dokid=16422, (05.12.2010) 
89 Dnş. VDDK’nın 1996 Yılı 73 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=ozet&dokid=16497, (05.12.2010) 
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gerekir. Faturada malın gönderildiği sevk irsaliyesinin tarih ve numarası 

gösterilmelidir.90 

Malın bir mükellefin birden çok iş yerleri ve şubeleri arasında taşındığı veya 

satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de malın 

gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir.  

Ancak, 230’uncu maddenin son fıkra hükmü ve 167 nolu VUKGT uyarınca, 

nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin 

taşıması veya taşıttırılması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin 

bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmayacaktır.  

2.2.1. Üçüncü Şahıslar Aracılığıyla Mal Sevk Ettirilmesi 

Mükelleflerin başka mükelleflere teslim edilmek üzere üçüncü şahıslara talimat 

vererek mal sevk ettirmesi durumunda sevk irsaliyesinin nasıl düzenleneceği 173 nolu 

VUKGT’de örneklerle açıklanmıştır.  

Örnek: Toptancı (A) müşterisi olan perakendeci (C)’ye teslim edilmek üzere 

imalatçı (B)’ye talimat vererek kendi adına mal sevkiyatı yapılmasını istemektedir. Bu 

örnekte (C)’ye karşı esas satıcı (A)’dır. (B) ise (A)’ya karşı satıcı durumundadır. Ancak, 

malı (A) yerine (C)’ye teslim etmektedir.  

Malın alıcı (C)’ye teslim edilmek üzere (B) tarafından taşındığı veya 

taşıttırıldığı hallerde (B), bir nüshası kendinde kalacak ve diğer nüshası (C)’ye 

gönderilecek şekilde sevk irsaliyesi düzenleyecek ayrıca kendinde kalan nüshasının bir 

(örneğini) fotokopisini de (A)’ya gönderecektir. Sevk irsaliyesinin müşteriler bölümüne 

ise “(A) adına (C)’ye teslim edilmek üzere” ibaresini yazacaktır.  

Daha sonra, (B) tarafından (A)’ya ve (A) tarafından da (C)’ye düzenlenecek 

satış faturalarına, (B) tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesinin tarih ve numarası 

yazılmak suretiyle, mal alım satımına ilişkin belgeler düzenlenmiş olacaktır. 

                                                
90 Nazmiye Banu Kaya, a.g.e, s. 42 
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2.2.2. Gazete Dağıtımlarında Tek Sevk İrsaliye Uygulaması 

Gazete dağıtımlarında ana sevk merkezi, başbayi ve tali bayi şeklinde 

düzenlenmiş sevkiyat zinciri bulunmaktadır. Normal şartlar altında ana sevk merkezinin 

baş bayiye, baş bayinin de tali bayiye yapmış olduğu sevkiyatlar dolayısıyla ayrı ayrı 

sevk irsaliyesinin düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Ancak yurt çapında gazete ve mecmua dağıtımındaki özel durum ve fiili 

imkansızlıklar nazara alınarak, dağıtım işiyle uğraşan kurum ve şahıslarca baş bayi ve 

tali bayilere yapılan sevkiyatlarda, ana ulaşım hatları dışında kalması dolayısıyla 

taşımanın mahalli vasıtalarla tamamlandığı hallerde, taşımaya bir bayinin aracılık 

edememesi nedeniyle taşımayı yapacak aracın plaka numarası ve şoförün adının 

önceden bilinememesi durumunda, ana sevk merkezince düzenlenmiş bulunan sevk 

irsaliyesinin geçerli sayılmakta ve sevk zinciri tek bir irsaliye ile belgelendirilmektedir. 

2.2.3. Mamul ve Yarı Mamul Malların İşlenmek Üzere Gönderilmesi 

Mükelleflerin, yarı mamul veya mamul mallarını, bazı işlemler yapılmak üzere, 

diğer mükelleflere göndermeleri ve bu mükelleflerden malları geri getirmeleri 

durumunda götürülen ve geri getirilen mallar için gidiş ve geliş taşımaları sırasında ayrı 

ayrı sevk irsaliyesi düzenlemeleri zorunludur. Yani emtianın bazı işlemler yapılmak 

üzere diğer bir mükellefe gönderilmesi ve geri getirilmesi sırasında ayrı ayrı sevk 

irsaliyesi düzenlenmesi lazımdır.91 

Malların götürülmesinde düzenlenecek sevk irsaliyelerinin müşteriler 

bölümüne işlemi yapacak kimsenin adı ve soyadı, varsa ticaret unvanı, vergi dairesi ve 

hesap numarası ile yapılacak işin türü (örneğin: “boyatılmak, tamir ettirilmek, parça 

değiştirmek üzere” şeklinde bir ibare) yazılacak, işlem gördükten sonra malın tekrar 

taşınmasında düzenlenecek sevk irsaliyelerinin müşteriler bölümüne ise, işlem türü ile 

işlemi yapana ilişkin bilgiler yazılacaktır.92 

                                                
91 Nurettin Eroğlu, Açıklamalı ve İçtihatlı Vergi Usul Kanunu, Adalet Matbaası, 2. Baskı, Ankara, 
1995, s. 332 
92 Özdemirci, a.g.m. s. 41 
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2.2.4. Numune Malların Gönderilmesi 

Numune, herhangi bir maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir kısmı, 

örnek gibi anlamları taşımakta olup işletmelerin satışını yaptıkları malları tanıtmak için 

malın küçük bir kısmını müşterilerine bedelsiz göndermeleridir.93 

Numune üzerine veya tecrübe ve muayene şartıyla satım yapılmak üzere mal 

sevkiyatı yapılması halinde sevk edilen mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi 

zorunludur. Bu tür sevkiyatlarda, malı satıcı taşıyor veya taşıtıyorsa irsaliye satıcı 

tarafından, alıcı taşıyor veya taşıtıyorsa irsaliye alıcı tarafından düzenlenecektir.94 

Ancak, kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan bu tür satışlarda, 

fatura düzenlenmesindeki yedi günlük süre kabul tarihinden itibaren başlayacaktır.  

Yüksek değerli numunelerde, numunenin verildiği kişi adına sevk irsaliyesi 

düzenlenip, bu irsaliyede malın numune olarak gönderildiğinin belirtilmesi ve irsaliye 

nüshasına, numunenin alındığına dair imza konulması, ayrıca numune için firmanın 

kendi kendine fatura düzenleyerek stok çıkışının yapılması, faturadaki KDV’nin bir 

taraftan “Hesaplanan KDV”, diğer taraftan da “İndirilecek KDV” olarak göz önüne 

alınması, numune bedeli olarak gösterilen tutarın bir yandan hasılat, diğer yandan da 

gider kaydedilmesi gerekmektedir.95 

Promosyon mal teslimlerinin sevk irsaliyesine bağlanması ve irsaliye üzerinde 

promosyon teslimi olduğunun ve herhangi bir bedel alınmadığının ayrıca belirtilmesi 

gerekmektedir.96 

Ayrıca ilaç satış mümessillerinin hekimlere verilmek üzere, tanıtım amaçlı 

olarak beraberlerinde bulundurdukları ve ticari mal kapsamında broşür, bloknot, kalem 

gibi olmayan promosyon ürünleri ile numune ilaçlar, hekimlere verilmek üzere 

firmaların satış mümessilleri tarafından taşınması sırasında (ticari mal sevkiyatı izlenimi 

                                                
93 Levent Emre, “Promosyon, Eşantiyon ve Numune Malların Tesliminde Belge Düzeni, Bu Malların 
Tesliminin KDV Karşısındaki Durumu ve Muhasebeleştirilmesi”, Vergi Raporu, Sayı:120, s. 69 
94 Tekin, a.g.m., s. 26 
95 Hüseyin Tokay, “Gelir ve Kurumlar Vergileri, KDV ve Belge Düzeni Açısından Bedelsiz Numune 
Teslimleri ve Muhasebeleştirilmesi” Yaklaşım Dergisi, Yıl 1996, Sayı:45, s. 128 
96 Kırıktaş, Gülay, a.g.m.,96 



44 

verecek büyüklükte veya mahiyette olmamak şartıyla) 379 nolu VUKGT uyarınca sevk 

irsaliyesi düzenlenmeyecektir. 

2.2.5. Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Teslimlerde Sevk İrsaliyesi 

Düzenlenmesi 

VUK’un 232’nci ve 235’inci maddelerindeki, fatura, sevk irsaliyesi, perakende 

satış vesikaları (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz satış fişi, giriş ve yolcu 

taşıma bileti), gider pusulası, müstahsil makbuzu ile 236’ncı maddede yer alan serbest 

meslek makbuzunu yalnız birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak 

mecburiyetinde olan çiftçiler ve serbest meslek erbabının düzenlemesi mecburi olup 

bunların dışında kalan vergiden muaf esnaf ve gerçek usulde vergilendirilmeyen 

çiftçilerin söz konusu belgeleri düzenleme mecburiyeti bulunmamaktadır. 

Bu nedenle gerçek usulde vergilendirilen mükellefler ile vergiden muaf esnaf 

ve gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler arasındaki mal hareketi sevk irsaliyesi 

yönünden aşağıdaki esaslara göre belgelendirilecektir.  

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, vergiden muaf esnaf ve gerçek 

usulde vergilendirilmeyen çiftçiler tarafından satın alınan malın alıcı tarafından 

taşınmasında sevk irsaliyesi aranmayacak, ancak fatura malın satıldığı anda satıcı 

tarafından düzenlenecektir. Satıcı tarafından satış anında düzenlenecek faturaya alıcı 

tarafından taşındığı şerhi konulacak ve taşımalar sırasında yetkililerce istenildiğinde 

ibraz edilecektir.  

Vergiden muaf esnaf ve gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden, gerçek 

usulde vergilendirilen mükellefler tarafından satın alınan malın alıcı tarafından 

taşınmasında ise sevk irsaliyesi alıcı tarafından düzenlenecektir.  

2.2.6. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Sevk 

İrsaliyeleri 

Belediyeler, Et ve Balık Kurumu, Orman İşletmeleri, Etibank İşletmeleri, 

Tekel İdareleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca satılan çeşitli mamullerin 

sevkiyatında sevk için düzenlenen belgelerde malın cinsi, miktarı, alıcının adı ve soyadı 
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veya varsa ticaret unvanı, vergi dairesi ve hesap numarasının bulunması halinde bu 

belgeler sevk irsaliyesi olarak kabul edilerek VUK uyarınca düzenlenecek olan sevk 

irsaliyesinin ayrıca aranmayacağı 253 nolu VUKGT’de açıklanmıştır. 

Keza Maden Kanunu’na97 göre maden sevkine ilişkin düzenlenen belgeler ile 

uluslararası taşımacılıkta kullanılan hamule senedi, konşimento gibi belgelerin ve 

gümrük giriş, çıkışlarında nakil vasıtalarındaki malların mevcudu tespit edilip 

mühürlendikten sonra Gümrük İdarelerince verilen resmi belgeler de sevk irsaliyesi 

olarak kabul edilmektedir. 

Maden sevkiyatlarında, Maden Kanunu’na göre düzenlenen maden sevk fişi, 

uluslararası taşımacılıkta kullanılan hamule senedi, konşimento gibi belgeler, gümrük 

girişi sırasında Gümrük İdarelerince düzenlenip verilen resmi belgeler, Orman 

İdarelerince düzenlenen nakliye teskereleri ve buna benzer belgeler, alınan ürünün alıcı 

veya satıcı tarafından taşınıp taşınmadığına bakılmaksızın sevk irsaliyesi olarak kabul 

edilecek ve satın aldığı malı kendi araçlarıyla taşıyan veya bir nakliyeciye 

taşıttıranlardan ayrıca sevk irsaliyesi düzenlemesi istenmeyecektir. Vergi idaresi, özel 

hukuk tüzel kişiliğine sahip iki şirket arasında maden sevk fişine dayalı olarak yapılan 

sevkiyatta bu fişin sevk irsaliyesi yerine geçtiğini kabul etmiştir.98 

Ancak, yukarıda sayılan kurumlardan satın alınan ve bu kurumlar tarafından 

düzenlenen belgelerle sevk edilen emtianın mükellefin iş yerine gelmesinden sonraki 

taşıma işlemlerinde, sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıma sırasında taşıtta 

bulundurulması zorunludur. 

2.2.7. Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesinden Sonra Emtianın Sevk Edilmesi 

Mükellefler tarafından yoğun sevkiyat dolayısıyla sevk irsaliyelerinde yazılı 

emtianın aynı gün sevk edilememesi ve sevk irsaliyelerinin düzenlenme tarihi ile malın 

fiili sevk tarihi arasında farklılıklar olmasına sebep olabilmektedir.  

                                                
97 Resmi Gazete; Tarih:15.06.1985, Sayı:18785 
98 Doğan Şen, “Türk Vergi Sisteminde Belge Düzeni”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002, s. 92 
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Sevk irsaliyelerinde VUK’un 230 ve 231’inci maddelerinde yer alan bilgilerin 

bulunması zorunlu olduğundan, sevk irsaliyesinde düzenlenme tarihinin mutlaka 

bulunması gerekmektedir. Bu sebeple sevk irsaliyelerinde tanzim tarihi yanında ayrıca 

bir sevk tarihinin yer alması 253 nolu VUKGT ile uygun görülmüştür.  

Buna göre, tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi sevk irsaliyeleri üzerinde ayrı ayrı 

yer alacaktır. Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı 

ayrı kaydedilecek, herhangi birine yer verilmeksizin düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç 

düzenlenmemiş sayılarak özel usulsüzlük cezası kesilecektir.  

Sevk irsaliyesinin merkezde bilgisayarla düzenlenmesi ve düzenleme 

tarihinden sonra emtianın sevk edilecek olması halinde, fiili sevk tarihi bu belge üzerine 

elle yazılabilecektir. 

Sevk irsaliyesinin düzenlenmesinde özellik arz eden bir diğer husus, ticari 

malların sevki için gerekli olan kasa, sandık vb. taşıyıcı ürünlerin mallar boşaltıldıktan 

sonra satıcıya gönderilmesi aşamasında sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek 

olmadığıdır. Çünkü burada bir mal hareketi söz konusu olmayıp daha önce yapılmış 

ticari işleme bağlı olarak oluşan kasa gibi boş sandıkların satıcısına iade edilmesi söz 

konusudur. Nitekim Danıştay’ın bir kararında da VUK’un 230/5’inci maddesinde; 

fatura düzenlenmesi zorunlu ticari malların sevki durumunda sevk irsaliyesi 

düzenleneceğinin öngörüldüğü, sebze ve meyvelerin taşınmasında kullanılan ve 

boşaldığında iade edilen boş kasaların sahibine iade edilmek üzere gönderilmesi halinde 

sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmediği ifade edilmiştir.99 

2.2.8. Pazar Takibi Yoluyla Emtia Satanların Sevk İrsaliyesi Düzenleme 

Zorunluluğu  

Önceki bölümlerde alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacaklarının 

belli olmaması durumunda satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi 

halinde, nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi 

ve düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne “Muhtelif 

                                                
99 Dnş. 3’üncü D.’nin 1997 Yılı 3719 Esas Numaralı Kararı; 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=5270, (12.12.2010) 
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Müşteriler” ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya araçta 

bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılmasının mümkün olduğu; bu tür sevk 

irsaliyesi ile alıcılara gönderilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen malların 

faturalarının malın teslimi anında düzenleneceği ve bu faturalara sevk irsaliyesinin 

numarasının da kaydedileceği, bir işyeri ve deposu bulunmadan pazar takibi veya köy-

köy kendi namına taşıtıyla emtia satan kimselerin de sevk irsaliyesi düzenlemeleri ve 

taşıtlarında bulundurmaları, malın teslimi anında ise fatura veya perakende satış fişi 

düzenlemeleri gerektiği açıklanmıştır.  

Bir işyeri ve deposu bulunmadan pazar takibi veya köy-köy kendi namına 

taşıtıyla emtia satan kimselerin sattıkları malların çok çeşitli olması ve emtia satışının 

da pazar takibi yoluyla yapılması durumunda bu kimselerin, bağlı bulundukları vergi 

dairesinden alacakları faaliyet durumlarını gösteren bir yazıyı taşıtlarında 

bulundurmaları kaydıyla, sevk irsaliyesi düzenleme zorunlulukları 345 nolu VUKGT100 

ile kaldırılmıştır. 

2.2.9. Hizmet İşletmelerinde Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi 

Sevk irsaliyesi, faturaya konu olan ve alım-satım muamelesi çerçevesinde 

işlem gören malların alıcı ve satıcılar arasındaki dolaşımını belgelendiren bir vesika 

olarak kabul edilmektedir. Bu yönüyle sevk irsaliyesinin esasında mal alım-satımından 

bulunan ticari işletmelere yönelik olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak hizmet 

işletmeleri her ne kadar bir mal hareketi üzerine kurulu olmasa bile bir takım 

işletmelerde verilen hizmetin doğası gereği bazı malların sevkiyatı söz konusu 

olabilmektedir. Bu tür işlerde esas faaliyet, müşteriye verilen hizmet olmakla birlikte 

hizmete konu malın sevkiyatı da mümkün olabilmektedir. Örneğin elektronik alet veya 

beyaz eşya gibi ürünlerin tamiri amacıyla müşteriden alınması veya tamir sonucunda 

müşteriye verilmesi hallerinde yapılan tamir işi esas itibariyle hizmet niteliğinde 

olmakla beraber bu hizmet kapsamında elektronik aletin veya beyaz eşyanın da sevki 

söz konusu olmaktadır. 

                                                
100 Resmi Gazete; Tarih: 28.02.2005, Sayı: 25741 
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Sevk irsaliyelerinin alım-satım konusu yapılabilecek nitelikteki fiziki malların 

taşınmasında kullanılacağı konusundaki yaklaşım, gerek VUK’un 231/5’inci 

maddesinin kaleme alınış tarzından gerekse sevk irsaliyesine ilişkin düzenlemelerin yer 

aldığı 141 nolu VUKGT’den 345 nolu VUKGT’ye kadar pek çok VUKGT’nin konuya 

ilişkin ifade tarzında görülmektedir. Bu durumda, esas konusu hizmet ifası olan 

işletmelerin asıl faaliyet konusuyla birebir ilişkili fiziki bir mal taşınacak olmaları 

durumunda sevk irsaliyesi düzenlemesine gerek yoktur.101 

Diğer taraftan, hizmet işlemlerinin bir gereği olarak kullanılacak bir kısım 

malzemenin taşınması durumunda, bu amaçla taşınan malzemeler için sevk irsaliyesinin 

düzenlenmesinin gerekeceği de tabidir.102 

2.3. Sevk İrsaliyesinde Ceza Uygulaması 

Taşımanın alıcı tarafından yaptırıldığı hallerde, denetimler sırasında sevk 

irsaliyesine ilişkin olarak özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren fiillerin tespiti 

halinde, ceza uygulaması 246 nolu VUKGT’de103 açıklanan esaslara göre 

yürütülecektir.  

Yukarıda belirtilen hallerde sevk irsaliyesi düzenleme mecburiyeti alıcıya ait 

bulunduğundan, sevk irsaliyesinin düzenlenmediğinin tespiti halinde, ceza alıcı adına 

kesilecektir.  

Ancak taşıma alıcı tarafından yaptırılmakla birlikte varılan mutabakat gereği 

sevk irsaliyesinin satıcı tarafından düzenlenmesi durumunda, sevk irsaliyesinde tarih, 

müşterinin adı veya ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası, malın cinsi ve 

miktarına ilişkin bilgilerden herhangi birinin yer almadığının veya yanlış yazıldığının 

tespit edilmesi halinde, bu belgeye ilişkin ceza belgeyi düzenleyen satıcı adına 

kesilecektir.104 

                                                
101 Harun Kaynak, “Hizmet İşletmelerinde Sevk İrsaliyesi Kullanma Zorunluluğu Var mıdır?” Yaklaşım 
Dergisi, Mart 2008, Sayı:188, s. 81 
102 Kaynak, s. 81 
103 Resmi Gazete; Tarih: 08.01.1996, Sayı: 22577 
104 Özdemirci, a.g.m. s. 44 
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Şu kadar ki, denetim sırasında fiilen araçta bulunan malların cins ve miktarları 

ile sevk irsaliyesinde yer alan malların cins ve miktarları arasında tutarsızlık tespit 

edildiği takdirde ise öncelikle tutarsızlığın sebebi araştırılacaktır.  

Bu araştırma sonucuna göre;  

- Düzenlenen sevk irsaliyesine, sevk edilen malların cins ve miktarlarına ilişkin 

bilgiler, satıcı tarafından eksik veya yanlış yazılmış ise ceza, belgeyi düzenleyen satıcı 

adına kesilecektir.  

- Satıcı tarafından sevk irsaliyesi doğru olarak düzenlendiği halde araca 

sonradan alıcı, taşıyıcı veya diğer şahıslar tarafından başka mallar yüklenmiş 

olmasından dolayı tutarsızlığın ortaya çıktığı durumlarda ise aracı sonradan yüklenen 

malları taşıtan adına ceza kesilecektir.  

- Denetimler sırasında malların sevk irsaliyesinde belirtilenden farklı bir 

güzergahta seyrettiği tespit edilir ise ceza malları taşıtan adına kesilecektir. 

253 nolu VUKGT’de, tanzim tarihi ile fiili sevk tarihinin aynı gün olması 

halinde bu tarihlerin sevk irsaliyesine ayrı ayrı kaydedileceği, bu tarihlerden herhangi 

birisine yer verilmemesi durumunda düzenlenen sevk irsaliyesinin hiç düzenlenmemiş 

sayılacağı ve özel usulsüzlük cezası kesileceği açıklanmıştır.  

253 nolu VUKGT’deki, sevk irsaliyelerinde düzenleme tarihinin yanı sıra fiili 

sevk tarihinin de bulunması yolundaki düzenleme Danıştay’da iptal davasına konu 

edilmiş ve kanuna aykırılık bulunmamıştır. Danıştay tarafından verilen kararda105; 

“253 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin dava konusu A-2 

bölümünde, sevk edilecek malların, irsaliyenin düzenlenme tarihinden sonra sevki 

halinde, mükelleflerin cezaya muhatap kalmamaları için, tanzim tarihinin yanında, sevk 

irsaliyelerine bir de fiili sevk tarihinin yazılması mecburiyeti getirilmiştir. Bu 

mecburiyetin, mükelleflerin lehine olduğu hususu tartışmasızdır. Vergi Usul 

Kanunu'nun 227/3 üncü maddesine göre, anılan belgenin, öngörülen zorunlu bilgileri 
                                                
105 Dnş. 4’üncü D.’nin 1997 Yılı 5872 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=6081, (05.12.2010) 
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taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları açısından hiç düzenlenmemiş 

sayılacağı belirtildiğinden, dava konusu düzenlemede kanuna aykırılık görülmemiştir.” 

şeklinde hüküm verilmiştir. 

345 nolu VUKGT uyarınca sevk irsaliyelerinde, tanzim tarihi ile fiili sevk 

tarihinden herhangi birisinin bulunmaması halinde, irsaliyenin hiç düzenlenmemiş 

sayılarak VUK’un 352/II-7’nci maddesine göre “ikinci derece usulsüzlük” cezası 

kesilmesi gerekmektedir. 

 

3. İRSALİYELİ FATURA 

Mükelleflerin faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı 

kolaylaştırmak amacıyla, VUK’un mükerrer 257’nci maddesinin verdiği yetkiye 

dayanılarak; fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler 

açısından “irsaliyeli fatura” adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması 

esası 211 nolu VUKGT106 ile getirilmiştir. 

Sattıkları mallar dolayısıyla VUK’un 231’nci maddesinin 5 numaralı bendinin 

mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi 

imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, 

fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde, aşağıda 

sıralanan esaslara uygun olarak İrsaliyeli fatura düzenleyebileceklerdir.107 

a) Bu usulü seçen mükellefler, faaliyetleriyle ilgili olarak irsaliyeli fatura 

kullanmalarının yanı sıra fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı da kullanabileceklerdir.  

b) İrsaliyeli fatura uygulamasını seçen mükelleflerden mal satın alan 

mükelleflerin, bu malları taşımaları veya taşıttırmaları esnasında irsaliyeli fatura 

bulunması halinde, bunların “sevk irsaliyesi” düzenleme yükümlülükleri yoktur.  

                                                
106 Resmi Gazete; Tarih: 12.09.1991, Sayı: 20989 
107 Halis Koçak, “Sevk İrsaliyesi/İrsaliyeli Faturanın Düzenlenme Usul ve Esasları İle Ceza Uygulaması”, 
Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:539, s. 83 
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c) İrsaliyeli fatura, mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalarda fatura 

ölçülerinde bastırılacaktır. İrsaliyeli faturalarını anlaşmalı matbaalarda bastırılması ve 

kullanılmasında “VUK Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin 

Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik”108 ve 164 nolu VUKGT hükümlerine 

uyulacaktır. Bununla birlikte, İrsaliyeli faturanın altında, “Bu belgenin sevk edilen 

malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ifadesine yer 

verilecektir.  

d) Malı satan mükellefler irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak 

düzenleyeceklerdir. En az üç nüsha düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç 

düzenlenmemiş sayılacaktır. İrsaliyeli faturanın iki nüshası mutlaka malı taşıyan araçta 

bulundurulacak, yoklama ve denetimlerde irsaliyeli faturanın iki nüshası da ibraz 

edilecektir.  

e) İrsaliyeli faturada; faturayı düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı 

olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı ile nereye ve 

kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap 

numarası, faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, düzenleme tarihi ve saati ile 

anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde 

irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.  

İrsaliyeli faturanın, sevk irsaliyesi ve faturadan oluşan yeni ve kendine özgün 

bir belge olmasından dolayı şekil noksanlığı sebebiyle kesilecek ceza konusunda farklı 

görüşler bulunmaktadır. Özellikle tarih ve saatin yazılmaması dolayısıyla kesilecek 

cezanın mükelleflere büyük bir külfet getireceği ifade edilmektedir. Bu durumlarda 

faturaya ilişkin cezanın değil sevk irsaliyesine ilişkin cezanın kesilmesi hakkaniyete 

uygun düşecektir.  

Bu durumda konuya ilişkin esas alınabilecek hareket noktası, söz konusu 

eksikliğin ait olduğu belgeye dayalı olarak ceza uygulamasına başvurulması olabilir. 

Yani irsaliyeli faturada yer alan eksiklik “irsaliyede yer alması gereken” nitelikteyse, 

                                                
108 Resmi Gazete; Tarih: 02.02.1985, Sayı: 18654 
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irsaliyeye ilişkin ceza verilmelidir. Aynı yaklaşımla söz konusu eksiklik faturada yer 

alması gereken nitelikteyse, faturaya ilişkin ceza verilmelidir.109 

f) İşlerinin gereği irsaliyeli fatura uygulamasından yararlanmak isteyen 

mükellefler, irsaliyeli fatura uygulamasına geçecekleri hesap döneminden önce 

anlaşmalı matbaalara irsaliyeli faturayı bastırmaları gerekmektedir. İrsaliyeli fatura 

uygulamasından hesap dönemi itibariyle yararlanılacak; bu uygulamadan ancak hesap 

dönemi sonunda vazgeçilebilecektir. Bu uygulamayı seçen mükellefler, alıcıya teslim 

etmek üzere yaptıkları mal satışlarını, sadece irsaliyeli fatura ile 

belgelendirebileceklerdir. Bu mükelleflerin ayrı ayrı fatura veya irsaliye düzenleme 

yetkileri yoktur. Ayrı ayrı fatura veya sevk irsaliyesi düzenlenmesi halinde bu belgeler 

hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.  

İrsaliyeli fatura uygulamasına hesap dönemi içinde geçilemez, kesinlikle hesap 

dönemi başında geçilmesi gerekir. Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren 

bu usulü seçebilirler; daha sonra hesap dönemi içinde usulün değiştirilmesi mümkün 

değildir. Dolayısıyla bu durumdaki mükellefler hem irsaliyeli fatura, hem de ayrı ayrı 

fatura ve irsaliye düzenleyemezler.  

g) İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önce anlaşmalı 

matbaalara bastırdıkları kullanılmamış sevk irsaliyeleri ve faturalar mükelleflerce bağlı 

oldukları vergi dairelerine götürülecek ve vergi dairelerince bu belgeler iptal edilecektir. 

h) Satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya 

taşıtıldığı hallerde, satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı ayrı 

fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebilecektir. İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde 

ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacaktır.110 

ı) Teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise, 

sevk irsaliyesi alıcı tarafından tanzim edilecektir.  

                                                
109 Metin Taş, “İrsaliyeli Faturalardaki Şekil Noksanlıklarında Uygulanacak Ceza”, Yaklaşım Dergisi, 
Ağustos 2008, sayı:188, s. 233 
110 Özkan Atila, “İrsaliyeli Fatura Uygulaması”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı: 457, s. 57 
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i) Aynı müessesenin birden çok işyerlerinin veya şubelerinin bulunması ve 

bunlar arasında mal sevkiyatının yapılması halinde, bu taşıma işlemleri için yalnızca 

sevk irsaliyesi düzenlenmesi yeterli olacaktır.  

 

4. SERBEST MESLEK MAKBUZU 

Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK)111 65’inci maddesinde serbest meslek erbabı, 

serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler olarak tanımlanmıştır. GVK 

uygulamasında hangi mükelleflerin serbest meslek erbabı sayılacağı konumuz dışında 

olduğu için burada bahsedilmeyecektir.  

Serbest meslek kazancı elde eden serbest meslek erbabı, ticari kazanç 

sahiplerinden farklı kayıt ve belge düzenine sahiptir. Bu mükellefler, yapmış oldukları 

faaliyetleri serbest meslek kazanç defterinde kayıt altında tutacaklar ve bu kazançları 

için serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerdir. 

4.1. Makbuz Mecburiyeti 

VUK’un 236’ncı maddesine göre serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine 

ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir 

nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak 

mecburiyetindedir. 

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının münhasıran mesleki 

faaliyetleri karşılığında düzenlenecektir. Serbest meslek erbabı tarafından yapılmış olsa 

dahi mesleki bir faaliyeti ifade etmeyen işler için serbest meslek makbuzu 

düzenlenmeyecektir. 

4.2. Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenecek Haller 

Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti 

karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile 

                                                
111 Resmi Gazete; Tarih: 06.01.1961, Sayı: 10700 
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temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten 

sonra kalan farktır. Bu sebeple serbest meslek makbuzu bir önceki ayrımda da ifade 

edildiği üzere öncelikli olarak mesleki faaliyet karşılığında düzenlenecektir. 

Serbest meslek faaliyeti kapsamında kendilerine mal veya hizmet sunulan 

müşteri veya müvekkilden, faaliyet ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan 

gider karşılıkları kazanca ilave edileceğinden dolayı bu işlerin tevsiki için serbest 

meslek makbuzu düzenlenecektir. 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde VUK’un 

328’inci maddesine göre hesaplanan müspet fark serbest meslek kazancı sayılmaktadır. 

Dolayısıyla elden çıkarılan iktisadi kıymet için serbest meslek makbuzu düzenlenerek 

tevsik edilecektir. 

Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara 

harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen 

para ve ayınlar kazanç sayılmadığından dolayı bu işler için serbest meslek makbuzu 

düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. 

GVK’nın 67’nci maddesine göre serbest meslek erbabı için,  

1. Ittıla hasıl etmeleri kaydıyla, namlarına kamu müessesesine, icra dairesine, 

bankaya, notere veya postaya para yatırılması;  

2. Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki 

(temlikin ivazlı olup olmadığına bakılmaz. İvazlı temliklerde ivazın tahsil şartı 

aranmaz.) veya müşterisine olan borcu ile takası;  

tahsil hükmünde sayıldığından dolayı tahsilatın gerçekleştiği bu anda serbest 

meslek makbuzu düzenlenerek yapılan tahsilatlar kazanç olarak kayıtlara intikal 

ettirilecektir. 

Serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi VUK’un 236’ncı maddesinde “… 

her türlü tahsilatı…” için ibaresi ile tahsilat esasına bağlanmıştır. Yani serbest meslek 
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makbuzu, mesleki faaliyet karşılığı yapılan tahsilatla birlikte düzenlenecektir.112 Henüz 

hizmet bedelinin tahsil edilmediği durumlarda serbest meslek makbuzu 

düzenlenmeyecektir. Ancak GVK’da serbest meslek kazancı tahsil esasına KDVK’da 

ise tahakkuk esasına dayandırılmıştır. Ayrıca KDVK’da indirim hakkının 

kullanılabilmesi için fatura vb. vesikalarda gösterilmesi gerektiği malumdur. Bu 

durumda GVK’daki tahakkuk ve KDVK’daki tahsil esasının çakışması dolayısıyla 

serbest meslek makbuzunun düzenleneceği tarih belirsiz olmaktadır.  

Bu sorun GVK ve KDVK yönünden serbest meslek faaliyetinde vergiyi 

doğuran olayın aynı esasa bağlanması suretiyle giderilebilir. Ancak cari mevzuattaki 

durumun, bir başka deyişle vergiyi doğuran olayın GVK ve KDVK açısından farklı 

esaslara bağlı olması durumunun devamı halinde VUK’un 236’ncı maddesinin KDV ve 

GVK açısından vergiyi doğuran olayların farklı zamanlarda gerçekleşmesine imkan 

verecek şekilde düzenlenmesi durumunda da sorun giderilebilecektir. Dolayısıyla söz 

konusu maddede gerekli yasal düzenlemenin yapılması durumunda serbest meslek 

faaliyetinde KDV’ye ilişkin olarak vergiyi doğuran olay gerçekleştiği zaman tahsilat 

olmasa dahi serbest meslek makbuzu düzenlenebilecektir.113 

Burada dikkat edilecek bir husus ise serbest meslek erbabının mesleki 

kazançlarını serbest meslek makbuzu ile tevsik etmesine karşın her türlü alış ve 

giderlerini de VUK’da yazılı diğer her türlü belge ile tevsik etmesi gerektiğidir. 

Adi ortaklık şeklinde faaliyette bulunan serbest meslek erbabının ayrı ayrı 

meslek makbuzu bastırıp düzenlemesi gerekmez. Bunlar adi ortaklık adına 

bastıracakları makbuzu düzenleyerek müşterilerine verebilirler.114 

4.3. Makbuzun Şekil Şartları 

Serbest meslek makbuzlarına; makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı, 

adresi, vergi dairesi ve hesap numarası; müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi; 
                                                
112 Dnş. 3’üncü D.’nin 1990 Yılı 2548 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=4428, (10.12.2010) 
113 Zekeriya Kaya, “Tahsilat Yapılmadıkça Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenememesinin Yarattığı 
Sorun”, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2009, Sayı:196, s. 104 
114 Mehmet Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Maliye Hesap 
Uzmanları Derneği, 4. Baskı, İstanbul, 2008, s. 422 
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alınan paranın miktarı; paranın alındığı tarih yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek 

erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde 

teselsül ettirilir. 

Bu usule göre düzenlenmeyenler serbest meslek makbuzları hiç 

düzenlenmemiş sayılır ve tevsik edici belge olarak kabul edilmez. Ayrıca hiç 

düzenlenmeme sayılma VUK’da ceza olarak yaptırıma tabi tutulmuş bulunmaktadır. 

4.4. Mesleki Faaliyetin Yanında Diğer İşlerle Uğraşılması Halinde 

Makbuz Düzenleme Durumu 

Gelir vergisi, yedi gelir unsuru üzerine kurulmuş üniter yapıyı haiz bir 

sistemdir. Mükellefler gelir unsurlarından elde ettikleri kazançları, beyannamede 

toplamaya dahil esaslar çerçevesinde beyan etmektedirler. Bu sebeple gelir vergisi 

mükelleflerinin, aynı anda birden fazla gelir unsurundan gelir elde etmeleri 

mümkündür. Serbest meslek faaliyeti ile uğraşan ve serbest meslek erbabı sayılan bir 

mükellef, ayrıca ticari kazanç veya gayrimenkul sermaye iradı elde edebilir.  

Örneğin esas faaliyet konusu proje çizim hizmeti olan bir kollektif şirketin, 

aynı zamanda inşaat malzemesi alım-satımı yapması da mümkündür. Bu şirketin 

ortakları, proje çizim faaliyeti dolayısıyla serbest meslek kazancı elde ederken inşaat 

malzemesi alım-satım işi ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. İşte bu durumlarda 

belge düzeni bir takım farklılıkları içermektedir. 

Bu hususu yukarıda vermiş olduğumuz örnek üzerinden açıklayacak olursak 

proje çizim hizmeti, serbest meslek faaliyeti kapsamında bulunmakta olup ortaklar bu 

faaliyeti dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılmaktadır. Ayrıca inşaat malzemesi alım-

satım faaliyeti, GVK’nın 37’nci maddesi hükmü gereğince ticari kazanç sayılmaktadır. 

Diğer taraftan VUK’un 236’ncı maddesine göre; serbest meslek erbabı, 

mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu 

tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve 

almak mecburiyetindedir. Bu sebeple serbest meslek mensuplarının sağladıkları 

kazançlarını “serbest meslek makbuzu” ile belgelendirmeleri gerekmektedir. 
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Buna göre serbest meslek faaliyeti kapsamında icra edilen faaliyetler için 

“serbest meslek makbuzu”, ticari faaliyet kapsamındaki işler için “fatura” düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

4.5. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar 

Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi  

İcra dairelerince alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet 

ücretlerinin vergilendirilmesi 375 nolu VUKGT’de115 açıklanmıştır.116 İcra dairelerince 

borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine 

karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından 

borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek olup, bir nüshası 

ödemeyi yapan memura verilecek; makbuzun avukatta kalan nüshasına ise icra 

dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülmesi ve ödemeyi yapan 

memur tarafından imzalanması şartı aranmayacaktır.117118 

Yukarıda belirtilen şekilde yetkili memura imzalattırılmadığı tespit edilen her 

bir serbest meslek makbuzu için ayrı ayrı VUK’un 352-II/7 nci maddesine göre söz 

konusu avukat adına usulsüzlük cezası kesilecektir . 

                                                
115 Resmi Gazete; Tarih: 11.09.2007, Sayı:26640 
116 356 nolu VUKGT’nin b bölümünde yer alan “...icra dairelerince borçludan alınarak, müvekkili adına 
takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretinin avukata 
ödendiği sırada, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu 
düzenleneceğine” ilişkin düzenlemede, Dnş. VDDK’nın 2007 Yılı 705 Esas Numaralı Kararı ile hukuka 
aykırılık bulunmamıştır; http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=ozet&dokid=34854, 
(10.12.2010) 
117 İcra dairelerince alacaklı taraf avukatına yapılacak serbest meslek ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı 
ve KDV durumlarının ve Danıştay tarafından verilen kararın değerlendirilmesine ilişkin olarak bkz. Talha 
Apak, “İcra Dairelerince Karşı Taraf Avukatına Ödenen Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi, 
Vergilendirilmesi ve Danıştay Kararı”, Mali Pusula, Sayı:21, s.117-122. 
118 Dnş. 4’üncü D.’nin 2006 Yılı 2237 Esas Numaralı Kararı ile alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar 
verilen vekalet ücretinin belgelendirilmesiyle ilgili 356 nolu VUKGT’nin, serbest meslek makbuzunun 
bir nüshasının icra memuruna imzalatılması ve imzalatılmayan makbuz için usulsüzlük cezası 
kesileceğine ilişkin kısmında yasaya uyarlık bulunmamış ve iptal edilmiştir; 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=29611, (10.12.2010) 
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5. GİDER PUSULASI 

Gider pusulası, fatura düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda 

kayıtların tevsiki amacıyla düzenlenen ve fatura yerine geçen bir belgedir. Gider 

pusulası, fatura düzenlemek, vermek, istemek ve almak zorunda olanların, bu 

sorumlulukları bulunmayan mükelleflere yaptırdıkları işlerini tevsik edebilmelerini 

sağlamak için VUK’un 234’üncü maddesinde düzenlenmiştir. 

5.1. Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilen 

mükelleflerin, defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının, defter 

tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, vergiden muaf esnafa119 yaptırdıkları işler veya 

                                                
119 Vergiden muaf esnafın kimler oldukları 193 sayılı GVK’nın 9’uncu maddesinde sekiz bent halinde 
sayılmıştır. 1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın 
perakende ticaret ile iştigal edenler  (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları 
ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak 
suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) ; 
2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, 
musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve 
kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;  
3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak 
suretiyle yapanlardan 47'nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51'inci madde şümulüne girenler bu 
muafiyetten faydalanamazlar);  
4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar 
makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik 
yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya 
ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara 
alınmak suretiyle tespit edilir);  
5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla 
nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler;  
6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, 
muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, 
örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her 
nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk 
işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu 
ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve 
kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, 
panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan 
faydalanmaya engel değildir. 
7. Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir 
işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda 
maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar; 
8.Yukarıdaki 1-7 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştay'ın muvafık 
mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.  
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onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza 

ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.  

Gider pusulası, vergiden muaf esnaf tarafından değil birinci ve ikinci sınıf 

tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan 

serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından düzenlenecektir. Vergiden muaf esnafın 

belge düzenleme yükümlülüğü olmadığı için yukarıda sayılan mükelleflerin vergiden 

muaf esnaftan yaptıkları alışları için vergiden muaf esnaf adına belge düzenleyip, 

imzalattıracaklardır. Bu şekilde düzenlenen gider pusulası vergiden muaf esnaf 

tarafından verilmiş fatura hükmünde olup bunlardan yapılan alışların 

belgelendirilmesinde kullanılacaktır. 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter 

tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin, her fatura düzenleme 

zorunluluğu olmayan kişilerden aldıkları mal veya hizmetler için gider pusulası 

düzenlenmesi mümkün değildir. Gider pusulasının münhasır kılındığı kişiler vergiden 

muaf esnaftır. Dolayısıyla yalnızca GVK’nın 9’uncu maddesi kapsamında vergiden 

muaf esnaf sayılanlar dikkate alınarak gider pusulası düzenlenmesi esastır. Ancak 

aşağıda açıklanacağı üzere bir kısım tebliğ düzenlemeleriyle gider pusulasının kapsamı 

genişletilmiş bulunmaktadır. 

Örneğin İstanbul Defterdarlığı tarafından vergi mükellefi olmayan bir şahıstan 

alınan araç için evrak düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin olarak verilen bir 

muktezada120 “Bu durumda 213 sayılı VUK hükümleri uyarınca noter satış 

sözleşmesinin tevsik edici bir belge olması nedeniyle vergi mükellefi olmayan kişiden 

almış olduğunuz araç için gider pusulası düzenleme mecburiyetiniz bulunmamaktadır.” 

denilmektedir. İstanbul Defterdarlığı’nın farklı bir muktezasında121 bu hususta aynı 

yönde görüş bildirilmiş olmakla birlikte Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir 

diğer muktezada122 ise vergi mükellefi olmayanlardan yapılan araç alımlarında gider 

                                                
120 İstanbul Defterdarlığı’nın 01.07.2005 tarih ve 5107 Sayılı Muktezası. 
121 İstanbul Defterdarlığı’nın 27.08.2003 tarih ve 7587 Sayılı Muktezası. 
122 Gelirler Genel Müdürlüğü’nin 16.11.1999 tarih ve 49938 Sayılı Muktezası. 
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pusulası düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.123 Yasal düzenlemenin uygulama 

biçiminde yaşanan duraksamalar ve ihtiyaçlar doğrultusunda, Maliye Bakanlığı’nca 

yayımlanan genel tebliğler ve verilen özelgelerle genişletilmiştir.124 

234’üncü maddede açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen vergiden muaf 

serbest meslek erbabına yaptırılan işler için de gider pusulası düzenlenmektedir.125224 

nolu GVGT’ye126 göre, GVK’nın 18’inci127 maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunan 

serbest meslek erbabına yapılan ödemeler için gider pusulası düzenlenmesi 

gerekmektedir. Yine 221 nolu GVGT’ye128 göre arızi serbest meslek faaliyetinde129 

bulunanlara yapılan ödemeler de gider pusulası ile belgelendirilecektir.130 

5.2. Gider Pusulasının Şekil Şartları 

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nevi ile miktar ve bedelini ve iş 

ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla 

soyadlarını (tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha 

olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, 

seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.  

225 nolu VUKGT131 ile gider pusulasının düzenlenmesi konusunda 

düzenlemeler yapılmıştır. 

1. Gider pusulalarında, işin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı, tutarı, toplamı, tevkif 

edilen vergi oranı ve net tutarı; işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile 

satanın adlarıyla soyadları (tüzel kişilerde unvanları) adresleri, varsa vergi dairesi ve 

                                                
123 Zekai Özcan, “Vergi Mükellefi Olmayan Şahıslardan Temin Edilen Mal ve Hizmetlerin 
Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni”, Mali Pusula, Sayı:15, s. 68 
124 Somuncu, a.g.e., s.197 
125 Şen, a.g.e, s. 149 
126 Resmi Gazete; Tarih:07.04.1999, Sayı: 23659 
127 GVK’nın 18’inci maddesinde telif kazançları istisnası olarak da bilinen serbest meslek kazançlarında 
istisna düzenlenmiştir. 
128 Resmi Gazete; Tarih: 19.02.1999, Sayı: 23616 
129 GVK’nın “Arızi Kazançlar” başlıklı 82’nci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde arızi 
olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat, arızi kazanç olarak sayılmıştır. 
130 Ürel, a.g.e., s.389 
131 Resmi Gazete; Tarih: 01.02.1994, Sayı: 21536 
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hesap numarası, seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihine ilişkin bilgilere 

yer verilecektir.132 

2. Gider pusulası, mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalara bastırılacaktır. 

Gider pusulasının anlaşmalı matbaalarda bastırılması ve kullanılmasında “VUK 

uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.  

3. Gider pusulası en az iki örnek olarak düzenlenecektir. En az iki örnek 

düzenlenmeyen ve yukarıda bilgileri eksik olan gider pusulası hiç düzenlenmemiş 

sayılacaktır.  

4. Düzenlenen gider pusulalarının ilk örneği işi yapana veya malı satana 

verilecek, ikinci örneği ise düzenleyen tarafından saklanacaktır.  

Gider pusulasının işlemin yapıldığı anda imzalanması esastır. İşlemin yapıldığı 

anda herhangi bir nedenle imzalama keyfiyeti tamamlanamaz ise, alıcı işlemin yapıldığı 

tarihten itibaren 10 gün içerisinde noter aracılığıyla karşı taraftan gider pusulasının 

imzalanmasını talep etmesi gerekir. Buna rağmen imza edilmezse alıcı firma durumu 

bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirerek imzadan imtina eden adına özel usulsüzlük 

cezası uygulanmasını temin etmelidir.133 

5.3. Nihai Tüketiciden Alınan Mallarda Gider Pusulası 

Gider pusulası, esas itibariyle vergiden muaf esnaftan satın alınan mal ve 

hizmetler dolayısıyla düzenlenecek olmakla birlikte VUK’un 234’üncü maddesinde 

birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, 

mücevher gibi kıymetli eşya için de gider pusulası tanzim edilebileceği hükme 

bağlanmıştır. 

Ancak buradaki hükmün çok geniş olarak yorumlanmaması gerekir. Nihai 

tüketicilerden alınan mallarda gider pusulası düzenlenmesinde iki sınırlama 
                                                
132 Tezcan Atay, “Vergi Mevzuatında Gider Pusulası Uygulaması”, Maliye ve Sigorta Yorumları, 
Sayı:517, s. 42 
133 Yılmaz Özer, Abdullah Doğan, M. Nadir Arıca; Vergi Hukukunda Belgeler, Şafak Matbaası, Ankara 
1996, s. 129 
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bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar bu durumda gider 

pusulası düzenleyebileceklerdir. Bu tüccarla dışında kalan basit usulde vergiye tabi 

mükellefler ile defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler 

madde lafzında yer almadığı için bunların nihai tüketicilerden satın aldıkları kıymetli 

eşya için gider pusulası düzenleme imkanı bulunmamaktadır.  

İkincisi, bu kapsamda gider pusulası düzenlenecek emtia; altın, mücevher gibi 

kıymetli eşyadır. Madde lafzında “gibi” edatı ile sınırlama getirilmemiş ancak 

münhasıran kıymetli eşyaya atıf yapılmış bulunmaktadır. Bu sebeple kıymetli eşya 

dışında kalan malların ve her türlü hizmetin bu kapsamda gider pusulası ile 

belgelendirilmesi mümkün değildir. Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 

bir kararında134 kıymetli eşya niteliğinde olmadığı tespit edilen emtianın alımı için gider 

pusulası düzenlenmesi gerekmediği ifade edilmiştir.135 

Uygulamada, fatura düzenlenmesinin mümkün olmadığı her durum için gider 

pusulası düzenleneceği şeklinde yaygın bir uygulama olmasına rağmen kanunun bunlara 

cevaz vermediği açıktır. Ancak uygulamada gider pusulası düzenlenmesi geniş 

yorumlanmaktadır. Vergi İdaresinin konuya yaklaşımı da bunu destekler 

mahiyettedir.136 Bu konuya ilişkin benzer nitelikte olan muktezalar yol göstermesi 

bakımından dipnota alınmıştır.137 

5.4. Mal İadelerinde Gider Pusulası Düzenlenmesi 

4077 sayılı TKHK’ya göre, tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin 

çeşitli nedenlerle geri verilerek bedelinin alınması veya başka bir mal veya hizmet ile 

değiştirilmesi mümkündür. Bazı durumlarda da kişilerin birbirlerine verdikleri 

hediyelerin alanlar tarafından değiştirilmesi de söz konusu olabilmektedir. Sözgelimi 

hediye edilen bir gömleğin yaka numarası küçük ya da büyük olabilmekte ya da 

                                                
134 Dnş. VDDK’nın E. 1998/163, K. 1999/173 Sayılı Kararı, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/, 
(10.10.2010) 
135 Şen, a.g.e, s. 154 
136 Özcan, a.g.m., s. 71 
137 Maliye Bakanlığı’nın 16.11.1999 Tarih ve B.07.0.GEL.0.44/442233/49938 Sayılı Özelgesi; Ankara 
Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07.1.GİB.4.06.18.02 Sayılı Muktezası; GİB’in 25.07.2007 Tarih ve 
176200-ÖZ/531-6357 Sayılı Muktezası; GİB’in 21.01.2008 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/13-
14674/1320 Sayılı Muktezası. 
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aynısından olduğu için başka bir renk gömlekle değiştirilmek istenilmektedir. Bu 

uygulama sadece gömlek için değil; kravat, saat, bluz, kazak, ayakkabı, elbise vs. için 

de söz konusu olabilmektedir.138 Hem malların iade edilmesi veya değiştirilmesinde 

hem de hediye alanların bu malları değiştirmelerinde belge düzeni önem arz etmektedir. 

Bu hususa ilişkin olarak 54 nolu KDVGT’de açıklamalar yer almaktadır. 

Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin 

istendiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin katma değer vergisi dahil 

tutarları tüketiciye iade edilecektir. Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen 

mal nedeniyle gider makbuzu düzenleyecekler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura 

ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alacaklardır. Gider makbuzunda iade edilen 

malın katma değer vergisi satış bedelinden ayrı gösterilecek ve bu miktar indirim 

konusu yapılmak suretiyle işlem düzeltilecektir.  

İade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verildiği durumlarda ise, 

satıcı tarafından yukarıda sözü edilen işlemlerin yanı sıra bu defa verilen yeni mal için 

fatura ve benzeri belge düzenleneceği tabiidir. Dolayısıyla iade edilen malların yerine 

verilen yeni malların değerleri dikkate alınarak belge düzenleneceğinden, iade edilen 

mallar ile yeni verilen mallar arasında değer farkının olup olmaması düzeltme işlemini 

etkilemeyecektir.  

Burada değinilmesi gereken bir diğer husus, kapı kapı dolaşmak suretiyle 

doğrudan satış yapan mükelleflerde belge düzenidir. 4077 sayılı Kanun’un 8’inci 

maddesinde kapıdan satış, işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan 

satımlar olara tarif edilmiştir. Gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi bağlı olmaksızın 

bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlardır. Bu kişiler, GVK’nın 

9’uncu maddesinde esnaf muaflığı kapsamında vergi dışında bırakılmaktadır. 

Gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı 

kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanların gelir vergisinden muaf olmaları nedeniyle, 

bu faaliyetleriyle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerin satıcılara ödedikleri komisyon, 

                                                
138 Ercan Bayazıtlı, “Yılbaşı Hediyelerinin Değiştirilmesinde Belge Düzeni ve Muhasebe İşlemleri”, 
Yaklaşım Dergisi, Yıl 1998, Sayı:61, s. 81 
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prim ve benzeri ödemeler karşılığında gider pusulası düzenlemeleri ve bu kişilere 

imzalatmaları gerekir.139 

Kapı kapı dolaşarak mal satışı yapanlar ister esnaf muaflığı kapsamında, isterse 

işverene bağlı olarak çalışsınlar, sattıkları mala ilişkin olarak adına satış yaptıkları 

gerçek ve tüzel kişilerin faturasını düzenlemek zorundadırlar.140 

 

6. MÜSTAHSİL MAKBUZU 

Müstahsil makbuzu, defter tutmak mecburiyetinde olmayan çiftçilerden satın 

alınan mahsuller için düzenlenen ve fatura yerine geçen bir belgedir.  

Müstahsil makbuzu, fatura düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda 

kayıtların tevsiki amacıyla düzenlenen ve fatura yerine geçen bir belgedir. Fatura 

düzenlemek, vermek, istemek ve almak zorunda olanların, bu sorumlulukları 

bulunmayan çiftçilerden satın aldıkları mahsulleri müstahsil makbuzu ile tevsik 

edebilmelerini sağlamak için VUK’un 235’inci maddesinde düzenlenmiştir. 

6.1. Müstahsil Makbuzu Düzenleme Zorunluluğu 

- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 

- Kazancı basit usulde tespit edilenler,  

- Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, 

gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini 

ödedikleri sırada müstahsil makbuzu düzenlemek zorundadırlar. 

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura 

yerine geçer.  

                                                
139 Mehmet Akarslan, “Doğrudan Satışlara İlişkin Mükellefiyet Şekli ve Belge Düzeni”, Maliye Postası, 
Sayı: 596, s.95 
140 Akarslan, “Doğrudan Satışlara İlişkin Mükellefiyet Şekli ve Belge Düzeni”, s. 96 
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Müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler tarafından değil 

birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak 

mecburiyetinde olan çiftçiler tarafından düzenlenecektir. Gerçek usulde 

vergilendirilmeyen çiftçilerin belge düzenleme yükümlülüğü olmadığı için yukarıda 

sayılan mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden yaptıkları alışları 

için bunlar adına belge düzenleyip, imzalattıracaklardır. Bu şekilde düzenlenen 

müstahsil makbuzu gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler tarafından verilmiş fatura 

hükmünde olup bunlardan yapılan alışların belgelendirilmesinde kullanılacaktır. 

6.2. Müstahsil Makbuzunun Şekil Şartları 

VUK’un 235’inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre müstahsil 

makbuzunun asgari aşağıda yazılı bilgileri içermesi zorunludur. 

1. Makbuzun tarihi;  

2. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı unvanı ve adresi;  

3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgahı adresi;  

4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli;  

Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.  

Yukarıda sayılan mükellefler, iki nüsha makbuz tanzim edip bunlardan birini 

imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. 

Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde 

makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur.  

Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında 

verilir ve müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası, fatura 

yerine geçer.141 

                                                
141 Özer, Doğan, Arıca; a.g.e., s. 133 



66 

Müstahsil makbuzunun düzenlenmemesi veya gerçek meblağlardan farklı 

meblağla düzenlenmesi halinde her iki taraf adına farklı özel usulsüzlük cezası 

uygulanacaktır.142 

6.3. Çiftçilere Yaptırılan Hizmetler Dolayısıyla Makbuz Düzenleme 

Durumu 

VUK’un 235’inci maddesinde sayılan mükellefler, çiftçilerden satın aldıkları 

mahsuller için müstahsil makbuzu düzenleyeceklerdir. Söz konusu maddede müstahsil 

makbuzunun düzenlenmesi, çiftçilerden satın alınan mallara hasredilmiştir. Gerçek 

usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin satın alınan mahsul dışındaki zirai faaliyetler için 

müstahsil makbuzunun düzenlenmesi söz konusu değildir. 

GVK’nın 52’nci maddesine göre zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve 

nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan 

doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların 

mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, 

taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade 

eder. Zirai faaliyetin tanımı görüleceği üzere sadece üretilen mahsullerin satılmasını 

değil buna ilave olarak bu ürünlerin muhafazası, taşınması veya sair şekillerde 

faydalanılması gibi hizmetleri de kapsamaktadır. 

Ayrıca; 

- Ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde 

çalıştırılması, zirai mahsullerin, istihsal vasıtaları ile zat, aile veya işletme ihtiyaçlarında 

kullanılmak üzere istihlak maddeleri ile değiştirilmesi, ziraat makine ve aletlerinin 

başka çiftçilerin zirai işlerinde çalıştırılması karşılığında herhangi bir istihlak maddesi 

veya istihsal vasıtası alınması işleri de zirai faaliyet kapsamına giren hizmetlerdir. Söz 

konusu hizmetleri gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın alan birinci ve 

ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak 

mecburiyetinde olan çiftçilerin bu işlemleri nasıl belgelendireceği hususunda VUK’da 

                                                
142 M. Nadir Arıca, “Vesika Nizamına Uymamanın Müeyyedileri”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı: 
478, s. 153 
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herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Gider pusulası da vergiden muaf esnaftan satın 

alınan mallar veya bunlara yaptırılan işler için düzenleneceğinden zirai faaliyet 

kapsamındaki hizmetler için gider pusulası düzenlenmesi de mümkün değildir. 

İdarenin bu hususta herhangi bir tebliğ düzenlemesi de yer almadığından 

yukarıda bahsedilen işlerin nasıl belgelendirileceği belirsiz bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu konunun 235’inci maddede yapılacak bir değişiklikle çözüme 

kavuşturulması gerektiği düşüncesindeyiz. 

Bu hususta farklı görüşler de bulunmaktadır. Bir kısım görüşe göre gerçek 

usulde vergiye tabi çiftçi ister zirai ürün satsın, ister zirai hizmet ifa etsin, yaptığı 

teslimleri için fatura kesmek durumundadır. Ancak zirai faaliyet kapsamında ifa edilen 

hizmetler için müstahsil makbuzu değil, gider pusulası düzenlenmesi gerekir.143 

 

7. ADİSYON 

7.1. Adisyon Kullanmak Zorunda Olan İşletmeler 

Adisyon, VUK’un 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye 

dayanarak 164 nolu VUKGT ile gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri 

tarafından kullanılması zorunlu hale getirilmiş bir belgedir. Adisyon, hizmet işletmeleri 

tarafından sunulan hizmetin ve hizmetle birlikte satılan emtianın cins ve miktarını 

göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.144 

Masada servis yapılan ve gerçek usulde vergiye tabi olan;  

- Kurumlar Vergisine tabi olan kurumlar tarafından çalıştırılan veya VUK 

hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutulan ve alkollü 

içki servisi yapılan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler 

ve lokantalar gibi işletmeler,  

                                                
143 Ahmet Esen, “Zirai Kazanç Sayılan Hizmetler ve Belge Düzeni”, Maliye Postası, Sayı:496, s.18 
144 Şen, a.g.e., s. 195 
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- Alkollü içki servisi yapılmamakla birlikte KVK’ya tabi olan her türlü 

kurumlar tarafından çalıştırılan veya VUK hükümleri uyarınca bilanço veya işletme 

hesabı esasına göre defter tutulan lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi işletmeler,  

adisyon kullanmak mecburiyetindedirler.  

Buna göre, VUK hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre 

defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, 

lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler adisyon kullanmak mecburiyetindedir.  

Ancak, self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmeler, 

sadece çay, kahve ve meşrubat satımı yapan kahvehane, çay ocağı ve çay bahçesi gibi 

işletmeler, basit usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri ile tom boncuk veya özel kredi 

kartıyla takip edilen hizmetlerin verildiği tatil köyü, otel gibi konaklama işletmelerinde 

adisyon kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.145 

Kurumlar vergisi veya gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olup şehirlerarası 

karayolları üzerinde hizmet veren lokanta, kafeterya, pastane, kulüp ve benzeri 

işletmeler de adisyon kullanma zorunluluğu altındadır.  

Alkollü bira servisi yapılan ve yukarıda belirtilen hizmet işletmeleri, içkili 

hizmet veren işletmeler olarak kabul edilmektedir. Sadece çay, kahve ve meşrubat 

satılan kahvehane, çay bahçesi ve çay ocağı gibi yerler bilanço veya işletme hesabı 

esasına göre deftere tabi olsalar veya kurumlar tarafından işletilseler bile bu 

işletmelerde adisyon kullanılmayacaktır.146 Bu yerlerden alkollü içki servisi yapılanlar 

ile bilanço esasında deftere tabi olanlar veya kurumlar tarafından işletilenlerde masalara 

servis yapılarak sandviç, poğaça, pasta, dondurma ve kuruyemiş gibi yiyecek maddeleri 

de satıldığı takdirde adisyon kullanılacaktır. Self servis esasına göre işletilen lokanta, 

kafeterya gibi işletmelerde ayrıca adisyon kullanılmasına gerek bulunmamaktadır. Self 

servisten maksat, müşterinin yiyecek ve içecek maddelerini alarak kendisine servis 

yapması ve masaya oturmadan önce fatura veya perakende satış fişini almasıdır.  

                                                
145 İrfan Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-3”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı: 512, 
s.119 
146 Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-3”, s. 120 
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Adisyon kullanmak zorunda bulunan hizmet işletmelerinde; masada servis 

yapılmasının yanı sıra, ayrıca, self servisin ve paket halinde satışların bulunması 

durumunda, adisyon yalnızca masaya yapılan servisler için kullanılacaktır.  

Lokanta, kafeterya, pastane, kahvehane, çay ocağı, çay bahçesi gibi hizmet 

işletmelerinde iş hacmi ve özellikleri itibariyle basit usulde vergilendirilenler hiç bir 

şekilde adisyon kullanmayacaklardır.  

7.2. Adisyonlarda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler  

Adisyon, sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla 

düzenlenen bir belgedir. Adisyonlarda en az aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.  

1 - Mükellefin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap 

numarası;  

2 - Hizmetin ve emtianın cinsi, miktarı;  

3 - Adisyonun düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;  

4 - Adisyonun basıldığı matbaa ile ilgili bilgiler.  

Adisyonlar, kopyalı en az iki örnek olarak düzenlenecektir. İlk örneği fatura 

veya perakende satış fişi ile birlikte müşteriye verilecek, ikinci örneği ise işletmede 

kalacaktır. Adisyonlar, müşteriden sipariş alınırken düzenlenecek ve müşterinin 

masasında, daha sonraki siparişler işlenmek üzere bırakılacaktır. Hizmetin 

tamamlanmasından sonra adisyon müşteriye ibraz edilecek ve bu adisyona dayanılarak 

hesap ödenecektir. Ayrıca, müşterinin talebi beklenilmeksizin derhal fatura, fatura 

vermeyi gerektirmeyen hallerde de perakende satış fişi düzenlenerek adisyonun birinci 

örneği ile birlikte müşteriye verilecektir.  

Anlaşmalı matbaalara bastırılmamış adisyonlar ile tarih yazılmamış, müşteri 

masasına bırakılmamış adisyonlar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. Kullanılmayan, 

düzenlenmeyen veya düzenlenip müşteri masasına konulmayan her bir adisyon için 

VUK’un 353’üncü maddesinin 2 numaralı bendinin ikinci fıkrası uyarınca ayrı ayrı özel 
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usulsüzlük cezası kesilecektir. Birden fazla fiilin, tek tutanakla tespiti, ayrı ayrı özel 

usulsüzlük cezasının kesilmesine engel teşkil etmez.  

 

8. PERAKENDE SATIŞ BELGESİ 

Perakende satış vesikası, tutar olarak VUK’un 232’nci maddesinde fatura 

düzenleme zorunluluğunu belirleyen (2011 yılı için) 700.-TL’lik haddi aşmayan satış ve 

hizmet ifalarının belgelendirilmesi için kullanılan bir tevsik unsurudur. Bu bakımdan 

perakende satış vesikası, fatura yerine geçen vesika olarak ifade edilmektedir. 

8.1. Perakende Satış Belgesi Düzenlemek Zorunda Olanlar 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter 

tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları 

satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri perakende satış vesikası ile tevsik olunur.  

Sayılan mükellefler, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları için 

perakende satış vesikası düzenleyeceklerdir. Bu halde söz konusu mükelleflerin fatura 

vermek mecburiyetinde olmadığı durumların açıklanması gerekmektedir. 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin 

nihai tüketiciye yaptıkları emtia satışı veya yaptıkları iş bedelinin 700.-TL’yi aşmaması 

ve nihai tüketicilerin de fatura istememesi durumunda perakende satış vesikası 

düzenlenmesi zorunludur. Dolayısıyla perakende satış vesikasının düzenlenmesinde iki 

şart bulunmaktadır. 

- Satış bedelinin 700.-TL’yi aşmaması, 

- Nihai tüketicinin fatura düzenleme talebinde bulunmaması. 

700.-TL’lik haddin altında kalsa dahi nihai tüketiciler tarafından fatura 

istenilmesi halinde fatura düzenlenmesi ve verilmesi mecburidir. 
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8.2. Perakende Satış Belgesinin Şekil Şartları 

Perakende satışlar; perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları 

veya giriş ve yolcu taşıma biletleri ile tevsik olunur. Perakende satış fişi; makineli 

kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve 

alınan paranın miktarı gösterilir.  

Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası 

dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak düzenlenir ve bir 

nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanıp da müşteriye fiş verilmemesi halinde, 

perakende satış fişi düzenlenmesi ve müşteriye verilmesi zorunludur.147 

Makineli kasa kullanmaları nedeniyle perakende satış fişi düzenlemeyecek olan 

mükelleflerin ise, kullanacakları elektronik veya mekanik yapıya sahip ve yazar kasa 

olarak adlandırılan kasaların, yapılan işlemleri hafızasına ve rulolara kaydetme, müşteri 

ve kati yekun sıra numaralarını teselsül ettirme, müşteri fişi (kuponu) verme 

özelliklerine sahip olmaları gerektiğinden, bu özellikleri taşımayan kasaları kullanan 

mükelleflerin, perakende satışlarını perakende satış fişleri ile tevsik etmeleri zorunludur.  

Diğer taraftan, yukarıdaki nitelikleri taşımakla beraber, sadece kesin toplam 

rakamlarını bir fişe kaydetme özelliğine sahip olan ve rulosuz olarak tanımlanan 

makineli kasaları kullanan mükellefler ise perakende satışlarını bu fişler ile tevsik 

edebileceklerdir.  

Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletlerinin seri ve sıra numarası 

dahilinde teselsül ettirilmesi gerekli olup, fişlerde satılan malın cins ve miktarının 

gösterilmesi zorunlu değildir. Sadece alınan bedelin gösterilmesi gerekmektedir.  

Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası 

müşteriye verilir, diğer nüshası ise satıcı tarafından muhafaza edilir. Kopyalı olarak 

düzenlenmesi gereken fiş ve biletler yerine, dip koçanlı fiş ve biletlerin de kullanılması 

mümkündür. 

                                                
147 İrfan Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-1”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:510, s. 
113 
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VUK’un 233’üncü maddesinde, vergi dairesinin adı ve mükellefin hesap 

numarası, perakende satış vesikasında bulunması gereken bilgiler arasında 

gösterilmemişse de; aynı Kanunun mükerrer 257’nci maddesiyle tanınan yetkiye 

dayanılarak yürürlüğe konulan “Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri 

Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik’in 7’nci 

maddesinin (E) bendinin 1’inci fıkrasında perakende satış vesikalarında bu bilgilerin de 

yer alması öngörülmüş bulunduğundan, vergi dairesinin adı ve mükellefin hesap 

numarasına ilişkin bilgileri içermeyen perakende satış vesikalarının kanunen belli şekil 

ve muhteviyatına uygun oldukları söylenemez.148 

8.3. Perakende Satış Belgesinin Düzenlenmesinde Özel Haller 

206 nolu VUKGT ile muamele miktarı fazla veya satış süratleri yüksek bazı 

emtia türlerinde, perakende satış fişi kullanılmasındaki güçlükler nazara alınarak; tütün, 

sigara, kibrit, pul, milli piyango bileti perakende satışını yapanlar gün sonunda toplu 

fatura düzenleyeceklerdir. 3100 sayılı Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyeti bulunan mükelleflerin, tütün, kibrit ve sigara satışları için “toplu fatura” 

düzenleme imkanı da bulunmaktadır. 

212 nolu VUKGT’de149 kahvehane ve çay ocaklarını işleten mükelleflerin 

münhasıran söz konusu işletmelerindeki satışlarını hizmetin tamamlanıp, müşterinin 

hesabını ödemesi sırasında ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirmeleri kabul 

edilmiştir. Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan kahvehaneleri işleten mükellefler ise 

münhasıran bu işletmelerdeki satışlarını, adisyon tipi perakende satış fişi ile 

belgelendireceklerdir.150 

3100 sayılı Kanunla ilgili genel tebliğlerde münhasıran gazete, dergi ve benzeri 

periyodik yayınların satışını yapan mükellefler, ödeme kaydedici cihazları kullanma 

mecburiyetinin dışında bırakılmıştır. Bu uygulamaya ilave olarak münhasıran gazete, 

dergi ve benzeri periyodik yayınların satışını yapan mükelleflerin, söz konusu emtianın 

                                                
148 Dnş. 3’üncü D.’nin 1986 Yılı 3042 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=4151, (10.12.2010) 
149 Resmi Gazete; Tarih: 27.09.1991, Sayı: 21004 
150 Dnş. 3’üncü D.’nin 1992 Yılı 2269 Esas Numaralı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=4151, (12.12.2010) 
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satışında dip koçanlı perakende satış fişi kullanmaları da mümkündür. Ancak, bahsi 

geçen mükelleflerin istemeleri halinde işletmelerinde ödeme kaydedici cihaz 

kullanılabilecektir.  

3100 sayılı Kanuna göre perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve 

ikinci sınıf tacirlerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır. 

Bu nedenle fırın işletmecileri, ekmek bayileri, alkollü içki, alkolsüz meşrubat ve 

dondurma satıcıları ile tuvalet işletmecilerinin bir önceki dönem satışları veya gayri safı 

iş hasılatı itibariyle mecburiyetlerinin başladığı tarihten itibaren ödeme kaydedici 

cihazları kullanma zorunlulukları bulunmaktadır.  

Ancak yukarıda belirtilen konularda faaliyette bulunan mükelleflerin, 

diledikleri takdirde dip koçanlı perakende satış fişlerini veya giriş biletlerini de ayrıca 

kullanmaları mümkündür. 

8.4. Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi 

Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan kahvehaneleri işleten mükelleflerin 

münhasıran bu işletmelerdeki satışları ile ilgili olarak, malın veya hizmetin müşteriye 

teslimi sırasındaki iki örnek düzenlenerek masaya bırakılacak olan adisyon tipi 

perakende satış fişi kullanmaları gerekmektedir.151 Buna göre, adisyon tipi perakende 

satış fişi kullanmak zorunda olan kahvehaneleri işletenler;  

a) Adisyon tipi perakende satış fişi anlaşmalı matbaalarda bastırılacaktır. 

Adisyon tipi perakende satış fişlerinin anlaşmalı matbaalarda bastırılması ve 

kullanılmasında “VUK Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin 

Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik” ve “164 nolu VUKGT152” hükümlerine 

uyulacaktır.  

b) Adisyon tipi perakende satış fişinde işletme veya mükellefin adı, soyadı, 

varsa ticaret unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası ile fişin seri ve müteselsil sıra 

numarası, malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarına ilişkin bilgiler ile 
                                                
151 İrfan Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-2”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:511, s. 
130 
152 Resmi Gazete; Tarih: 17.02.1985, Sayı: 18669 
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düzenleme tarihi ve saatine ilişkin bilgilere yer vereceklerdir. Bu bilgilerin eksik olması 

halinde adisyon tipi perakende satış fişi hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.  

c) Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan kahvehanelerin hasılatı, adisyon tipi 

perakende satış fişleriyle belgelendirilecektir.  

8.5. Perakende Satış Fişine Dayanan Alışların Gider Olarak Kabul 

Edilmesi 

Nihai tüketici tarafından fatura istenilmesi halinde 700.-TL’lik hadde 

bakılmaksızın fatura verilmesi, satılan emtia veya yapılan iş bedelinin 700.-TL’nin 

altında olması ve müşteri (nihai tüketici) tarafından fatura istenilmemesi halinde ise 

perakende satış fişi verilmesi zorunludur. Diğer bir deyişle satıcı, perakende satış 

belgesinin gider kaydı için yeterli olduğunu ileri sürerek alıcının fatura talebini 

reddedemez.153 

Öte yandan birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan 

çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit 

usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden 

muaf olan esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için satılan emtianın veya yapılan 

işin bedeli ne olursa olsun fatura vermelerinin emtiayı satın alan veya hizmeti yaptıran 

bu kimselerin de fatura istemelerinin ve almalarının zorunlu olduğu ve bunlar için 

perakende satış fişleri geçerli olmayacaktır. 

Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak 

ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve 

bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir 

anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal 

ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin 204 nolu 

VUKGT154 uyarınca gider belgesi olarak kabul edilebilecektir.  

                                                
153 Şen, a.g.e, s. 145 
154 Resmi Gazete; Tarih: 05.06.1990, Sayı: 20539 
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İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında 

ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt 

yapılması gerekmektedir. 

Buna ilave olarak taksi işleten mükelleflerden alınan perakende satış fişlerinin 

de gider belgesi olarak kabul edilmesi mümkündür. Ancak, verilen hizmet bedelinin 

VUK’un 232’nci maddesinde belirtilen haddi aşması halinde fatura düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

İşleri gereği sık seyahat etmek zorunda olan çalışanlar, seyahat süresince yeme, 

içme gibi bir takım harcamalarda bulunmaktadırlar. Bu giderlerin yukarıda ifade 

edildiği gibi mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve 

tüketilmek amacıyla satın aldıkları ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen 

kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet alımları kapsamında sayılarak perakende satış 

vesikası ile tevsik edilip edilemeyeceği hususu tartışmalıdır. 

Ancak Vergi İdaresi, personelin iş seyahatlerinde yaptıkları yeme içme gibi 

harcamalarının gider olarak dikkate alınabilmesi için mutlaka bedel ne olursa olsun 

fatura ile belgelendirilmesi gerektiği, bu harcamalar için alınan perakende satış 

fişlerinin kazancın tespitinde gider belgesi olarak dikkate alınmayacağı görüşündedir.155 

8.6. Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri 

8.6.1. Ödeme Kaydedici Cihazın Mahiyeti 

3100 sayılı Kanun’un 1’inci maddesine göre satışı yapılan malları aynen veya 

işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet 

veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

mecburiyetindedirler.  

Ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar birinci ve 

ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların ve yaptıkları 

işlerin belgelendirilmesinde kullanılır ve fatura yerine geçer.  
                                                
155 Bkz. Durmuş Yener Özel, “İş Seyahatlerinde Yeme; İçme Gibi Harcamaların Perakende Satış Fişi İle 
Belgelendirilip Belgelendirilemeyeceği”, Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2009, sayı:197, s. 89 
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Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde; satış 

fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya unvanının, adresinin, bağlı 

bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, 

vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem 

tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının 

gösterilmesi gerekir. 

8.6.2. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmak Mecburiyetinde Olanlar 

8.6.2.1. Perakende Satış Yapan I. ve II. Sınıf Tüccarlar 

3100 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile satışı yapılan malları aynen ve 

işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan birinci ve ikinci sınıf 

tüccarlara, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyeti getirilmiştir.  

Bu mecburiyet, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını 

yapanlar dışında kalan kimselere satanları yani perakende satış yapan I ve II’nci sınıf 

tüccarları kapsamaktadır. Bir malın aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar 

dışında kalan ve nihai müstehlik olarak nitelendirilen tüketiciye satılması ise perakende 

satış kabul edilmektedir.  

Bir satışın perakende satış sayılabilmesi için malın aynen veya işlendikten 

sonra tekrar satışa arz edilmemesi, tüketilmesi veya sarf malzemesi olarak kullanılması 

ve satın alan kişilerin normal ihtiyacından fazla olmaması gerekir.  

Kısmen perakende, kısmen toptan satış yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarların 

da perakende satışları ile ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmaları zorunluluğu 

bulunmaktadır.  

Fatura verme mecburiyeti olmayan satışlardan kasıt, VUK’un 232’nci 

maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan 700.-TL’nin altındaki 

emtia satışları veya işlerdir. Bu satışlar için emtiayı alan veya işi yaptıranların istemeleri 

üzerine veya mükellefler tarafından kendiliğinden fatura düzenlenmesi; söz konusu 

satışların fatura verme mecburiyeti dışında kalan satışlar olma özelliğini 

değiştirmeyecektir.  
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8.6.2.2. Hizmet İşletmeleri 

3100 sayılı Kanun’da, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra 

satışını yapanlar dışındaki kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların da, 

ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları belirtilmiştir.  

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar dışında kalan 

kimselere hizmet veren işletmelerin, bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı ve 

işletmelerin hukuki statüleri göz önünde bulundurulmak suretiyle hangi sınıfa 

girecekleri VUK’un 177 ve 178’inci maddelerine göre belirlenir.  

8.6.3. Elle Doldurularak Satış Fişi Düzenleme 

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olmayan mükellefler ile 

ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetine tabi oldukları halde bu mecburiyetin 

dışında bırakılanlar VUK hükümlerine göre perakende satış fişi kullanmaya devam 

edeceklerdir.  

Ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin cihazlarının bakım ve 

onarımları sırasında, bakım veya onarımı yapan kuruluş bakımı veya onarımı yapılan 

cihazların yerine mükelleflere geçici olarak aynı türden cihazlar verebilir. Bunun 

mümkün olmadığı veya verilen cihazların da arızalandığı hallerde mükellefler, iş 

yerlerinde bulunduracakları satış fişlerini bu süreye münhasır olarak elle doldurmak 

suretiyle kullanabilirler.156 

8.6.4. Biletle Girilen Yerlerde Kullanılacak Ödeme Kaydedici Cihazlar 

Biletle girilen eğlence yerlerini işletenlerden 2464 sayılı Kanun’un 21’inci 

maddesinin (I) numaralı bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri kapsamında faaliyette 

bulunan (sinemalarda yerli ve yabancı film gösteren) mükellefler istemeleri halinde 

giriş biletlerini, 3100 sayılı Kanun’un 5’inci maddesine göre kaydedici cihazlarla 

düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri, “giriş 

bileti” olarak addedilecektir.  

                                                
156 Şen, a.g.e, s.126 
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Bahse konu biletle girilen eğlence yerlerini işleten mükellefler giriş biletlerini 

yukarıda belirtilen ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle (belediye damgası 

olmaksızın) düzenlemeleri halinde, bu hizmetleriyle ilgili olarak müşterilerine başkaca 

bir belge vermeyeceklerdir.  

Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle düzenlenen biletlerin bir 

nüshası müşteriye verilecek (kayıt rulosunda yazılı olan) diğeri ise VUK’un belgelerin 

muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin hükümleri uyarınca mükellefçe saklanacaktır.  

Müşteriye verilen hizmet karşılığı düzenlenen bilet nüshası, sinemaya girişte 

biletin yırtılması veya iptal edilmesi gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır. Şu kadar ki 

mükerrer kullanımların önlenmesine yönelik olarak giriş biletinin herhangi bir yerine, 

girişte işletmeci tarafından özel işaretlerini taşıyan ve biletin kullanıldığını gösteren 

damga veya kaşe uygulanacaktır.  

 

9. TAŞIMA İRSALİYESİ 

9.1. Taşıma İrsaliyesi Mahiyeti ve Düzenlemek Zorunda Olanlar 

Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığında eşya nakleden gerçek ve tüzel kişilerin 

naklettikleri eşya için düzenleyecekleri belgedir. Taşımanın kara, deniz, demiryolu ile 

yapılması sonucu etkilemez. Ayrıca ücret karşılığında taşınan eşya ticari mal da olsa, ev 

eşyası gibi ticari olmayan nitelik de taşısa taşıma irsaliyesi düzenlenmesi gereklidir.157 

Taşıma irsaliyesi düzenleyecek olanlar, ücret karşılığında eşya nakleden bütün 

gerçek ve tüzelkişilerdir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler de ücret karşılığı eşya 

taşımaları halinde taşıma irsaliyesi düzenleme mecburiyetindedirler. 

Satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya 

taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya 

taşıttırılması halinde alıcının sevk irsaliyesi, ücret karşılığında eşya taşıyanların ise 

taşıma irsaliyesi düzenleme mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla, mal sevkiyatı 
                                                
157 Şen, a.g.e, s. 176 
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yapanların veya yaptıranların sevk irsaliyesi, ücret karşılığında mal taşıyanların ise 

taşıma irsaliyesi düzenlemeleri gerekmektedir.  

9.2. Taşıma İrsaliyesinin Şekil Şartları 

Taşıma irsaliyesinde bulunması gereken asgari bilgiler aşağıda sayılmıştır. 

1. Malın ambara giriş tarihi;  

2. Malın cinsi (malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, sandık gibi ambalaj 

nevinin kaydedilmesiyle iktifa edilir);  

3. Malın miktarı (ticari teamüle göre parça, sandık veya sıklet);  

4. Malın kimin tarafından tevdi edildiği;  

5. Malın nereye ve kime gönderildiği;  

6. Alınan nakliye ücreti tutarı.  

7. Sürücünün ad ve soyadı,  

8. Aracın plaka numarası, 

Taşıma irsaliyesi, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye 

kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı 

taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan 

nezdinde saklanır.158 

Farklı adreslerde bulunan birden çok alıcıya eşya taşınması sırasında tek bir 

“Taşıma İrsaliyesi” düzenlenmesi ve irsaliyenin “alıcı adresi” bölümüne de “ekli 

listedeki muhtelif müşteriler” ibaresinin yazılması uygun görülmüştür. Taşıma 

irsaliyesine eklenecek listede, taşıma irsaliyesinin seri ve sıra numarası, göndericinin 

adı-soyadı, unvanı, gönderinin cinsi ve miktarı (adet, ağırlık vb.), alıcının adı-soyadı ve 

gönderinin varış merkezi ile ücreti yer alacaktır.  

                                                
158 Erim, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-2”, s. 133 
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173 nolu VUKGT uyarınca uluslararası taşımacılıkta kullanılan hamule senedi 

ve konşimentolar, taşıma ücretini ve taşıma irsaliyesinde bulunması gereken diğer 

bilgileri ihtiva etmesi şartıyla, bu belgeler taşıma irsaliyesi olarak da kabul edilir. 

Dolayısı ile söz konusu belgelerin aranan özellikleri mutlaka taşıması gerekir.159 

9.3. Nakliyat Ambarlarında Taşıma İrsaliyesi 

Nakliyat ambarlarında malın ambara girişi ile sevki arasında zaman farkının 

bulunduğu ve birden fazla kişinin mallarının bir arabayla taşımasının söz konusu olduğu 

durumlarda nakliyat ambarlarının malın ambara girişi sırasında aşağıdaki belgeyi 

düzenlemeleri gerekmektedir.  

Nakliyat ambarları, daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim edilen mallar 

için aşağıdaki bilgileri ihtiva eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül 

ettirilen üç nüsha ambar tesellüm fişi düzenleyeceklerdir. Bu şekilde fiş düzenlenmesi 

halinde fişin bir nüshası malı taşıttırana, bir nüshası malı taşıyan aracın sürücüsüne 

verilir ve bir nüshası da nakliyat ambarlarında saklanır. Fişin taşıttıran nezdinde kalan 

nüshası taşıma irsaliyesi örneği yerine geçer.  

Buna göre, ambar tesellüm fişiyle ambara tevdi edilen mallardan birden fazla 

kişiye ait olanların tek bir taşıt veya birden fazla taşıtta taşınması suretiyle ambarlardan 

çıkışı sırasında malların taşınan şahısların ve alıcılarının ad ve soyadları ayrı ayrı 

sütunlarda gösterilen ve taşıma irsaliyesinde bulunması zorunlu olan diğer bilgileri de 

ihtiva eden liste şeklinde düzenlenecek bir taşıma irsaliyesi kullanılacaktır. Ayrıca, liste 

şeklinde düzenlenecek taşıma irsaliyesine tesellüm fişlerinin bir örneği ile malı taşınan 

tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin de eklenmesi zorunludur.  

Ancak müşteriler tarafından ambara teslim edilmesi amacıyla malın sevki 

sırasında düzenlenen sevk irsaliyesinin ambar tesellüm fişine eklenmesi ve birlikte 

bulundurulması halinde, sevk irsaliyesindeki bazı bilgilerin, ambar tarafından malın 

teslim alınması sırasında düzenlenen ambar tesellüm fişinde tam olarak yer alması 

aranmayacaktır.  

                                                
159 Niyazi Özkaya, “Uygulamada Taşıma İrsaliyesi”, Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2009, sayı: 197, s. 116 
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Bir taşıtla sadece bir kişiye ait malın ambar girişi yapılmadan taşınması halinde 

ise ambar tesellüm fişi düzenlenmesine gerek bulunmayıp, VUK’un 240’ıncı maddesi 

uyarınca sadece taşıma irsaliyesi ve malı taşınan veya malı taşıttıran tarafından sevk 

irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.160 

 

10. ÜCRET BORDROSU 

İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecburdurlar. 

GVK’ya göre vergiden muaf olan ücretlilerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet 

erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.  

10.1. Ücret Bordrosu Düzenleyecek Olanlar 

Ücret bordrosunu VUK’un 238’inci maddesine göre işverenler 

düzenleyeceklerdir. GVK’nın 62’nci maddesinde ise işveren şu şekilde tanımlanmıştır. 

“İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran 

gerçek ve tüzel kişilerdir.” 

Ücret bordrosunun düzenlenmesi için işveren tanımı içinde yer alan hizmet 

erbabını işe alma, emir ve talimatları dahilinde çalıştırma şartlarının her ikisinin birden 

sağlanması gerekmektedir. 

Ayrıca GVK’nın söz konusu maddesinin son fıkrasında; 

“61’inci maddenin 1 ila 6 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu 

kanunda yazılı ödevleri yerine getirmek bakımından işveren hükmündedir.” denilerek 

bir takım ödemeler yapanları da işveren olarak sayılmıştır. Bu sayılanlar yaptıkları 

ödemeler dolayısıyla ücret bordrosu düzenleyeceklerdir. 

                                                
160 Şen, a.g.e., s. 179 
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10.2. Ücret Bordrosu Düzenlenmeyecek Durumlar 

GVK’ya göre vergiden muaf ücretler ve diğer ücret üzerinden vergiye tabi 

hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro düzenlenmeyecektir.  

Ücret bordrosunun düzenlenmeyeceği birinci durum, ücretin GVK’ya göre 

gelir vergisinden muaf tutulmuş olmasıdır. GVK dışındaki kanunlarla muafiyet getirilen 

ücretler için her halükarda bordro düzenlenmesi zorunludur. Örneğin Serbest Bölgeler 

Kanunu161 ile istisna getirilen ücretler için bordro tanzim edilmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde VUK’un cezalarla ilgili bölüm hükümlerine göre cezaya tabi tutulması söz 

konusudur. 

Ücret bordrosunun düzenlenmeyeceği ikinci durum ise GVK’nın 64’üncü 

maddesinde sayılan diğer ücretlerdir. Buna göre diğer ücretlerin safi tutarı, takvim yılı 

başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için 

uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir. Diğer ücretler kapsamı aşağıda 

sayılmıştır. 

- Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;  

- Özel hizmetlerde çalışan şoförler;  

-. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;  

-. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;  

- Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet 

mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar. 

10.3. Ücret Bordrosunun Şekil Şartları 

Ücret bordrolarında en az aşağıdaki bilgiler yer alır. 

                                                
161 Resmi Gazete; Tarih:15.06.1985, Sayı:18785 
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1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü 

(ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan işverenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza 

veya mühür konulması mecburi değildir.);  

2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;  

3. Birim ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);  

4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;  

5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.  

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro 

ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü 

ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır. İşverenler ücret bordrolarını, 

yukarıdaki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde tanzim edebilirler.  

Genel, katma, özel bütçeli daire ve müesseselerle belediyelerin ve 3659 sayılı 

kanuna tabi müesseselerin ücret ödemelerinde kullandıkları vesikalar ücret bordrosu 

yerine geçer. 

 

11. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİ 

Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odaları, bölmeler ve yatak 

planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri 

düzenlerler ve işletmede bulundururlar. Bu listelerin günlük olarak düzenlenmesi 

zorunludur.162 Bu belge üzerinde müşterinin oda ücretinin de yazılması 

gerekmektedir.163 

Bu listelerde aşağıdaki bilgiler bulunur:  

1. Mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı ve adresi,  

                                                
162 M. Nadir Arıca, “Taşıma ve Otel İşletmelerinde Belge Nizamı-4”, Maliye ve Sigorta Yorumları, 
Sayı: 472, s. 104 
163 Şen, a.g.e., s. 180 
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2. Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti,  

3. Düzenleme tarihi.  

Konaklama tesislerinde konaklama yapan ve bu tesislerin hizmetlerinden 

yararlananlar günlük müşteri listelerinde gösterilmektedirler. Konaklama yapan kişilerin 

bu tesislerden ayrılmaları halinde, günlük müşteri listelerindeki toplam gün sayısına 

göre hizmetin bedeli hesaplanmakta ve buna uygun olarak fatura düzenlenmektedir. 

Dolayısıyla konaklama tesislerindeki faturaların dayanağını günlük müşteri listeleri 

teşkil etmektedir.164 

 

12. MUHABERE EVRAKI 

VUK’un 242’nci maddesine göre tüccarların her nevi ticari muameleleri 

dolayısıyla yazdıkları ve aldıkları mektuplar (telgraflar ve hesap hülasaları dahil) 

muhabere evrakını teşkil eder. Gönderilen ve gelen muhabere evrakının, işlerinin 

icabına göre dosyada muhafaza edilmesi mecburidir. 

Mükelleflerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler nedeniyle ortaya çıkan 

alacak ve borçları için bono veya poliçe düzenlemeleri halinde, bu poliçe veya 

bonoların TTK uyarınca bulunması gereken bilgilerin yanı sıra aşağıdaki hususları da 

ihtiva etmesi zorunludur.  

1. Müteselsil seri ve sıra numarası.  

2. Alacaklı ve borçlunun adı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap 

numarası.  

Bono, poliçe, çek, senet, tahvil, hisse senedi, finansman bonosu, kar ortaklığı 

belgesi ve benzeri kıymetli evrakın vergi belge düzenini sağlamak açısından ihtiva 

edeceği bilgileri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

                                                
164 M. Nadir Arıca, “Taşıma ve Otel İşletmelerinde Belge Nizamı-4”, s. 104 
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13. DİĞER BELGELER 

Tüccarlar VUK’da sayılan veya VUK’un verdiği yetkiye dayanılarak Maliye 

Bakanlığı tarafından düzenlenme zorunluluğu getirilen maddelerin dışında kalan ve bir 

hüküm ifade eden veya icabında bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen 

mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla 

ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi evrakını dosyada muhafaza 

etmeye mecburdurlar.  

Damga resmi mükellefleri, gazete ve sair neşriyatın pul yapıştırılan koleksiyon 

nüshalarını ve Türkiye’de tanzim edilip doğrudan doğruya ecnebi memleketlere 

gönderilen evrak ile çekilen telgrafların Türkiye’de kalan kopyalarını aynı surette 

muhafaza etmek mecburiyetindedirler.  

GVK’nın 54’üncü maddesinin 2 numaralı bendine göre vergi matrahlarının 

tespitinde gerçek giderleri nazara alınan mükellefler, bu giderlerini tevsik edecek 

vesikaları saklamaya mecburdurlar.  

GVK’ya göre diğer kazanç ve iratları üzerinden vergilendirilecek mükellefler, 

vergi matrahının tespitinde nazara alınacak giderlerini ispat edecek vesikaları muhafaza 

etmek mecburiyetindedirler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ÖZELLİK ARZEDEN İŞLERDE BELGE DÜZENİ 

 

1. BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERDE BELGE DÜZENİ 

Basit usulde vergilendirme kapsamına alınan mükellefler ile bu usulde 

vergilendirilecek mükellefler, VUK hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları 

ve diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar. Bu hususta 215 nolu 

GVGT’de165 geniş açıklamalar yapılmıştır. 

1.1. Basit Usulde Vergilendirmede Mükelleflerce Düzenlenecek Belgeler 

Basit usule tabi mükellefler hasılatları ile ilgili olarak VUK’da yazılı vesikaları 

kullanacaklardır. VUK’un mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye 

istinaden, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin;  

- Günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri,  

- Düzenlenen faturanın alıcıya ilişkin bilgiler yerine “... tarihli toplam hasılat” 

ibaresinin yazılması,  

- Satılan emtia veya yapılan hizmet, farklı katma değer vergisi oranlarına tabi 

ise hasılatın katma değer vergisi dahil olmak üzere faturada ayrı ayrı toplamlar halinde 

gösterilmesi,  

gerekmektedir. 

                                                
165 Resmi Gazete; Tarih:06.12.1998, Sayı: 23545 
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Ancak, bu imkandan yararlanmak isteyen mükellefler müşterilerinin istemeleri 

halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek 

zorundadırlar.  

Basit usule tabi mükelleflerce gün sonunda tek belge düzenlenmesi, vergi 

sisteminde belge düzeninin yerleşmesinde açık bırakılan kapılardan biridir. Bu 

mükellefleri belge düzeni dışında bırakmak, gün içi işlemlere ilişkin olarak gün sonunda 

tek fatura düzenlemek, bu mükelleflerin sisteme uyumunda geciktirici bir etken olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Vergi idaresinin gün sonunda toplu belge düzenlenmesine müsaade etmesi, 

mükellefleri bu tür yollara sevk etme riski taşımaktadır. Her ne kadar basit usule tabi 

mükelleflere belge almama ve vermeme durumunda bazı müeyyideler öngörülmüş ise 

de kanaatimizce bunlar yeterli değildir 166. 

1.2. Belgelerin Temini ve Teslimi 

Basit usule tabi mükellefler kullanacakları belgeleri ve zarfları bağlı oldukları 

oda veya birliklerden temin edeceklerdir. Belgeler ile zarfların basımı, dağıtımı, 

izlenmesi ve kayıtlarının tutulması işlemlerinin ilgili mesleki teşekküllerce 

yürütülecektir.  

Basit usule tabi mükellefler, üç aylık mal alış ve giderleri ile hasılatlarını 

gösteren belgeleri, ebadında torba zarflara koyarak bağlı olduğu büroya vereceklerdir.  

1.3. Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü  

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, bir takvim yılı içinde aldıkları 

mallara ve hizmetlere ait alış belgeleri ve yaptıkları giderler ile hasılat belgeleri 

kayıtlarının tutulduğu bürolarda muhafaza edilecektir.167 Cari takvim yılına ilişkin 

belgelerin ibrazı da bu bürolardan talep edilecektir.  

                                                
166 Seyit Ahmet Baş, “Basit Usulde, Belge Düzeninin Eleştirisi”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 
Dergisi, Şubat 2000, sayı:142, s. 65 
167 Göktuğ Göktaş, “Basit Usul Vergilendirmede Belge Düzeni”, Maliye Ve Sigorta Yorumları, Sayı: 
444, s. 35 
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Cari takvim yılı kayıtlarının tutulması ve vergilendirmeyle ilgili tüm ödevler 

bürolarca yerine getirilecektir. Yıllık beyannamenin verilmesinden sonra o yıla ilişkin 

belgeler muhafaza edilmek üzere mükellefe teslim edilecektir. Teslim alınan belgeler, 

ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılı başından başlayarak 5 yıl süre ile 

mükelleflerce muhafaza edilecektir.  

 

2. AKARYAKIT İŞLETMELERİNDE BELGE DÜZENİ 

3100 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesiyle Maliye Bakanlığı’na tanınan yetkiye 

istinaden, taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt 

satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci 

sınıf tacirlerin, akaryakıt satışlarında özel niteliklere haiz ödeme kaydedici cihaz 

kullanmaları gerekmektedir.  

2.1. Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanması 

Taşıtlara akaryakıt satışının yapıldığı pompalar, özellikleri 3100 sayılı Kanun 

ve tebliğlerle belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan bir veya daha fazla ödeme kaydedici 

cihaza bağlanmış olacaktır. Pompalar, kasiyer veya pompacı olmaksızın bilfiil müşteri 

tarafından da (kredi kartlı vb.) kullanılabilen ödeme kaydedici cihazlara da 

bağlanabilecektir.  

Yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili bilgiler ödeme kaydedici cihaz hafızasına 

otomatik olarak kaydedilecektir. Hafızaya kaydedilen bilgiler, akaryakıt verme 

işleminin sonunda ödeme kaydedici cihazdan yine otomatik olarak çıkacak fişler ile 

belgelendirilecektir.  

Mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları 

akaryakıt bedeli karşılığında, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenecek ödeme 

kaydedici cihaz fişlerinin, gider belgesi olarak kabul edilmesi, VUK’un mükerrer 

257’nci maddesiyle Bakanlıkça uygun görülmüştür. 
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Ödeme kaydedici cihazın veya sistemin arızalanması halinde arıza 

giderilinceye kadar pompa manüel olarak çalışmaya devam edecektir. Pompanın 

manüel olarak çalıştığı süredeki satış bilgileri, arızanın giderilmesini müteakip toplam 

hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı itibariyle otomatik olarak ödeme kaydedici cihaz 

hafızasına kaydedilecek ve “Z” raporlarında gösterilecektir. Cihazın arızalanması 

sebebiyle manüel olarak kullanıldığı süreler içerisindeki satışlar VUK’a göre 

düzenlenen fatura veya perakende satış vesikaları ile belgelendirilecektir.  

2.2. Akaryakıt İstasyonu İşletmecilerinin Kanuni Defterlerine Yapacakları 

Kayıtlar 

Akaryakıt istasyonu işletmecileri kanuni defterlerine yapacakları kayıtlarda, 

yukarıda açıklandığı şekilde düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişleri, fatura ve 

perakende satış vesikalarında yazılı miktar ve tutarları esas alacaklardır.  

Akaryakıt istasyonlarında kredi kartı ile yapılan satışlarda, kredi kartına ilişkin 

komisyonun satıcı tarafından değil de alıcı tarafından karşılandığı durumlarda, 

komisyon banka tarafından tahsil edildiği için satıcının hiçbir şekilde hesaplarına 

girmeyen bir komisyon için satıcının satış belgesi düzenlemesi gerekmez 168 Nitekim 

Danıştay Kararlarında da komisyonun alıcı tarafından karşılandığı durumlarda satıcının 

belge düzenlememesi nedeniyle özel usulsüzlük cezasının kesilemeyeceğine karar 

verilmiştir 169 

Danıştay söz konusu kararda komisyon bedeline belge düzenlenememesinin 

vergi kanunlarına aykırı olmadığına, özel usulsüzlük cezası uygulanamayacağına karar 

vermiştir. İdare, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğundan bu gibi durumlarda 

özel usulsüzlük cezası uygulanamayacağı açıktır.170 

                                                
168 Kazım Yılmaz, “Kredi Kartıyla Yapılan Satışlarda Belge Düzenine İlişkin İki Sorun”, Vergici ve 
Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, sayı:211, s. 47 
169 Bu konuda örnek karar için Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 05.02.2003 tarihli ve 2002/1938 Esas 
sayılı kararı. (Kaynak: Kişisel Arşiv) 
170 Ömer Ustabulut, “İnternet Üzerinden Ve Kredi Kartlarıyla Satışlarda Belge Düzeni”, Maliye ve 
Sigorta Yorumları, Sayı: 413, s. 194 
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2.3. Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinin 

Fatura Yerine Geçen Belge Olarak Kabul Edilmesi 

3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanan 58 nolu genel tebliğde, 

mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt 

bedeli karşılığında düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişleri gider belgesi olarak 

kabul edilmiştir. 

Akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak 

suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarı olan 700.-TL’nin 

altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilmesi ve bu 

şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince 

yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması gerekmektedir. 

2.4. Taşıt veya Müşteri Tanıma Sistemleri Kullanılarak veya Özel 

Anlaşmalara Dayanılarak Yapılan Akaryakıt Satışlarında Belge Düzeni 

Akaryakıt istasyon işletmeleri veya dağıtım şirketleri, bazı kamu kurumları 

veya özel firmalara, işleriyle ilgili taşıtları için taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. 

sistemleri veya özel olarak geliştirilen kartları kullanarak ya da özel anlaşmalara 

dayanarak akaryakıt satabilmektedirler.171 Anılan işletmelerin bahse konu satışlarını 

aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde belgelendirmeleri de mümkün bulunmaktadır. 

Akaryakıt pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanmış olan istasyonlardan; 

taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler kullanılarak (fiş üzerinde “Taşıt Veya Müşteri 

Tanıma Sistemi Faturaya Dönüştürülecek” ibaresi bulunan), bazı kurumlar tarafından 

geliştirilen özel kartlar kullanılarak (akıllı kart vb.),taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. 

sistemler olmaksızın müşteriler ile akaryakıt dağıtım şirketleri veya istasyon 

işletmecileri arasında yapılan özel anlaşmalara dayanılarak gerçekleştirilen (ve 

pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle 

belgelendirilen) ve faturası mal teslimini müteakiben belirli periyotlarla düzenlenen 

akaryakıt satışlarına münhasır olmak üzere, bu satışlara ilişkin faturanın (katma değer 

                                                
171 Volkan Aksoyoğlu, “Taşıt Veya Müşteri Tanıma Sistemleri Kullanılarak Yapılan Akaryakıt Satışları 
İle Tankerlerden Yapılan Satışlarda Belge Düzeni”, Maliye Postası, Sayı:693, s. 113 
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vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) onbeş gün içinde dağıtım 

şirketleri ve/veya akaryakıt istasyon işletmelerince VUK’a göre toplu olarak 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtildiği şekilde faturası sonradan düzenlenen (taşıt tanıma, 

müşteri tanıma vb. sistemler kullanılmadan özel anlaşmalara dayanılarak yapılan) 

akaryakıt satışlarına ait ödeme kaydedici cihaz fişleri, akaryakıt istasyonu işletmelerince 

üzerine “İptal” şerhi düşülerek iptal edilmek suretiyle adına fatura düzenlenen kişi veya 

kuruluşlara verilecektir. Bahse konu fişler, adına fatura düzenlenen kişi veya 

kuruluşlarca ilgili faturaya eklenmek suretiyle saklanacaktır.172 Şu kadar ki dileyen 

istasyon işletmeleri, akaryakıtın teslimi anında cihazdan çıkan ödeme kaydedici cihaz 

fişlerinin asıllarını, adına fatura düzenlenen kişi veya kuruluşlara, faturanın 

düzenlenmesi aşamasında da verebilirler. Bu takdirde akaryakıt teslimi yapılan araçta, 

istasyon sahibi ile müşteri arasında (faturası sonradan düzenlenen akaryakıt satışına 

dair) yapılan anlaşma metninin bir örneğinin bulunması şarttır. Ödeme kaydedici cihaz 

fişlerinin üzerine veya arkasına, yapılacak ödemelere ilişkin olarak akaryakıt istasyonu 

işletmelerince (veresiye, kredi vb.) kaşe veya şerhlerin düşülmesi de mümkün 

bulunmaktadır. 

Adına fatura düzenlenen kişi ve kuruluşların söz konusu belgeleri gider belgesi 

olarak kullanabilmeleri için fatura üzerindeki tutar ile ekindeki iptal edilmiş ödeme 

kaydedici cihaz fişlerinin toplam tutarının birbirine eşit olması gerekmektedir. Ödeme 

kaydedici cihaz fişlerinin toplam tutarının faturada yazılı tutardan daha az olması 

halinde, adına fatura düzenlenen kişi veya kuruluşlar muhasebe kayıtlarında fişlerin 

toplam tutarını esas alacaklardır.173 

                                                
172 İhsan Akar, “Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılacak ÖKC’ler ve Belge Düzeni”, Vergici ve 
Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı:215, s. 170 
173 Aksoyoğlu, “Taşıt Veya Müşteri Tanıma Sistemleri Kullanılarak Yapılan Akaryakıt Satışları İle 
Tankerlerden Yapılan Satışlarda Belge Düzeni”, s. 114 
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2.5. Bedeli Peşin Ödenen Akaryakıt Satışlarında Belge Düzeni 

Bazı kamu kurumları ve firmalar taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler 

kullanılarak veya özel anlaşmaya dayanarak daha sonra alacakları akaryakıtın bedelini 

peşin ödeyip faturasını düzenletmek şeklinde de anlaşma yapabilmektedirler. 

Bedeli peşin ödenip faturası düzenlenmiş bulunan satışlarla ilgili olarak 

bilahare taşıtlara yapılacak akaryakıt teslimlerinde, pompalara bağlı ödeme kaydedici 

cihazlardan otomatik olarak çıkacak fişlerin daha önce düzenlenmiş bulunan faturalarla 

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Buna göre dağıtım şirketleri ve/veya akaryakıt istasyon 

işletmelerinin bedelini peşin tahsil ederek düzenlemiş oldukları faturalara eklenmek 

üzere, her ayın sonu itibariyle o ay içerisinde yapılan satışlara ilişkin olarak iki örnek 

liste hazırlayacaklardır. Söz konusu listeler işletmelerce, imzalanıp kaşelendikten sonra 

bir örneği daha önce düzenlenmiş bulunan faturanın işletmede kalan nüshasına 

eklenecek, diğer örneği de faturanın ilk nüshasına eklenmek üzere alıcıya verilecektir. 

Akaryakıt teslimi sırasında otomatik olarak çıkan fişler, akaryakıt istasyonu 

işletmelerince iptal edilerek, adına fatura düzenlenen kişi veya kuruluşlarca 

saklanacaktır. 

2.6. Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışları 

İstasyon dışında müşterinin istediği mahalde teslim edilmek üzere tankerlerle 

taşınan veya taşıttırılan akaryakıt satışlarında aşağıda belirtildiği şekilde işlem 

yapılacaktır. 

1. Pompadan akaryakıt alınabilmesi için taşıtın plaka numarasının veya alıcıya 

ilişkin bilgilerin ödeme kaydedici cihaza girilmesi zorunlu olduğundan, tankere dolum 

yapılırken satış yapılacak müşterilere ait plaka no (plakası yoksa “PLAKASIZ” ifadesi 

yazılacaktır) ile ad-soyad ve unvan bilgileri girilecek ve satılan akaryakıtın cins miktar 

ve tutarlarını gösterecek şekilde her bir müşteri için ayrı ayrı ödeme kaydedici cihaz fişi 

düzenlenecektir. 

2. Ödeme kaydedici cihaz fişlerinde görülen müşterilerin her biri için VUK’a 

göre sevk irsaliyesi düzenlenecek ve araçta bir örneği bulundurulacaktır. 



93 

3. Düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri akaryakıtın teslimi anında 

müşteriye verilecektir. 

4. Müşterinin ödeme kaydedici cihaz fişinde gösterilen miktardan daha az 

akaryakıt alması halinde alınmayan akaryakıtın karşılığı olarak; müşterinin gelir, 

kurumlar veya katma değer vergisinden dolayı mükellefiyetinin bulunması halinde, 

müşteri tarafından akaryakıt istasyonu işletmecisi adına iade amacıyla fatura (serbest 

meslek erbabı ise serbest meslek makbuzu), müşterinin, gelir, kurumlar veya katma 

değer vergisinden dolayı mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise akaryakıt istasyonu 

işletmecisi tarafından VUK’un 234 üncü maddesinde belirlenen asgari bilgileri ve 

müşterinin imzasını içerecek şekilde gider pusulası (gelir vergisi tevkifatı 

yapılmaksızın) düzenlenecektir. 

5. Müşteriler tarafından alınmayan ve yukarıda belirtildiği şekilde belgelenen 

akaryakıt, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın akaryakıt istasyonundaki tanka 

boşaltılacaktır. 

2.7. Test ve Sevk Amaçlı Alımlar 

Akaryakıt istasyonlarındaki pompalardan, taşıtlara yapılan satışların dışında 

test ve sevk amaçlı akaryakıt alımları da olabilmektedir. Pompalardan test amaçlı bir 

alım olduğu takdirde fişin plaka bilgisi bölümüne “Test” ibaresi girilerek akaryakıt 

alımı gerçekleştirilecek ve testin tamamlanmasını müteakip alınan akaryakıt tanka 

boşaltılacaktır.  

Aynı mükellefin diğer istasyonları veya depolarına sevk edilmek üzere 

pompalardan bir alım yapıldığı takdirde fişin plaka bilgisi bölümüne “Sevk” ibaresi ile 

birlikte taşımanın yapılacağı aracın plaka numarası ve taşınacak yerin adı girilecektir. 

Pompalardan gerçekleştirilecek sevk amaçlı alımlar, yalnızca birden fazla istasyona 

veya depoya sahip akaryakıt istasyonu işletmecilerinin bu depo veya istasyonları 

arasında gerçekleştirecekleri sevkiyatlara yönelik olarak yapılabilecek, bunun dışında 

pompalardan sevk amaçlı herhangi bir çıkış yapılamayacaktır. Sevk yapılacak yer için 

ayrıca VUK’a göre sevk irsaliyesi düzenlenecektir. 
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2.8. Yanlış Plaka Numarası Girilmesi 

Ödeme kaydedici cihazların hafıza ünitelerinin silinemez ve değiştirilemez 

özellikte olması sebebiyle pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak 

suretiyle düzenlenen fişler üzerinde yer alan yanlış plaka bilgilerinin cihaz üzerinden 

düzeltilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bu nedenle yanlış plaka bilgisi ihtiva eden ödeme kaydedici cihaz fişlerinin 

düzeltilmesi için, hatalı fiş iptal edilerek bunun yerine VUK’a göre fatura düzenlenmesi 

gerekmektedir. 

 

3. BANKALARDA BELGE DÜZENİ 

Bilindiği üzere, VUK’un 227’nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm 

olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere 

ait kayıtların tevsikin mecburi olduğu hükme bağlanmış; aynı kanunun 229-242’nci 

maddelerinde de bu kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken fatura ve fatura 

yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, ücretlere ait kayıt ve vesikalar ile diğer 

evrak ve vesikalara ait hükümlere yer verilmiştir.  

Diğer taraftan, VUK hükümlerine göre tutulan veya düzenlenen defter ve 

belgelere ilaveten, muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerle ilgili diğer 

mevzuatta da bu mükelleflerce tutulması veya düzenlenmesi gereken defter veya 

belgelere ilişkin düzenlemeler ve bu konuda muhtelif kamu idarelerine düzenleme 

yapma yetkisi tanıyan hükümler yer almaktadır. Bunun sonucunda mükellefler bazı 

durumlarda aynı amaca hizmet eden birden fazla belge düzenlemek zorunda 

kalmaktadır.  

Bu konuda VUK’un mükerrer 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği 

yetkiye dayanılarak mükerrer belge düzenleme mecburiyetinin yarattığı külfetleri 

azaltmak amacıyla bankaların faaliyetleri sırasında düzenleyecekleri belgelerle ilgili 

olarak düzenlemeler yapılmıştır.  
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3.1. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler 

Bankalar, yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin kayıtlarının dayanağı 

olan fatura yerine, 246 nolu VUKGT’de açıklanan şartlara uygun olarak belge 

düzenlemek zorundadırlar.  

1- Bankalar, döviz alım satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı 

kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak 

üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek 

tutarları aşağıdaki şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla 

belgeleyeceklerdir.174 Ancak, bankacılık teamüllerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl 

gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim 

cetvelleri (ekstreler) ile bildirilmesi mutad olan faiz, hizmet bedeli, komisyon ve 

masrafları için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetvelleri 

düzenlenebilecektir. 

Dekontlar en az iki örnek olarak düzenlenecek, ikiden fazla örnek olarak 

düzenlendiği takdirde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir. Bankalar 

yaptıkları muamelelere ilişkin olarak lehlerine doğacak meblağlar için düzenleyecekleri 

belgelere, 243 nolu VUKGT’de açıklanan esaslara göre ayrı bir müteselsil sıra numarası 

vereceklerdir. Ancak, banka lehine bir meblağın doğmasını gerektiren işlemlerin diğer 

işlemlerden ayrılmasında karşılaşılabilecek güçlükler dikkate alınarak, bankaların 

düzenleyecekleri tüm belgelere, ayırım yapılmaksızın tek seriden müteselsil sıra 

numarası vermeleri de mümkündür.  

2- Sıra numarası verildikten sonra işlemden vazgeçilmesi veya düzenlenen 

belgede hatalı bilgilere yer verildiğinin anlaşılması halinde aşağıdaki şekilde işlem 

yapılacaktır.  

Belgenin hatalı düzenlendiği, işlemin muhasebe kayıtlarına alınmasından önce 

tespit edildiği takdirde belge iptal edilecek, ancak iptal edilen belge muhafaza edilerek 

talep halinde yetkili mercilere ibraz edilecektir. Belge muhteviyatının muhasebe 

                                                
174 Firuzan Tığlı, “Kredi Kartı Kullanılması Sonucu Elde Edilen Ödül Bedelinin Kullanılması ve Belge 
Düzeni”, Maliye Postası, Sayı: 694, s. 88 
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kayıtlarına alınmasından sonra düzeltmenin icap ettiği hallerde ise belge iptal edilmeyip 

bu kaydı düzeltici mahiyette yeni bir belgeye istinaden düzeltme kayıtları yapılacaktır.  

3- Bankalar döviz alım satım işlemlerini TCMB tarafından belirlenen esaslara 

uygun olarak düzenleyecekleri döviz alım belgeleri veya döviz satım belgeleri ile 

belgelendireceklerdir. Bankalar döviz alım belgelerini genel olarak iki nüsha olarak 

düzenlenmek zorundadır. İhracat işlemlerine ilişkin döviz alım belgeleri üç nüsha olarak 

düzenlenir.175 

4- Bankalar, müşterileri adına menkul kıymet borsalarında aracı kurum 

sıfatıyla yapacakları alım satımlara ilişkin olarak lehlerine tahakkuk edecek tutarları 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 

düzenleyecekleri işlem sonuç formları veya bu belgede yer alması gereken bilgileri de 

ihtiva etmek kaydıyla düzenleyecekleri dekontlarla belgelendireceklerdir.176 

5- Dekontların, döviz alım ve satım belgelerinin ve bankalarca aracı kurum 

sıfatıyla düzenlenecek işlem sonuç formlarının basımı için önceden izin alınması, 

anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu olmayıp, 

bankalar (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere her yıl altışar aylık 

dönemler itibariyle fatura yerine geçmek üzere düzenledikleri dekontların seri ve sıra 

numaralarını, bunları düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla birlikte bir liste 

haline getirerek dönemin bitimini izleyen ayın son günü mesai bitimine kadar kurumlar 

vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak gönderecekler 

veya elden teslim edeceklerdir.  

3.2. Ceza Uygulaması 

Yukarıda sayılan belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, aslı ile 

örneğinde farklı tutara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin 

tespiti halinde, her belge için ayrı ayrı olmak üzere VUK’un 353/2’nci maddesi 

uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Ayrıca, bu belgelerin sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlendiğinin veya bunların bilerek 

                                                
175 Ersoy, a.g.e, s. 52 
176 Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-3”, s. 121 
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kullanıldığının tespiti halinde VUK’un 344/2’nci maddesi uyarınca kaçakçılık cezası 

kesilecektir. 

Bankalar tarafından düzenlenen dekontlara ilişkin bilgilerin süresinde ilgili 

vergi dairelerine bildirilmemesi halinde de bunlar adına VUK’un 352/2-7’nci 

maddesine göre usulsüzlük cezası kesileceği 243 nolu VUKGT’de177 açıklanmıştır. 

 

4. SERBEST HEKİMLERDE BELGE DÜZENİ 

Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner 

hekimler dahil), iş yerlerinde kredi kartı okuyucularından (POS -Point of Sale) 

bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları 

zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan 

mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde VUK uyarınca düzenlenmiş 

“serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. Hekimler, vermiş 

oldukları hizmet karşılığında POS dışında hizmet bedelini nakit olarak tahsil etmeleri 

durumunda ise eskiden olduğu gibi serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerdir.178 

4.1. Cihazların ve Belgelerin Özellikleri 

Anılan hekimlerce kullanılacak POS cihazları ve bunlar tarafından üretilen 

belgelerin, serbest meslek faaliyeti kapsamında elde edilen kazancın VUK’a göre 

belgelendirilmesini sağlayacak şekilde aşağıda sayılan özellikleri haiz olması 

gerekmektedir. 

Belge üzerinde; mükellef bilgileri, tarih, saat, sıra no, hizmetin cinsi, vergi 

dahil tutarı vb. bilgiler ve “Bu belge VUK uyarınca serbest meslek makbuzu yerine 

                                                
177 Resmi Gazete; Tarih: 07.09.1995, Sayı: 22397 
178 İmdat Türkay, “Hekimlerin POS Cihazı Kullanmak Suretiyle Yapacakları Tahsilatlarda Belge 
Düzeni”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı: 243, s. 56 
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geçen belge hükmündedir.” ibaresi yer alacaktır.179 POS’lardan her günün sonunda 

günlük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecektir. 

Ancak şekil ve muhtevası itibariyle uygun olmayan POS fişleri, VUK uyarınca 

düzenlenmiş belge hükmünde sayılmayacaktır. 

4.2. Uygulama Usul ve Esasları 

Anılan mükellefler, işyerlerinde yukarıda belirtilen özelliklere sahip POS’ları 

bulunduracaklar ve kullanacaklar; söz konusu şartları taşımayan POS’ları 

kullanamayacaklardır. Mükellefler, bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilen 

POS’ları kullanmak suretiyle yaptıkları tahsilatlarda müşterilerine bu POS’lardan çıkan 

belgeleri verecekler, müşteri tarafından talep edilse dahi başkaca bir belge 

düzenlemeyeceklerdir. Bahsi geçen POS cihazlarının özelliğinden ve kredili satışlara 

ilişkin mevzuattan dolayı belgenin birinci nüshasının mükellefte kalması durumunda, 

müşteriye verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalarında asıl belge gibi mütalaa 

edilecektir. 

Mükelleflerin işyerlerinde bu POS’ları kullanıyor olmaları serbest meslek 

makbuzu düzenleme mecburiyetlerini kaldırmamaktadır. Zira bedeli kredi kartı 

kullanılmaksızın ödenen hizmetler için POS’ların kullanılması söz konusu 

olmamaktadır. Bu durumda, anılan mükelleflerin bedelini kredi kartı kullanılmaksızın 

(nakit, çek, havale vb. olarak) tahsil ettikleri hizmetler için VUK’a göre serbest meslek 

makbuzu düzenlemeleri gerekmektedir.180 

4.3. Ceza Uygulaması 

Bu kapsamdaki mükelleflerden; yukarıda belirtilen özellikleri haiz POS 

cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya iş yerinde bulundurmakla beraber 

öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere, VUK’un mükerrer 

355/1’inci maddesine göre özel usulsüzlük, cezası kesilecektir. Belirtilen 

                                                
179 İrfan Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-5”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:514, 
s.109 
180 M. İrfan Akşehir, “Hekimlerin 1 Haziran 2008 Tarihinden İtibaren POS Cihazı Kullanmak Suretiyle 
Yapacakları Tahsilatlarda Belge Düzeni”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı:242, s. 160 
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sorumluluklara uyulmaması durumunda serbest meslek erbabı olarak faaliyette bulunan 

hekimleri büyük bir cezai yaptırım beklemektedir.181 

4.4. Reçete 

Özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan 

hekimlerce (diş hekimi dahil) özel muayene ve tedaviler için düzenlenen reçeteler, VUK 

uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına 336 nolu VUKGT182 ile alınmıştır. 

Özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan 

hekimlerce düzenlenen reçeteler, sadece defterdarlıklarla anlaşmalı matbaalara 

bastırılarak kullanılacaktır.  

Reçetelerde asgari olarak aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.  

1 - Hekimin adı ve soyadı, iş adresi, vergi dairesi ve sicil (hesap) numarası,  

2 - Hastanın adı ve soyadı,  

3 - Reçetenin düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,  

4 - Reçetenin düzenlendiği yerin adresi (özel muayenehane ise muayenehane, 

özel poliklinik ise poliklinik, özel hastane ise hastane adresi).  

Ayrıca, reçeteler kullanılacağı yere göre seri ayırımı yapılmak suretiyle 

matbaalarda bastırılacak ve kullanım yeri için geçerli olacaktır. Mesela; bir hekim özel 

muayenehane, özel poliklinik, özel hastane gibi birden fazla yerde çalışıyor ve reçete 

düzenliyorsa, her biri için ayrı seriden bastırılmış reçete kullanacaktır. Özel 

muayenehane reçetesi, özel poliklinik veya özel hastanede kullanılmayacaktır.  

Reçeteler, kopyalı en az üç örnek olarak düzenlenecektir. Reçetenin 

düzenlenmiş olması serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi mecburiyetini ortadan 

kaldırmaz. Düzenlenen reçetelerin iki örneği, serbest meslek makbuzu ile birlikte 

                                                
181 Türkay, a.g.m., s. 63 
182 Resmi Gazete; Tarih: 29.07.2004, Sayı: 25537 
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müşteriye verilecek ve bu örneklerden biri saklanmak üzere eczanede alıkonulacak, 

üçüncü örnek ise muayenehanede kalacaktır.  

Düzenlenecek reçetelerde, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 

İcrasına Dair Kanunun183 72’nci maddesine istinaden tutulan protokol defterindeki 

protokol numarasına da yer verilmesi zorunludur. Reçete üzerinde protokol numarasının 

yer almaması halinde bu belge hiç düzenlenmemiş sayılacak ve VUK’un 353/2 

maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.184 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastane, poliklinik, sağlık ocakları gibi 

yerlerde veya kamu kurum ve kuruluşlarının işyerlerinde kendi personeli için yürütülen 

sağlık hizmetlerinde kullanılan resmi antetli hekim reçetelerinin, bu kapsama girmediği 

191 nolu VUKGT185 ile açıklanmıştır. Ancak, bu yerlerde düzenlenen reçeteler, 

“muayenesi kurumumuzda yapılmıştır.” ibaresi ve kurum yetkilisinin adı, soyadı ve 

görevini belirtir kaşe basılmak, imzalanmak ve tarih konulmak suretiyle onaylanacaktır.  

Öte yandan, dağıtım ve denetimi Sağlık Bakanlığı’nca yapılan renkli reçeteler 

bu kapsama girmemektedir. Ancak, bu reçeteler düzenlenirken düzenleyen doktorun 

adı, soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası bir kaşe ile basılacak veya elle yazılacaktır. 

Ayrıca bu reçetelerde düzenleme tarihi ve hastanın adı, soyadı ve adresi mutlaka yer 

alacaktır.  

 

5. DÖVİZ BÜROLARINDA BELGE DÜZENİ 

213 sayılı VUK’un ispat edici kağıtlar başlıklı 227’nci maddesinde, bu Kanuna 

göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların 

tevsikinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, Türk Parası Kıymetini 

                                                
183 Resmi Gazete; Tarih:11.04.1928, Sayı:1219 
184 M. İrfan Akşehir, “Belge Düzeninde ve Uygulamada Yapılan (Son) Değişiklikler-2”, s. 41 
185 Resmi Gazete; Tarih: 10.05.1989, Sayı: 20161 
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Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda186 (TPKKHK) tanımlanan yetkili müesseseler, 

yaptıkları bütün muameleleri belgelendirmek zorundadırlar.  

Diğer taraftan, yukarıda sözü edilen Karar ile yetkili müesseselere döviz alış ve 

satışlarında döviz alım ve satım belgesi düzenleme zorunluluğu getirilmiş ve bu 

belgelerle ilgili olarak şekle, usule ve esasa ilişkin hususların TCMB’ce belirlenmesi 

öngörülmüştür. Bu Karara dayanılarak konuya ilişkin olarak belirlenen usul ve esaslar 

TCMB’nin I-M sayılı Genelgesinde187 açıklanmıştır.  

Yukarıda belirtilen TCMB genelgesiyle yetkili müesseseler tarafından 

kullanılması öngörülen belgelerin, aşağıda belirlenen şartları taşımaları kaydıyla 226 

nolu VUKGT188 ile VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır.  

Yetkili müesseseler döviz alış ve satışlarında VUK uyarınca, aşağıda belirlenen 

bilgileri taşıyan döviz alım ve satım belgelerini düzenlemek ve kullanmak 

zorundadırlar. Düzenlenecek döviz alım ve döviz satım belgelerinde, TCMB tarafından 

yayımlanan genelgelere göre bulunması zorunluluğu getirilen bilgilere ilave olarak, 

belgeyi düzenleyen yetkili müessesenin iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap 

numarasının da bulunması zorunludur.  

Döviz alım ve satım belgeleri en az iki örnek olarak düzenlenecektir. Bu 

belgelerin ikiden fazla örnek olarak düzenlenmesi halinde her birinin kaçıncı olduğu 

belirtilecektir.  

Döviz alım ve satım belgelerinin yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak 

düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının veya gerçeğe aykırı olarak 

düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için VUK’un 353’üncü maddesinin 2 

numaralı bendi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 

TCMB’nin 2006-32/32 nolu tebliği189 ile yetkili müesseselere kıymetli maden 

alım satım yapma yetkisi verilmiştir. Bu durumda yetkili müesseselerin bu işlemleri 

                                                
186 Resmi Gazete; Tarih; 11.08.1989, Sayı: 20249 
187 Resmi Gazete; Tarih: 03.07.1991, Sayı: 20918 
188 Resmi Gazete; Tarih: 05.04.1994, Sayı: 21896 
189 Resmi Gazete; Tarih: 22.09.2006, Sayı: 26297 



102 

dolayısıyla alımda “Kıymetli Maden Alım Belgesi”, satımında da “Kıymetli Maden 

Satım Belgesi” düzenlemeleri gerekmektedir. 

Yetkili müesseselerce döviz alım veya satımında döviz alım ve satım belgesi 

düzenlemesinin yanı sıra, kıymetli maden alım veya satımı yapılırken ayrıca kıymetli 

maden alım ve satım belgesi düzenlenmesinin; iş yükünü artırdığı, zaman kaybına ve 

belge israfına yol açtığından dolayı anılan belgelerin döviz alım/satım belgesi ve 

kıymetli maden alım satım belgesi olarak ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler 

tarafından döviz ve kıymetli maden alımında “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi”, 

satımında da “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi” adı altında tek belge olarak 

düzenlenmesi imkanı 385 nolu VUKGT ile getirilmiştir.190 

Mükellefler, faaliyetleriyle ilgili olarak “Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım 

Belgesi” düzenlemelerinin yanı sıra, bundan böyle döviz alım/satım belgesi ve kıymetli 

maden alım/satım belgesini ayrı ayrı da düzenleyebileceklerdir. Bununla birlikte, 

“Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım 

Belgesi”nin, döviz alım/satım belgelerinde bulunma zorunluluğu getirilen asgari bilgiler 

kıymetli maden alım ve satım belgelerinde bulunma zorunluluğu getirilen asgari 

bilgileri de ihtiva etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgelerin düzenlenmediğinin veya gerçeğe aykırı olarak 

düzenlendiğinin tespiti halinde, mükellefler adına VUK’un 353’üncü maddesi uyarınca 

özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 

 

6. HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE BELGE DÜZENİ 

Uluslararası tarifeli hava yolu taşımacılığı yapan IATA191 (Uluslararası Hava 

Taşıyıcıları Birliği) üyesi hava yolu şirketleri tarafından, IATA standartlarına göre 

yolcu taşıma biletleri düzenlenmekte ve havacılıkla ilgili uluslararası mevzuata uygun 
                                                
190 Firuzan Tığlı, “Yetkili Müesseselerde Belge Düzeni”, Mali Pusula, Sayı: 45, s. 46 
191 IATA (International Air Transport Association, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), sadece 
havayolu şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşudur. IATA, emniyetli, güvenli ve 
ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla havayolları arası bir kuruluş olarak 1945 yılında 
Havana, Küba'da kurulmuştur. http://www.iata.org/about/Pages/history.aspx, (08.07.2010) 
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olarak, bilet üzerinde bulunması zorunlu bilgileri içeren ve IATA standartlarına göre 

basımı gerçekleştirilen yolcu biletleri kullanılmaktadır.  

Hava yolu taşımacılığı yapanların, gerek yurt dışı gerekse de yurt içi uçuşlarına 

ilişkin IATA kuralları çerçevesinde satış işlemlerine ait kayıtlarının dayanağı olarak 

tanzim edilen yolcu taşıma biletlerini 334 nolu VUKGT’de192 açıklanan esaslara uygun 

olarak aşağıdaki şekilde düzenlemeleri gerekli görülmüştür.  

6.1. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri 

Hava yolu taşımacılığı yapan IATA üyesi şirketler tarafından fatura yerine 

geçen “Elektronik Yolcu Bileti” düzenlenebilecektir.  

Bu biletlerde; düzenleyenin adı-soyadı/unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi 

dairesi, vergi kimlik numarası, yolcunun adı-soyadı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik 

numarası, T.C. Kimlik numarası, düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası (seri no olarak 

bileti düzenleyen her müstakil şube veya acentenin harf veya rakamlardan oluşan kod 

numarası, sıra numarası olarak da havayolu şirketinin IATA nezdindeki kod numarası 

ile başlayan bilet numarası), yapılan hizmetin nevi ve tutarı yer alacaktır.  

Havayolu şirketleri yukarıdaki bilgileri içerir basılı kağıt kullanmak veya kaşe 

ya da damga tatbik etmek, acenteler de kaşe basmak ve imza atmak suretiyle bilet 

düzenleyeceklerdir. Seri ve sıra numaralarının matbaa baskılı olması zorunlu olmayıp, 

bu numaralar bilgisayar kullanılarak biletin düzenlenmesi esnasında kaydedilebilecektir. 

Biletler bir örnek düzenlenebilecek, bilet bilgileri elektronik ortamda saklanacaktır.  

6.2. Elektronik Ortam Dışında Düzenlenecek Yolcu Biletleri  

IATA üyesi olup hava yolu taşımacılığı yapan mükellefler, elektronik ortamda 

bilet düzenleyebilecekleri gibi mevcut uygulamada düzenlenen, IATA kuralları 

çerçevesinde tanzim edilen yolcu biletlerini de kullanabileceklerdir.  

VUK’un 227 ve mükerrer 257’nci maddelerinin vermiş olduğu yetkilere 

istinaden bu biletlerin fatura yerine geçen belge olabilmesi için, biletlerde düzenleyenin 
                                                
192 Resmi Gazete; Tarih: 05.05.2004, Sayı: 25453 
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adı, soyadı ve unvanı, yolcunun adı-soyadı, düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası 

(seri no olarak bileti düzenleyen her müstakil şube veya acentenin harf veya 

rakamlardan oluşan kod numarası, sıra numarası olarak da havayolu şirketinin IATA 

nezdindeki kod numarası ile başlayan bilet numarası), yapılan hizmetin nevi ve tutarının 

bulunması zorunludur. Söz konusu biletler en az iki örnek olarak düzenlenecek, ikinci 

örnekleri saklanacaktır.  

 

7. İKRAZAT İŞLERİNDE BELGE 

Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan “İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmelik”in193 8’inci maddesinde sözü edilen yönetmelik hükümleri uyarınca 

ikrazatçılık faaliyetinde bulunanların bu işlemleri için düzenlemek zorunda oldukları 

ödünç sözleşmelerinin müteselsil seri numarası taşıyacağı ve Maliye Bakanlığınca kabul 

edilen matbaalarda bastırılacağı belirtilmiştir.194 

VUK’un mükerrer 257’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 

ikrazatçıların borç verdikleri gerçek ve tüzel kişilerle yapacakları “ödünç sözleşmeleri” 

243 nolu VUKGT ile VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına 

alınmıştır. Buna göre; ikrazatçılık ödünç sözleşmelerinde, yukarıda sözü edilen, 

İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinde sayılan hususlara ek 

olarak, ikrazatçının adı soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası matbaa baskılı olarak 

yer alacak; ayrıca ödünç alanın gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi 

olması halinde adresi, vergi dairesi ve hesap numarası da sözleşmeye kaydedilecektir.  

İkrazatçılar, ödünç para vermeleri karşılığında lehlerine tahakkuk edecek faiz, 

masraf, gecikme faizi ve her ne ad altında olursa olsun sair meblağlar için ayrıca fatura 

düzenlemek zorundadırlar.195 

Ödünç sözleşmelerinin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, aslı ile 

örneğinde farklı tutara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin 
                                                
193 Resmi Gazete; Tarih: 21.12.1994, Sayı: 22148 
194 İrfan Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-4”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:513, s.93 
195 Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-4”, s.92 
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tespiti halinde, her belge için ayrı ayrı olmak üzere VUK’un 353/2’nci maddesi 

uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Ayrıca, bu belgelerin sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlendiğinin veya bunların bilerek 

kullanıldığının tespiti halinde aynı Kanunun 344/2’nci maddesi uyarınca üç kat vergi 

ziyaı cezası kesilecektir.  

Tüketici finansman şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 

KHK’ye istinaden çıkarılan Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları 

Hakkında Yönetmelik196 hükümlerine göre faaliyet gösterdiklerinden vergi 

uygulamasında banker olarak kabul edilmekte ve banka ve sigorta muameleleri 

vergisine (BSMV) tabi bulunmaktadırlar. 

Ancak bu şirketler banka olarak faaliyet gösterememektedir. Dolayısıyla esas 

faaliyet konuları ile ilgili olsun veya olmasın her türlü teslim ve hizmetleri için 243 ve 

246 sıra numaralı VUKGT’lerde açıklanan dekont düzenlemelerine imkan 

bulunmamaktadır. Vergi idaresinin görüşü de bu doğrultudadır.197 

 

8. KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINDA BELGE DÜZENİ 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 

nolu tebliğ ile yetkili müesseselere; kıymetli madenler borsasına üye olmak kaydıyla, 

ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenmemiş kıymetli madenler ile 

barlar veya külçeler halindeki işlenmiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve söz 

konusu borsada sürdürülmekte olan kıymetli madenlere ilişkin işlemleri yapma ve 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli 

ziynet, meskük vb.) ile bir kilogramdan küçük külçe şeklindeki standart altınların alım 

satımını yapma yetkisi verilmiştir. 

Bu tebliğe göre yetkili müesseseler, TTK ve VUK’a göre işletmenin ihtiyacına 

uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları tutmak, 

                                                
196 Resmi Gazete; Tarih:10.10.2006, Sayı:26315 
197 Bkz. Filiz Güven, “Tüketici Finansman Şirketlerinde Belge Düzeni”, Maliye Postası, Sayı: 692, s. 87 
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TCMB’ce belirlenen esaslar dahilinde her bir işlem itibarıyla döviz alımlarında “Döviz 

Alım Belgesi”, döviz satımlarında “Döviz Satım Belgesi” düzenlemek zorundadırlar.198 

KDVK’nın 17/4-g maddesi uyarınca (dahilde ve ithalde) külçe altın ve külçe 

gümüş teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır. Ancak altın ve gümüşten mamul 

veya altın ve gümüş ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altın ve gümüşlerin teslim ve 

ithali genel oranda katma değer vergisine tabi olup, aynı Kanunun 23’üncü maddesine 

göre söz konusu mamullerin teslim ve ithalinde matrah, külçe altın ve külçe gümüş 

bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. 

TKPKKH 32 sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 nolu tebliğ ile kendilerine 

kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi verilen yetkili müesseselere; kıymetli maden 

alımında “kıymetli maden alım belgesi”, satımında da “kıymetli maden satım belgesi” 

düzenleme zorunluluğu getirilmiş ve bu belgeler 379 nolu VUKGT ile düzenlenmesi 

zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. 

Kıymetli maden alım satım belgelerinde; düzenlenme tarihi, seri ve sıra 

numarası, belgeyi düzenleyen yetkili müessesenin iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi 

ve vergi kimlik numarası, kıymetli madeni alan/satan kişinin veya kuruluşun adı-

soyadı/unvanı ve vergi kimlik numarası, kıymetli madenin cinsi, fiyatı, miktarı, tutarı ve 

bu tutara isabet eden katma değer vergisinin bulunması zorunludur. 199 Kıymetli maden 

alım satım belgeleri en az bir asıl bir örnek olarak düzenlenecek ve aslı, kıymetli maden 

alan ya da satan kişiye verilecektir. Bu belgelerin ikiden fazla örnek olarak 

düzenlenmesi halinde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir.200 

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak belge düzenlenmediğinin veya 

gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, mükellefler adına VUK’un 

353’üncü maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.201 

                                                
198 Salim Karadeniz, “Türk Parasının Kıymetinin Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara Göre Yetkili 
Müesseselerde Belge Düzeni”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2008, Sayı:4, s.183 
199 Tığlı, “Yetkili Müesseselerde Belge Düzeni”, s. 45 
200 Bülent Sezgin, “Kıymetli Maden Alım Satımında Belge Düzeni (Son Yasal Düzenlemeler 
Çerçevesinde)”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı: 507, s. 214 
201 Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-5”, s.108 
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Kuyumcu ve sarraflar TPKKHK 2006-32/32 sayılı Tebliğ uyarınca döviz ile 

kıymetli maden ve eşyalar ile altın ticareti yapma izni almış olmaları ile kıymetli 

madenler borsasına da kayıtlı olması halinde, işletmelerinde 226, 379 ve 385 sıra 

numaralı tebliğlerde belirtilen şekilde döviz ve/veya kıymetli maden alım ve satım 

belgelerini ayrı ayrı ve birlikte düzenlemeleri mümkündür.202 

Ancak yukarıda belirtilen tebliğ uyarınca herhangi bir yetki almamış ve 

kıymetli madenler borsasına üyeliği olmayan kuyumcu ve sarraflar hurda ve eski altın 

alım ve satımlarında gider pusulası yeni satışlarını ise fatura ve benzeri belgeler ile 

yapmaları gerekecektir.203 

 

9. KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ 

9.1. Bankalara Ait Kredi Kartı Okuyucuları Kullanılarak Yapılan Kontör 

Satışlarında Belge Düzeni  

GSM veya sabit telefon operatörleri ile herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan 

mağaza, market v.b. işyerlerinde, bankalara ait kredi kartı okuyucuları (POS cihazları) 

kullanılmak suretiyle söz konusu operatörlerin nam ve hesabına ön ödemeli telefon 

hatlarına ait kontörlerin satışı yapılmaktadır.  

Söz konusu işletmelerce yapılan kontör satışlarında kullanılan bankalara ait 

POS cihazlarından çıkan belgeler, 382 nolu VUKGT204 ile operatör tarafından 

düzenlenmiş “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilmektedir. 

Kontör satışı yapan işletmelerce, söz konusu satışlara ilişkin olarak 

müşterilerine sadece bu POS cihazlarından çıkan belgeler verilecek, müşteri tarafından 

                                                
202 Tığlı, “Yetkili Müesseselerde Belge Düzeni”, s.46 
203 Tığlı, “Yetkili Müesseselerde Belge Düzeni”, s. 46 
204 Resmi Gazete; Tarih: 30.05.2008, Sayı: 26891 
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talep edilse dahi başkaca bir belge (ödeme kaydedici cihaz fişi, perakende satış fişi, 

fatura v.b.) düzenlenmeyecektir. 205 

Bankaların operatörlere sunacağı hizmet nedeniyle lehe alacakları bedeller, 

BSMV kapsamına gireceğinden, bu işlemde KDV hesaplanmayacak ve bu nedenle 

düzenlenecek dekontta KDV gösterilmeyecektir. Banka tarafından hizmet karşılığı 

olarak operatörler adına düzenlenecek dekonta aylık döneme ilişkin hesap hareketlerini 

(telefon numarası, yüklenen kontör miktarı, bedeli vb.) gösteren bir listenin eklenmesi 

ve bu listenin de operatörler tarafından muhafaza edilerek istenildiğinde ibrazı 

gerekmektedir.206 

9.2. Nihai Tüketicilere Elektronik Ortamda Kredi Kartıyla Yapılan 

Kontör Satışlarında Belge Düzeni  

GSM veya sabit telefon operatörleri ile bunlarla anlaşmalı firmalar tarafından, 

ön ödemeli telefon hizmetinde kullanılan kontörlerin nihai tüketicilerle yüz yüze 

karşılaşılmaksızın, telefon veya internet üzerinden iletilen talepler üzerine, kart 

sahibinin hattına otomatik olarak yüklenmesi ve bedelinin elektronik ortamda kredi 

kartı kullanılarak tahsil edilmesi suretiyle satışlar yapılmakta olup, bu tür satışlarda 

uyulacak belge düzeni hakkında aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması 

gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan kontör satışlarında her bir satış için ayrı ayrı 

belge düzenlenmek yerine, gün sonunda “muhtelif müşteriler” ibareli tek bir fatura 

düzenlenecektir. Ancak, müşterinin istemesi halinde fatura veya fatura yerine geçen 

belgenin düzenlenmesi zorunludur. 

Belirtilen şekilde kontör satışı yapan işletmelerce, “muhtelif müşteriler” ibareli 

olarak düzenlenecek olan faturaya, “günlük satış raporu” ile banka tarafından 

                                                
205 Firuzan Tığlı, “Kredi Kartı Okuyucuları Kullanarak Otomatik Kontör Yüklenmesine İlişkin Belge 
Düzeni”, Maliye Postası, Sayı: 671, s. 75 
206 Zübeyir Bakmaz, “382 Seri No.Lu VUK Genel Tebliğiyle Vergi Mevzuatımıza Dahil Edilen Yeni 
Belge Düzeni”, Maliye Postası, Sayı: 668, s. 132 
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düzenlenecek “günlük tahsilat listeleri”nin eklenmesi ve faturaların bu şekilde muhafaza 

edilmesi gerekmektedir.207 

Ancak işyeri sahibi, kontör dışındaki diğer satışlarında yukarıda belirtildiği gibi 

POS belgesi düzenlemeyecek, POS cihazından çıkartılan slipin yanı sıra mal bedelini 

içerecek şekilde fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz düzenlemek 

suretiyle işlem yapacaktır.208 

 

10. MİLLİ PİYANGO İDARESİNCE OYNATILAN ŞANS 

OYUNLARINDA BELGE DÜZENİ 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce tertip edilen şans oyunları, karşılığı 

nakit olmak üzere oynatılan milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlar ile sayısal 

oyunları kapsamakta olup, bunlardan Milli Piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara 

ait biletlerin müşterilere satışı, bu idarenin satış merkezleri veya bayileri tarafından 

yapılmakta, sayısal oyunlar ise bayiler aracılığıyla oynatılmaktadır.  

- Milli Piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin bayiler 

aracılığıyla satışında, bayilerin veya başbayilerin alacağı komisyon bedelleri için Milli 

Piyango İdaresi veya başbayiler tarafından “Bilet Satış Bordrosu”, sayısal oyunlar 

karşılığında ödenecek komisyon bedellerine ilişkin olarak Milli Piyango İdaresince 

“Sayısal Oyun Raporu” düzenlenmesi ve bayilerin, elde edecekleri komisyonlara ilişkin 

hasılat kayıtlarını bu belgelere istinaden yapmaları 375 nolu VUKGT ile 

düzenlenmiştir. Bilet satış bordrosunun ve sayısal oyun raporunun, faturada bulunması 

zorunlu asgari bilgileri taşıması ve azami yedi günlük süre içinde düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

Diğer taraftan bayilerin, elde edecekleri komisyonlara ilişkin hasılat kayıtlarını 

yukarıda belirtilen belgelere dayandıracak olmaları nedeniyle, sayısal oyunların 

oynatılması veya milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin satışı 
                                                
207 Bakmaz, a.g.m., s. 132 
208 Tığlı, “Kredi Kartı Okuyucuları Kullanarak Otomatik Kontör Yüklenmesine İlişkin Belge Düzeni”, s. 
76 
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esnasında müşteriye herhangi bir belge düzenleyip vermelerine de gerek 

bulunmamaktadır.209 

 

 

11. ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA BELGE DÜZENİ 

11.1. Dolmuş ve Taksi İşletmecilerinin Düzenleyeceği Belgeler 

Gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan 

dolmuş ve taksi işletmecilerinin düzenleyeceği belgeler 314 nolu VUKGT’de210 

açıklanmıştır. 

171 nolu GVGT’de211, gerçek usule tabi mükelleflerden kalkış veya varış 

noktası büyükşehir belediye sınırları içinde (mücavir alanlar dahil) dolmuş işleten 

mükelleflerin taşıma ücretlerini dip koçanlı yolcu taşıma bileti ile taksi işleten 

mükelleflerin ise taşıma ücretlerini fatura, perakende satış fişi veya dip koçanlı yolcu 

taşıma bileti ile belgelendirebilecekleri açıklanmıştır.  

215 nolu GVGT’nin “Basit Usulde Vergilendirmede Belge Düzeni” başlıklı 

3’üncü bölümünün 1’inci bendinde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin belge 

vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri, 

düzenlenen faturanın alıcıya ilişkin bilgiler yerine “...tarihli toplam hasılat” ibaresinin 

yazılması, satılan emtia veya yapılan hizmet, farklı KDV oranlarına tabi ise hasılatın 

KDV dahil olmak üzere faturada ayrı ayrı toplamlar halinde gösterilmesi ancak, bu 

imkandan yararlanmak isteyen mükelleflerin, müşterilerin istemeleri halinde fatura veya 

perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorunda oldukları 

açıklanmıştır. 

Bu açıklamalar uyarınca, gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı 

esasına göre defter tutan; dolmuş işletmecilerinden günlük hasılatlarını dip koçanlı 
                                                
209 Ferda Akkuş, “Şans Oyunlarında Belge Düzeni”, Maliye Postası, Sayı:701, s. 108 
210 Resmi Gazete; Tarih: 29.03.2003, Sayı: 25063 
211 Resmi Gazete; Tarih: 08.01.1994, Sayı: 21812 
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yolcu taşıma bileti ile belgelendirmek istemeyenlerin günlük hasılatları için gün 

sonunda tek bir fatura düzenlemeleri, taksi işletmecilerinin de günlük hasılatlarının 

fatura, perakende satış fişi veya dip koçanlı yolcu taşıma biletiyle belgelenmeyen kısmı 

için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri gerekmektedir. 

Dolmuş işletenler müşterileri istese de belge vermeyecekler, günlük hasılatları 

için gün sonunda tek bir fatura düzenleyeceklerdir. Ancak, belirlenen güzergahları 

dışında yolcu taşımaları halinde müşterilerinin istemesi halinde belge verecekleri 

tabiidir. Örneğin, Ankara’da Ulus-Etlik hattında çalışan bir dolmuş işletmesi Pazar 

günleri A firmasının personelini Ayaş’a götürmektedir. Bu durumda dolmuş işletmecisi 

A firmasından aldığı taşıma bedeli karşılığı müşterinin istemesi halinde fatura 

düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.212 

Ancak, taksi işletmecileri müşterinin istemesi halinde perakende satış fişi veya 

dip koçanlı yolcu taşıma bileti yerine tutara bakılmaksızın fatura düzenleyeceklerdir.  

11.2. Özel Kartlar Kullanılarak Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında 

Belge Düzeni 

Uygulamada bazı firmalar tarafından çeşitli adlarla çıkarılan özel kartlar, 

anlaşma yapılan şehir içi toplu yolcu taşıma işletmelerince (anlaşmalı yolcu taşıma 

işletmeleri) yürütülen taşıma hizmetinin ödeme aracı olarak kullanılmaktadır.  

Anlaşmalı yolcu taşıma işletmelerince verilen yolcu taşıma hizmetine ilişkin 

bedellerin özel kartlarla ödenmesinde aşağıda belirtilen şartlara uyulması kaydıyla, söz 

konusu hizmetin 382 nolu VUKGT’de yer alan açıklamalar çerçevesinde 

belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Sözü edilen kartların satışı ve bu kartlara yükleme yapılması işlemleri, bu 

kartları çıkaran firmalarla anlaşmalı bayilerce gerçekleştirilecektir. Kartlara yapılacak 

yükleme işlemi, özel kartları çıkaran firmalar tarafından bayilere verilen özel cihazlar 

vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu özel kartlar, anlaşmalı yolcu taşıma işletmelerine 

                                                
212 Mehmet Akarslan, “Basit Usule Tabi Olup Yolcu Taşımacılığı Yapan Mükelleflerde Belge Düzeni”, 
Maliye Postası, Sayı: 574, s.100 
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ait taşıtlarda bulunan cihazlar (validatör) vasıtasıyla, taşıma hizmetine ait bedelin 

ödenmesinde kullanılacaktır. Anlaşmalı yolcu taşıma işletmelerinin özel kart 

kullanılmak suretiyle ödenen yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin bedeller ile özel kartları 

çıkaran firmalar ve bayilere ilişkin komisyon vb. hizmet bedellerinin dağıtımı, 

anlaşmalı banka vasıtasıyla yapılacaktır. 

Belirtilen bu şartlara haiz olarak yürütülen şehir içi yolcu taşıma hizmetlerinde, 

bahse konu özel kartların anlaşmalı yolcu işletmelerine ait taşıtlarda kullanılmasına 

kadar olan aşamalarda, bankalarca bayilere yükleme hakkı verilmesi ve yolcuların 

ellerinde bulunan özel kartlara bayilerden yükleme yaptırmalarında henüz yolcu taşıma 

hizmeti gerçekleşmemiş olduğundan VUK’da sayılan herhangi bir belgenin 

düzenlenmesi gerekmemektedir.213 

Anlaşmalı yolcu taşıma işletmeleri tarafından, bedeli söz konusu kartlar 

kullanılmak suretiyle ödenmiş bulunan taşıma hizmetlerine ilişkin olarak, elektronik 

ortamda tutulan ve muhafaza edilen kayıtlara istinaden, gün sonunda “muhtelif 

müşteriler” ibareli bir fatura düzenlenecektir. 

11.3. Bedeli Kredi Kartı Kullanılmak Suretiyle Ödenen Taşımacılıkta 

Belge Düzeni 

Yolcu sirkülasyonunun yoğun olduğu deniz taşımacılığı veya şehir içi toplu 

taşımacılığı hizmeti verilen yerlerde, yolcuların hizmet bedelini bilet, jeton vs. satın 

alarak ödemesinin ve bunları kullanmak suretiyle turnike ve benzeri sistemlerden geçiş 

yapmasının işlemleri yavaşlatmakta olduğu, bu yavaşlamanın önüne geçilmesi amacıyla 

bazı bankaların, yolcu geçişini hızlandırarak transit geçiş yapılmasını sağlayacak ve iş 

yükünü azaltarak zaman kaybının önüne geçecek şekilde, anılan yerlerde müşteri ile 

muhatap olacak bir personel bulundurulmaksızın, şifreleme veya doğrulama 

gerektirmeden kullanılacak kredi kartları çıkardığı ve bu kartların ödeme aracı olarak 

kullanıldığı uygulamada görülmektedir.  

                                                
213 İrfan Ermin, “Özel Kartlar ve Yemek Çekleri Kullanımıyla ve Bazı Kontör Satışlarına İlişkin Olarak 
Uygulamaya Konulan Belge Düzeni-2”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:518, s. 116 



113 

Kredi kartları ve banka kartları (ön ödemeli kartlar dahil) kullanılarak yapılan 

ve nitelikleri yukarıda anlatılan geçiş işlemlerinde uyulacak belge düzeni konusunda 

belirleme 385 nolu VUKGT ile yapılmıştır. Bu çerçevede, turnike ve benzeri geçiş 

sistemleri kullanılarak taşıma hizmeti veren söz konusu işletmeler kapsamına; denizde 

veya iç sularda yolcu taşımacılığı yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaşım 

araçları, şehir içinde toplu taşıma hizmeti sunan araçlar ile hizmet veren işletmeler 

girmektedir. 

Bedeli söz konusu kartlarla ödenmek suretiyle işletmeler tarafından verilen 

taşıma hizmetinin, anılan kartların aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, 

belgelendirilmesi gerekmektedir.  

Yolcu taşımacılığında bankalar tarafından çıkarılan kredi kartları ve banka 

kartları (ön ödemeli kartlar dahil) kullanılacaktır. Bahsi geçen kartlar ile yapılan geçiş 

işlemlerinde yolcu geçiş sayısı ve buna ilişkin tutarlar banka tarafından kayıt altına 

alınacaktır. 

Söz konusu kartların bu şartlar dahilinde kullanılması durumunda günlük 

hasılat Bankaca alınacak geçiş raporlarına istinaden işletmeler tarafından “muhtelif 

müşteriler” ibareli fatura ile belgelendirilecek ve kayda alınacaktır. Ancak, müşterinin 

istemesi halinde yolcu bileti işletme tarafından düzenlenerek verilecektir. 

11.4. Taksi İşleten Mükelleflere Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi  

Mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve 

tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve 

bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir 

anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal 

ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider 

belgesi olarak kabul edilmektedir. Buna ilave olarak 275 nolu VUKGT214 ile taksi 

işleten mükelleflerden alınan perakende satış fişlerinin de gider belgesi olarak kabul 

                                                
214 Resmi Gazete; Tarih: 20.07.1997, Sayı: 23761 
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edilmesi uygun görülmüştür. Ancak, verilen hizmet bedelinin VUK’un 232’nci 

maddesinde belirtilen haddi aşması halinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.  

Ancak taksi işletmelerinin yoğun trafikte fatura düzenlemeleri son derece zor, 

tehlikeli ve imkansız gibidir. Bu nedenle taksi işletmelerinde belge düzenleme yerine 

taksimetrelerine fiş verebilecek cihaz takılması daha güvenilir ve pratiktir.215 

 

12. ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA BELGE DÜZENİ 

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu216 ile 

düzenlenmiştir. Kanun’un amacı, kara yolu yolcu taşımalarını ülke ekonomisinin 

gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, 

acente ve taşıma işleri komisyonculuğu işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını 

belirlemektir.217 

4925 sayılı kanuna paralel olarak Maliye Bakanlığı, şehirlerarası yolcu 

taşımacılığına ilişkin bir takım düzenlemeler getirmiştir. Buna göre şehirlerarasında 

yapılan yolcu taşımalarında VUK’un 233’üncü maddesi gereğince yolcu taşıma bileti 

kesmeye mecbur olan mükellefler, (T.C. Devlet Demiryolları hariç) taşıtların her seferi 

için müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren iki nüsha 

yolcu listesi düzenlerler ve bu listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer 

nüshasını işyerinde bulundururlar. Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler 

tarafından kesilmesi halinde yolcu listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu 

kimseler tarafından saklanır. 

Şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecileri kullanacakları 

yolcu taşıma biletleri ve yolcu listelerini bağlı bulundukları vergi dairesinin bulunduğu 

ildeki anlaşmalı matbaalara bastıracaklardır. Ancak, bir otobüs firmasının veya 

firmalarının biletlerinin komisyoncular tarafından satılması halinde, yolcu taşıma 

                                                
215 Akarslan, “Basit Usule Tabi Olup Yolcu Taşımacılığı Yapan Mükelleflerde Belge Düzeni”, s. 101 
216 Resmi Gazete; Tarih: 19.07.2003, Sayı: 25173 
217 Abdülkadir Bilen, “Şehirlerarası Otobüs İşletmelerinde Vergi, Belge Düzeni ve Muhasebe Kayıtları”, 
Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı:231, s. 120 
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biletleri ve yolcu listelerini otobüs komisyoncuları kendi vergi dairelerinin bulunduğu 

ildeki anlaşmalı matbaalara kendi adlarına bastıracaklar ve bu şekilde bastırılacak 

biletlerin dış yüzü üzerinde, hangi firmanın biletinin olduğunu belirtir, ilgili firmanın, 

adı ve soyadı, varsa ticaret unvanı gibi bilgiler ile amblemi yer alacaktır.218 

Otobüs komisyoncuları, bu şekilde bastıracakları yolcu taşıma biletlerini, 

birbirini takip eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettireceklerdir. 

Otobüs firmaları ise hizmet bedeli olarak komisyoncu adına düzenleyecekleri 

faturalarda satılan bilet miktar ve tutarını ayrıca göstereceklerdir.  

Öte yandan, bir işletmenin kendi otobüsüyle yaptığı taşıma işi yanısıra, 

bağımsız otobüs sahiplerine de taşıma yaptırması halinde, bağımsız otobüs sahipleri 

tarafından bu işletmeye yapılan taşıma hizmeti karşılığında fatura düzenlenecektir. 

Ancak, yolcu taşıma bileti ve yolcu listesinin gerek işletmeye bağlı otobüslere gerekse 

bağımsız otobüs sahiplerine yaptırılan taşımalarda işletme tarafından düzenlenmesi 

gerekecektir.  

Bağımsız otobüs sahiplerinden maksat kendi otobüsüyle bir firmanın 

yolcularını taşıyan şahıslardır. Bir diğer deyişle mükellefiyeti gerçek veya tüzel kişilere 

ait otobüslerin gerçek veya tüzel kişilerce kendi nam ve hesaplarına çalıştırılması ve bu 

çalışanlara bağımsız otobüs sahipleri denir.219 

173 sıra nolu VUKGT’nin C/5 nolu bölümünde şehirlerarası yolcu taşıma 

işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin; kendi otobüsleri ile yaptıkları veya acenteler 

(komisyoncular) ya da bağımsız otobüs firmalarına yaptırdıkları yolcu taşıma hizmeti 

karşılığında düzenlenecek belgeler ile bu belgelerin nasıl ve kimler tarafından 

düzenlenmesi gerektiği hususları açıklanmıştır.220 Otobüs işletmelerinin kendi 

otobüsüyle yaptığı ve otobüs işletmelerine yaptırdıkları taşımalarda düzenleyecekleri 

belgeler 173 nolu VUKGT’de aşağıdaki örneklerle açıklanmıştır.  

                                                
218 Rıfat Engin, “Şehirlerarası Karayoluyla Yapılan Yolcu Taşıma İşlerinde Belge Düzeni”, Maliye ve 
Sigorta Yorumları, Sayı: 472, s. 148 
219 Şevket Kısa, “Otobüs ile Şehirlerarasında Yolcu Taşımacılığı Yapan Hizmet İşletmelerinde Belge 
Düzeni ve Defter Kayıtları”, Vergi Raporu, Sayı:18, s. 46 
220 Bilen, a.g.m.,s. 120 
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Örnek: 1 (B) Otobüs işletmesi Ankara-İstanbul arasında şehirlerarası yolcu 

taşımacılığı yapmaktadır. Yolcu taşıma işini kendi otobüsleri yanısıra kendi adı altında 

bağımsız olarak çalışan (C) ve (D) otobüs sahiplerine (işletmelerine) yaptırmaktadır.  

Buna göre, örnekte belirtilen (B) otobüs işletmesi, kendi adına bastırmış olduğu 

yolcu taşıma biletlerini satarak, (C) otobüs sahibine yolcu bulmakta ve söz konusu 

faaliyeti dolayısıyla komisyoncu olmakta, (C) ve (D) otobüs sahipleri de asıl işi yapan 

durumunda bulunmaktadır.  

Bu durumda, (B) otobüs işletmesi (C) ve (D) otobüs sahiplerine yaptırdığı 

yolcu taşıma işi için komisyoncu veya aracı olmakla birlikte kendi adına bastırdığı 

yolcu taşıma bileti ve yolcu listesi düzenleyecektir. (C) ve (D) otobüs sahipleri 

(işletmeleri) ise, (B) işletmesine yaptıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında fatura 

düzenleyecekler ve başka bir belge düzenlemeyeceklerdir. Ancak, beraberlerinde (B) 

işletmesince düzenlenmiş yolcu listesi bulunduracakları tabiidir. Otobüsün seyri 

sırasında yolda yolcu alınması halinde ise (C) ve (D) kendi adlarına bastırmış oldukları 

yolcu taşıma biletini kullanacaklardır.  

Örnek: 2 (A) otobüs işletmesi, (C) otobüs işletmesi yazıhanesini kiralayarak 

biletlerini söz konusu yazıhanede de sattırmakta ve (C) işletmesine yazıhaneden dolayı 

kira parası ödemektedir.  

Bu durumda, (C) otobüs işletmesi kendi yazıhanesinde, (A) otobüs işletmesi 

adına satacağı yolcu taşıma biletlerini kendileri bastıramayacaklar, biletler (A) işletmesi 

tarafından bastırılacak (C)’ye gönderilecektir. (C) otobüs işletmesi, bu şekilde sattıkları 

biletler için (A) işletmesinden yazıhane kirası olarak aldığı para karşılığında, fatura 

düzenleyecektir. Ancak, yolcu listelerinin ise (A) otobüs işletmesi tarafından 

düzenleneceği tabiidir.  

Yukarıdaki örneğe paralel olarak konuya ilişkin bir Danıştay kararında221 

otobüs işletmelerinin biletlerini satan komisyoncuların sadece komisyon ücreti için 

fatura keseceği bunun dışına kalan bilet bedelleri için herhangi bir fatura 

                                                
221 Dnş. 3’üncü D.’nin 1986 Yılı 2428 Esas Sayılı Kararı; 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=ozet&dokid=4164, (26.01.2011) 
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düzenlenmeyeceği, çünkü söz konusu hasılatın komisyoncuya değil otobüs işletmesine 

ait olduğu ifade edilmiştir. 

Aynı şehir içinde birden fazla terminalden veya yazıhaneden yolcu alınmasının 

söz konusu olduğu durumlarda, taşıtın ilk hareket merkezinden çıktığı noktada taşıtta 

bulunan yolcular için yolcu taşıma bileti düzenlenmiş olması şartıyla yolcuların alındığı 

en son hareket noktası çıkışına kadar yolcu listesi düzenlenmemesi, en son çıkıştan 

itibaren otobüste bulunan tüm yolcuları gösteren yolcu listesi düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

12.1. Otobüs İşletmecilerinin Kendi Biletlerini Kullandırmak Suretiyle 

Yolcu Taşıttırmaları 

Seyahat firmalarının ve seyahat acentelerinin elde ettikleri gelirlerin kaydında 

üzerinde durulması gereken en önemli konu, gelire ilişkin belge düzenidir. Uygulamada, 

acentenin aracılık faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirleri fatura düzenlemede 

yapılan hatalı uygulamalardan dolayı satış gelirlerinin ve maliyetlerinin gereksiz yere 

artmasına neden olmaktadır.222 Bu durumda şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan 

otobüs işletmecileri, kendi otobüslerinde taşıyacakları yolcular için acentelere kendi 

biletlerini kullandıracaklardır. Acente, otobüs işletmesi adına basılmış biletleri 

kullanacak ve bunları düzenleyip müşteriye verecektir. Ancak acente söz konusu 

biletlerle tahsil edilen hasılatı gelir olarak kayıtlarına intikal ettirmeyecektir. 

Acente, otobüs işletmecisi tarafından kendisine verilen yolcu taşıma biletini, 

her nüshasına kendi unvanını, adresini, vergi dairesini ve vergi kimlik numarasını içerir 

kaşeyi basmak suretiyle düzenleyecek ve bunları yolculara, yolcu listelerini de otobüs 

işletmesine bağlı otobüs yetkilisine verecek ve acentelik hizmet bedeli üzerinden otobüs 

işletmecisi firma adına fatura düzenleyecektir. 

                                                
222 Nilüfer Tetik, “Seyahat Acentelerinde Gelirin Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 90, 
s.207. 
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12.2. Yolcu Taşıma Biletlerinin Düzenlenmesinde Ödeme Kaydedici 

Cihazların Kullanılması 

Yolcu taşıma biletleri, perakende satış vesikası hükmünde olup VUK’un 

233’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Şehirlerarası taşınması hizmetini sunan bağımsız 

otobüs firmaları veya komisyoncular tarafından yolcu taşıma hizmeti karşılığı yolcu 

taşıma bileti düzenlenerek nihai tüketicilere verilir.223 

Şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin yaptıkları 

yolcu taşıma hizmeti karşılığında, aşağıdaki esaslar çerçevesinde 31 nolu Ödeme 

Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin224 I. bölümünde belirtilen bilgisayar bağlantılı ödeme 

kaydedici cihazlar kullanılabilecek ve bu cihazlar vasıtasıyla merkez, şube veya 

acenteler tarafından düzenlenen fişler, VUK’da yer alan yolcu taşıma bileti olarak kabul 

edilecektir. 

Faaliyetlerinde bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları kullanan ve 

müşterilerine belirlenen örneğe uygun yolcu taşıma bileti veren mükellefler, başka bir 

yolcu taşıma bileti düzenlemeyecektir. Düzenlenen yolcu taşıma biletlerinin aslı 

müşteriye verilecek, nüshası ise VUK’un muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin 

hükümleri uyarınca mükellefçe saklanacaktır.225 

Ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yolcu taşıma bileti düzenlenmesinde 

ayrıca aşağıdaki esaslara da uyulması 356 nolu VUKGT226 ile getirilmiştir. 

1-  Yolcu taşıma biletlerinin bizzat otobüs işletmecilerinin merkezi veya 

bunların şubeleri tarafından düzenlenmesi halinde bilet, otobüs işletmecisi mükellefe ait 

ödeme kaydedici cihazdan verilecek ve dolayısıyla biletin mükellef bilgileri bölümünde 

otobüs işletmecisine ait bilgiler yer alacaktır. 

2- Yolcu taşıma biletinin acenteler tarafından düzenlenmesi halinde bilet, 

acentelere ait ödeme kaydedici cihazdan verilecek ve biletin baş tarafında bileti 

                                                
223 Kısa, a.g.m., s. 47 
224 Resmi Gazete; Tarih: 10.05.1991, Sayı: 20867 
225 Engin, a.g.m., s. 149 
226 Resmi Gazete; Tarih: 23.02.2006, Sayı: 26089 
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düzenleyen acenteye, mükellef bilgileri bölümünde ise ilgili otobüs işletmesine ait 

bilgiler yer alacaktır. 

3- Acenteler, sahibi oldukları ödeme kaydedici cihazlarla birden fazla otobüs 

işletmecisinin biletlerini de düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde düzenlenen yolcu taşıma 

biletlerinde, bilet hangi otobüs işletmecisi adına düzenlenmişse belgenin üzerinde 

(acentenin yanısıra) o otobüs işletmecisine ait mükellef bilgileri olacaktır. Bu takdirde 

adına bilet düzenlenen otobüs işletmelerine ait mükellef bilgileri ödeme kaydedici 

cihaza programlanacak ve mali bilgiler bilet sayıları da belirtilmek suretiyle cihaz 

hafızasında ve raporlarda (X, Z, mali hafıza) her bir otobüs işletmesi itibariyle ayrı ayrı 

gösterilecektir.227 

Görüldüğü üzere mükelleflere yolcu biletlerini kağıt ortamının yanında ödeme 

kaydedici cihazda düzenleme imkanı getirilmiş bulunmaktadır. Faaliyetlerinde 

bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları kullanan ve müşterilerine bu şekilde 

yolcu taşıma bileti veren mükellefler, başka bir yolcu taşıma bileti 

düzenlemeyecektir.228 

12.3. Yolcu Listesinin En Az Üç Nüsha Olarak Düzenlenmesi 

Yolcu listeleri VUK’un 240/B maddesinde düzenlenmiştir. Yolcu listesi, 

şehirlerarasında yolcu taşıyan otobüslerin oturma yerleri planlı bir şekilde gösteren 

(koltuk numaralarına göre) bir belgedir.229 

VUK’un 240’ıncı maddesinin (B) fıkrasına göre, şehirlerarasında yapılacak 

yolcu taşımalarında 233’ncü madde gereğince yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan 

mükelleflerin, (T. C. Devlet Demiryolları hariç) iki nüsha yolcu listesi düzenlemeleri 

gerekmektedir.  

Yolcu listesi konusunda, yapılan düzenlemeler 206 nolu VUKGT’de 

açıklanmıştır.  
                                                
227 Rasim Çağlar, “Şehirlerarası Yolcu Taşıma İle Uğraşan otobüs İşletmelerinde Belge Düzeni ve 
Tekdüzen Hesap Planı Çerçevesinde Muhasebe Kayıtları”, Vergi Raporu, Sayı: 117, s. 94 
228 Fethi Aygün, “Karayolu İle Yapılan Yolcu Taşıma İşlerinde Belge Düzeni”, Lebib Yalkın Mevzuat 
Dergisi, Temmuz 2006, Sayı:7, s. 32 
229 Kısa, a.g.m., s. 47 
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1- Yolcu listesi en az üç nüsha olarak düzenlenecektir.  

2- Yolcu listesinin bir nüshası işyerinde kalacak diğer iki nüshası mutlaka 

yolcuları taşıyan taşıtta bulundurulacaktır.  

3- Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler tarafından kesilmesi 

halinde yolcu listeleri dört nüsha olarak düzenlenecek ve bir nüshası da bu kimseler 

tarafından saklanacaktır.  

12.4. Tur Operatörlerinde Belge Düzeni 

Turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan bazı firmalar kendi otobüsleriyle 

veya kiraladıkları otobüslerle yerli ve yabancı turistler için tur düzenleyebilmektedirler. 

Tur süresince sunulan ulaştırma, konaklama, yeme-içme ve eğlence hizmetleri 

karşılığında tura katılanlardan bedel alınmaktadır. 

VUK’un perakende satış vesikalarına ilişkin 233’üncü maddesine göre, 

şehirlerarasında yapılan yolcu taşımalarında yolcu taşıma bileti kesilmesi mecburidir. 

Diğer taraftan, yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler aynı Kanunun 

240’ıncı maddesine göre de yolcu listesi düzenlemek mecburiyetindedirler. 

12.5. Yolcu Bileti ve Yolcu Listesi Aranmayacak Haller 

Turizm organizasyonunda bulunan firmaların yaptıkları tur hizmetleri, 

şehirlerarası yolcu taşıma amacına yönelik olmayıp başladığı noktada veya herhangi bir 

yerde bitebilen, bir programa bağlı olarak yapılan ve bu programda öngörülen taşıma 

dahil gerekli bütün hizmetleri kapsayan bir organizasyondur. Bu nedenle, turizm 

organizasyonu faaliyetinde bulunan firmaların, düzenledikleri turlara ait vasıtaların 

seyri sırasında; vasıtada aşağıdaki belge ve bilgilerin bulunması ve istenildiğinde 

yetkililere ibraz edilmesi şartıyla ayrıca yolcu listesi ve yolcu taşıma bileti 

aranmayacağı 177 nolu VUKGT’de230 açıklanmıştır. 

Kendi vasıtaları ile turizm organizasyonu yapan firmaların vasıtanın seyri 

sırasında, araçta bulunduracakları belgeler şunlardır: 
                                                
230 Resmi Gazete; Tarih: 09.05.1987, Sayı: 19455 
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1- Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmiş bulunan “Seyahat ve Acenta 

İşletme Belgesi” nin aslı veya noter tasdikli sureti.  

2- Vasıtanın turizm şirketine ait olduğunu ispatlayan belge (ruhsatname).  

3- Tura iştirak edenlerin isim listesi ve gidecekleri yeri gösteren belge.  

Kendi vasıtaları yanısıra başkalarına ait vasıtaların da kiralanması suretiyle 

veya sadece başkalarına ait vasıtaların kiralanması suretiyle turizm organizasyonu 

yapan firmaların araçların seyri sırasında araçlarda bulunduracakları belgeler ise 

şunlardır: 

1- Yukarıda A fıkrasında belirtilen belgeler (ikinci bentte belirtilen belge 

hariç).  

2- Turizm organizasyonu yapan firma ile kiralanan vasıta sahibi arasında 

yapılan kira sözleşmesi veya vasıta sahibi tarafından sefere çıkılmadan önce 

düzenlenmiş, seyahat yerlerini ve süresini de içeren fatura.  

Vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin (örneğin; bir iş yerinde çalışanların 

veya okulların) tur düzenlemesi halinde de otobüs firmasınca seyahat yerlerini ve 

süresini içerecek şekilde sefere çıkılmadan önce düzenlenmiş fatura veya varsa yazılı 

sözleşme bulundurulmalıdır. 

Yukarıda belirtilen durumlarda; ayrıca, vasıtaların üzerinde turistik tura ait 

olduğunu gösterir sabit bir yazı veya vasıtaların herkes tarafından görülebilecek bir 

yerine asılmış bir levhanın bulundurulması gerekmektedir.  

Bu konu ile ilgili olarak verilen bir Danıştay kararında231 “Turizm firmaları 

için aracı ile turlar düzenleyen mükellefin, bu iş için aldığı bedel karşılığında fatura 

düzenlemesinin yeterli olduğu, ayrıca yolcu listesi düzenlenmesine gerek 

bulunmamaktadır” şeklinde hüküm verilmiştir.232 

                                                
231 Dnş. 3’üncü D.’nin E. 1996/931, K. 1996/4562, K.T. 14.11. 1996, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/, 
(03.12.2010) 
232 Şen, a.g.e., s. 138 
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Ayrıca şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin kendi 

biletlerini kullandırmak suretiyle yolcu taşıttırmaları nedeni ile 173 sıra nolu 

VUKGT’de belirtilen uygulama ile yolcu taşıma biletlerinin düzenlenmesinde ödeme 

kaydedici cihazların kullanılması uygulamalarından birini seçenler, otobüsün seyri 

sırasında yoldan yolcu almaları halinde, otobüs işletmecisi firma tarafından bastırılan 

yolcu taşıma biletini kullanacaklardır.233 

 

13. OTOMAT SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ 

Günlük yaşamda otomatik makinelerin tüketicilere doğrudan ulaşmanın bir 

yolu olarak yiyecek, içecek vb. mal veya hizmetlerin satışında yaygın bir şekilde 

kullanılmakta olduğu görülmektedir. Satılan mal veya hizmet bedelinin çok düşük, 

müşteri sirkülasyonunun ise yoğun olduğu alanlarda söz konusu satışlar, müşteri ile 

muhatap olacak bir personel bulundurulmaksızın, müşteriler tarafından satış bedelleri 

ödenerek doğrudan otomatik makineler ile yapılmaktadır. 

Özellikle son zamanlarda bir çok firma, hastane, otel, metro istasyonu, büyük 

alışveriş merkezleri gibi halka açık yerlere otomat makineleri koyarak bu tür mal ve 

hizmet satışlarını bu makineler ile vermeye başlamıştır.234 

Otomatik satış makineleri kullanılmak suretiyle yapılan mal veya hizmet 

satışlarının, anılan makinelerin aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, şu 

şekilde belgelendirilmesi 385 nolu VUKGT ile uygun görülmüştür. Ancak 385 nolu 

VUKGT yayımlanmadan evvel bu tebliğe ilişkin paralel düzenlemelere Vergi Dairesi 

Başkanlıkları tarafından verilen muktezalarla yön verilmiştir.235 236Bu muktezalarda yer 

alan hususlar dikkate alınarak 385 nolu VUKGT’de aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

                                                
233 Ahmet Ak, “Şehirler Arasında Karayoluyla Yapılan Yolcu Taşıma İşlerinde Belge Düzeni”, Maliye 
Postası, Sayı: 617, s. 97 
234 Volkan Aksoyoğlu, “Son Düzenlemeler Işığında Genellikle Dinlenme Tesislerinde Yer Alan 
Elektronik Masaj Koltukları İle Verilen Hizmetlerde Belge Düzeni”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 
Kasım 2008, Sayı:59, s. 113 
235 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 01.02.2007 tarih ve KDV.Muk.B.07.1.GİB.4.34.17.01.10.730 
Sayılı Muktezası 
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Söz konusu makinelerle yapılan mal veya hizmet satışlarına ilişkin bilgiler, 

makinenin hafızasından silinemeyecek ve değiştirilemeyecek bir şekilde 

kaydedilecektir. Kaydedilen bilgilere dışarıdan herhangi bir müdahale yapılamayacaktır. 

Gün sonunda makineden günlük satış raporu alınabilecektir. 

Bu şartların sağlanması durumunda malın satışı veya hizmetin verilmesi anında 

VUK’da yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek ancak gün sonlarında 

makineden alınacak raporlara istinaden “muhtelif müşteriler” ibareli bir fatura 

düzenlenecektir. 

Otomatik satış makinelerinin yukarıda sayılan şartları taşımaması ve herhangi 

bir düzeneğinin olmaması nedeniyle satışın para atılmak suretiyle yapılması halinde, 

malın sevk edildiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde satılan malları içerecek 

şekilde “muhtelif müşteriler” ibareli bir fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 

Her iki halde de, söz konusu otomatik satış makinelerine yerleştirilmek üzere 

taşınan mallar için “muhtelif müşteriler” ibareli sevk irsaliyesi düzenlenecek ve 

yukarıda bahsi geçen şekilde düzenlenecek faturalar ile irtibatlandırılacaktır.  

Ancak tebliğde sadece malın sevk edildiği tarihten itibaren azami yedi gün 

içinde satılan malları içerecek şekilde fatura düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş iken 

yedi gün içinde satılmayıp daha sonraki günlerde satılan mallar ile ilgili belge 

düzenleme zamanı hususuna değinilmemiştir. Bu nedenle bu hususun açıklığı 

kavuşturulması gerekmektedir.237 

Sadece hizmet sunan makinelerde yukarıda bahsedildiği şekilde düzeneğin 

olmaması durumunda ise gün sonunda cihazda birikmiş paranın sayılarak toplam hasılat 

tutarı üzerinden “muhtelif müşteriler” ibareli bir fatura düzenlenecektir. 

                                                                                                                                          
236 Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2008 tarih ve B.07.01.GİB.4.38.15.02VUK.21-77 Sayılı 
Muktezası 
237 Uğur Uğurlu, “Otomatik Makineler İle Yapılan Mal ve Hizmet Satışlarda Belge Düzeni”, Vergici ve 
Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı:251, s. 160 
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14. OTOPARK İŞLETMECİLİĞİNDE BELGE DÜZENİ 

Otopark işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükelleflerin ödeme kaydedici 

cihaz kullanmaları gerekmekte olup, uygulamada otopark işletmeciliği faaliyetinin 

elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle yürütülmesi yaygınlaşmıştır. 

3100 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Maliye Bakanlığı 

belirleyeceği esaslar dahilinde, gerekli şartları taşımayan cihazlar kullanılarak veya 

elle doldurularak satış fişi düzenlenmesine izin verebilir.” hükmü yer almıştır. 

Otopark işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükellefler tarafından ödeme 

kaydedici cihaz yerine farklı bir elektronik cihaz kullanılacak ve otopark bedelinin 

ödenmesi sırasında sistem yazıcıları tarafından tek nüsha olarak perakende satış fişi 

düzenlenecektir.  

Otopark işletmecileri tarafından ödeme kaydedici cihaz yerine elektronik 

cihazların kullanılması durumunda; günlük hasılatın belge düzenlenmeksizin hasılat 

raporuna göre kaydedilmesi, her cihazın seri numaralarına göre günlük ve kümülatif 

hasılatı içerecek şekilde verilen Z raporlarına istinaden gelir kaydı yapılması ve bu 

şekilde cihaz kullanılan otoparklarda ayrıca ödeme kaydedici cihaz kullanılmaması 

gerekmektedir. 

 

15. SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI TARAFINDAN 

DÜZENLENECEK BELGELER 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun238 (SerPK) 22/b maddesi ile 

“Aracılık Faaliyetinde Bulunacak Kuruluşlar ile Bunların Faaliyetlerine ve 

Yetkilendirilmelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik”’in 48’inci maddesi 

uyarınca aracı kurumların kullanacakları defter ve belgeler belirlenmiş ve bu 

                                                
238 Resmi Gazete; Tarih: 30.07.1981, Sayı: 17416 
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kuruluşların kullanmak zorunda oldukları belgelerle ilgili olarak yapılacak 

düzenlemelere uymaları gerektiği belirtilmiştir.  

Buna dayanılarak SPK tarafından çıkarılan Seri:V, No:6 “Aracılık 

Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”239 de aracı kuruluşların bu 

faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlemek zorunda oldukları belgeler ile muhasebe 

işlemlerinde uygulanacak esaslar açıklanmıştır.  

VUK’un mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye dayanılarak 

SPK tarafından yayımlanan, yukarıda belirtilen Seri:V, No:6 Tebliğ’inin 6’ncı maddesi 

ile aracı kuruluşlar tarafından düzenlenmesi öngörülen işlem sonuç formları VUK 

uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Bu formların 

düzenlenmesine ilişkin olarak 243 nolu VUKGT’de yer alan hususlara uyulması 

gerekmektedir. 

1- SerPK uyarınca menkul kıymet alım-satımlarına aracılık faaliyetinde 

bulunan kurumlar, menkul kıymet alım-satım ve aracılık işlemlerini yukarıda belirtilen 

işlem sonuç formlarını düzenlemek suretiyle belgelendireceklerdir.  

Aktiflerinde bulunan menkul kıymetleri aracı kurumlar vasıtasıyla satan gerçek 

usulde gelir ve kurumlar vergisine tabi mükellefler, bu satışları için ayrıca fatura veya 

diğer herhangi bir belge düzenlemek zorunda olmayacak, bu satışlarını aracı kurumlar 

tarafından kendilerine verilecek olan belgelerle belgelendireceklerdir. Ancak bu 

mükelleflerin doğrudan alıcıya yapacakları menkul kıymet satışları için VUK uyarınca 

düzenlenmesi gereken belgeleri düzenlemek ve vermek zorundadırlar.240 

2- Aracı kurumlar işlem sonuç formlarını, en az iki örnek olarak 

düzenleyecekler ve bir örneğini müşteriye vereceklerdir. Formun ikiden fazla örnek 

olarak düzenlenmesi halinde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir.  

Yukarıda sayılan belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, aslı ile 

örneğinde farklı tutara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin 

                                                
239 Resmi Gazete; Tarih: 31.01.1992, Sayı: 21128 
240 Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-4”, s.92 
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tespiti halinde, her belge için ayrı ayrı olmak üzere VUK’un 353/2’nci maddesi 

uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Ayrıca, bu belgelerin sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlendiğinin veya bunların bilerek 

kullanıldığının tespiti halinde aynı Kanunun 344/2’nci maddesi uyarınca vergi ziyaı 

cezası ve kaçakçılık cezası uygulanacaktır.241 

Aracı kurumlar tarafından düzenlenen işlem sonuç formlarına ilişkin bilgilerin 

süresinde ilgili vergi dairelerine bildirilmemesi halinde de bunlar adına VUK’un 352/2-

7’nci maddesine göre usulsüzlük cezası kesilecektir.  

 

16. SİGORTA ŞİRKETLERİ İLE ACENTELERİ TARAFINDAN 

DÜZENLENECEK BELGELER 

243 nolu VUKGT, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen sigorta poliçelerini 

(ek belgeler, zeyilnameler dahil) VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler 

kapsamına almıştır. Sigorta şirketleri bu poliçeler ve ek belgelere konu işlemlere ait 

tutarlar için ayrıca fatura düzenlemeyeceklerdir.  

Sigorta poliçelerinin düzenlenmesinde aşağıda belirlenen esaslara uyulması 

zorunludur.  

1- Sigorta poliçeleri en az iki örnek olarak düzenlenecek ve ikiden fazla örnek 

olarak düzenlendiği takdirde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir.  

2- Poliçelerde Sigortacılık Kanunu242 ve bununla ilgili yönetmelikler ile TTK 

uyarınca bulunması gerekli bilgilere ilave olarak, sigorta şirketinin kurumlar vergisi 

yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile poliçe seri ve sıra 

numarasının da bulunması zorunludur.  

                                                
241 Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-4”, s.92 
242 Resmi Gazete; Tarih: 14.06.2007, Sayı: 26552 
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3- Sigorta acente ve prodüktörleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan 

hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri ise sigorta şirketleri tarafından 

düzenlenecek “sigorta komisyon gider belgesi”ne istinaden kayıtlara alınacaktır.243 

Acenteler ve prodüktörler bu bedeller için ayrıca fatura düzenlemeyecekler ve 

bu bedelleri sigorta şirketleri tarafından kendilerine verilecek sigorta komisyon gider 

belgesine istinaden hasılat kaydedeceklerdir.  

Sigorta komisyon gider belgeleri, işlem bazında veya en çok bir aylık dönemler 

itibariyle tahakkuk edecek komisyonlar için tek belge şeklinde düzenlenebilecektir.  

En az iki örnek olarak düzenlenip bir örneği hizmeti sunan acente veya 

prodüktöre verilecek olan sigorta komisyon gider belgelerinde sigorta şirketinin unvanı, 

vergi dairesi, vergi numarası ile seri ve sıra numarası matbaa baskılı olarak yer alacak; 

ayrıca bu belgelere yapılan hizmetin mahiyeti, hizmet bedeli, ödeme yapılacak acente 

veya prodüktörün adı, soyadı ve unvanı bunun yanında vergi dairesi ve vergi 

numarasına ilişkin bilgiler kaydedilecektir.244 

16.1. Sigorta Ve Reasürans Brokerlerine Yapılan Ödemelerin 

Belgelendirilmesi 

7397 sayılı SMK’nın 37’nci maddesinde, sigorta sözleşmelerinde sigortalıyı 

temsil ederek ve sigorta şirketinin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak, 

tehlikelerin sigorta edilmesi için sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta 

şirketlerini bir araya getiren, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık 

çalışmalarını yapan ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında, özellikle 

tazminatın ödenmesinde yardımcı olan gerçek ve tüzel kişiler sigorta brokeri, bu işleri 

sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında yapanlar da reasürans brokeri olarak 

tanımlanmıştır.  

Sigorta ve reasürans brokerleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan 

hizmetler nedeniyle sigorta şirketlerince ödenen komisyon bedelleri için de sigorta 
                                                
243 Levent Küçük, “Sigorta Şirketleri İle Acentalarında Yeni Belge Düzeni”, Vergi Raporu, Sayı:20, s. 
58 
244 Ermin, “Vergi Uygulamalarında Belge Düzeni-3”, s. 122 
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şirketleri tarafından, 243 nolu VUKGT’de açıklanan usul ve esaslar dahilinde “sigorta 

komisyon gider belgesi” düzenlenecektir.  

Brokerler, bu bedeller için ayrıca fatura düzenlemeyecekler ve bu bedelleri 

sigorta şirketleri tarafından kendilerine verilecek sigorta komisyon gider belgesine 

istinaden hasılat kaydedeceklerdir. 

16.2. Tali Acentelere Ödenen Komisyon Bedellerinde Belge Düzeni 

243 ve 246 sıra numaralı VUKGT’lerde, sigorta acente ve prodüktörleri ile 

sigorta ve reasürans brokerleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan hizmetler 

nedeniyle ödenen komisyon bedelleri için sigorta şirketleri tarafından “sigorta komisyon 

gider belgesi” düzenleneceği ve acente, prodüktör ve brokerlerin bu bedeller için ayrıca 

fatura düzenlemeyecekleri ve bu bedelleri sigorta komisyon gider belgesine istinaden 

hasılat kaydedecekleri açıklanmıştır. 

Tali acentelerin bir tali acentelik sözleşmesiyle sigorta acentelerine bağlı olarak 

faaliyette bulunmaları ve bu faaliyetleri sonucu bir komisyon geliri elde etmeleri 

nedeniyle, sigorta acenteleri tarafından tali acentelere ödenen komisyon bedelleri için 

sigorta komisyon gider belgesi düzenlemeleri 385 nolu VUKGT ile zorunlu kılınmıştır. 

Buna göre, tali acenteler aldığı bu bedeller için ayrıca fatura 

düzenlemeyecekler ve bu bedelleri sigorta acenteleri tarafından düzenlenen sigorta 

komisyon gider belgesine istinaden hasılat kaydedebileceklerdir. Sigorta komisyon 

gider belgeleri, işlem bazında veya en çok bir aylık dönemler itibariyle tahakkuk edecek 

komisyonlar için tek belge şeklinde düzenlenebilecektir.245 

 

17. YEMEK ÇEKLERİNDE BELGE DÜZENİ 

Uygulamada bazı firmalar tarafından çeşitli adlarla çıkarılan özel kartlar, 

anlaşma yapılan lokanta veya restoran gibi hizmet işletmelerinde (anlaşmalı hizmet 

                                                
245 Memiş Kürk, “Asli Acentelerde Sigorta Komisyon Gider Belgesi Düzenleme Yetkisi Verildi”, Maliye 
ve Sigorta Yorumları, Sayı: 520, s. 85 
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işletmeleri) sunulan hizmetin ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bazı lokanta, 

restoran vb. yemek verme hizmeti sunan işletmelerde sunulan hizmetin ödeme aracı 

olarak; gerek bu işletmelerce, gerekse bu hizmet işletmeleri ile anlaşma yapan 

firmalarca satışa sunulan yemek çeklerinin kullanıldığına da sıklıkla rastlanılmaktadır. 

Bu itibarla, söz konusu kartların veya yemek çeklerinin kullanımıyla ilgili olarak 

uyulması gereken belge düzeni VUK hükümleri doğrultusunda 385 nolu VUKGT’de 

aşağıdaki şekilde sağlanmaktadır. 

17.1. Özel Kartların Kullanımı 

Özel kartların, anlaşmalı hizmet işletmelerinde verilen yemek hizmetine ilişkin 

bedellerin ödenmesinde aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla 

belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu kartlar, personeline yemek hizmeti temin etmek isteyen işletmeler 

tarafından bu kartları satışa sunan firmalardan satın alınarak personele verilecektir. 

Kartlar, bunları satışa sunan firmalarca anlaşmalı hizmet işletmelerine verilen satış 

noktası terminallerinden geçirilmek suretiyle, hizmet bedelinin ödenmesinde 

kullanılacaktır. 

17.2. Yemek Çeklerinin Kullanımı 

Yemek çeki kullanılması karşılığında sunulan yemek hizmetlerinde, diğer 

ödeme unsurları kullanılması karşılığında sunulan yemek hizmetlerinden farklı olarak 

üç ayrı muhatap ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki yemek çekini kullanan müşteri, 

ikincisi yemek çekini düzenleyen firma ve üçüncüsü yemek hizmetini sunan firma 

(lokanta)’dır.246 

Yemek çeklerinin, anlaşmalı hizmet işletmelerinde verilen yemek hizmetine 

ilişkin bedellerin ödenmesinde aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla 

belgelendirilmesi gerekmektedir. 

                                                
246 Altar Ömer Arpacı, “Yemek Çeki İle Personele Yemek Hizmeti Sağlanması, Belge Düzeni ve Yemek 
Çekiyle Market Alışverişi Yapılmasında Ortaya Çıkan Sorun”, Mali Pusula, Sayı:21, s. 57 
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Yemek çekleri, işverenlerce istihdam edilen personelin yemek ihtiyacının 

karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Ancak uygulamada bu çeklerin market 

alışverişlerinde de kullanıldığı bilinmektedir. Bu durumda yemek çeki karşılığında 

alışveriş yapan kişiye yani ücretliye ayın şeklinde menfaat sağlanmış olmaktadır. Bu 

menfaatin ise GVK’nın 61’inci maddesi uyarınca herhangi bir istisna kapsamında 

girmeden ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekecektir.247 

Bu çekler dip koçanlı olarak ve dip koçanı ile çekin üzerine müteselsil sıra 

numarası yer verilmek suretiyle bastırılacaktır. Söz konusu çekler, gerek bunları kendi 

adına bastırarak satışa sunan hizmet işletmelerinde, gerekse bunları satışa sunan 

firmalarla anlaşmalı hizmet işletmelerinde münhasıran yemek bedellerinin ödenmesinde 

kullanılacaktır. 

17.3. Özel Kartlar ve Yemek Çeklerinin Kullanımına İlişkin Belge Düzeni 

Özel kartları ve yemek çeklerini çıkaran firmalar tarafından, hizmet alımında 

kullanılacak bedellerin karta yüklendiği veya çeklerin satıldığı tarihten itibaren yedi gün 

içinde, bu kartları veya çekleri personeline vermek üzere alan işletmeler adına fatura 

düzenlenecektir. 

Yemek bedellerinin; özel kartlar kullanılarak ödenmesi durumunda satış 

noktası terminalinden alınan iki adet bilgi fişinden birinin kart sahibine verilmesi, 

diğerinin ise hizmet işletmesinde kalması, yemek çekleri kullanılarak ödenmesi halinde 

yemek çekinin dip koçanının hizmet alan personelde, diğerinin ise hizmet işletmesinde 

kalması şartlarıyla, hizmetten yararlanan personele ayrıca VUK’da belirtilen 

belgelerden herhangi birinin (ödeme kaydedici cihaz fişi, perakende satış fişi veya 

fatura) verilmesine gerek bulunmamaktadır. Yani yenilen yemek tutarlarına göre 

lokantalar tarafından işverene fatura kesilmesi gerektiğinden, mükerrerlik açısından 

ayrıca yemek yiyenlere fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi kesmemeleri gerekir.248 

                                                
247 Arpacı, a.g.m., s. 57 
248 Hayreddin Erdem, “Hizmet Erbabına Sağlanan Yemek Bedellerinin Gelir KDV ve Belge Düzeni ile 
SSK, Kıdem ve İhbar Tazminatları Karşısındaki Durumu”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:114, s. 143. 
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Anlaşmalı hizmet işletmelerinin, bedeli özel kartlar veya yemek çekleri 

kullanılarak ödenen hizmetler için, özel kartları veya yemek çeklerini satışa sunan 

firmalar adına hizmetin tamamlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde fatura 

düzenlemeleri gerekmektedir. 

Ancak, ödemenin söz konusu özel kartlar veya yemek çekleri ile yapılması 

sırasında bu belgelerden birinin sehven düzenlenmesi halinde mükerrerliğin önlenmesi 

bakımından düzenlenen belgenin iptali gerekecektir. İptal işlemi, anlaşmalı hizmet 

işletmelerince söz konusu özel kartları veya yemek çeklerini satışa sunan firmalara 

düzenlenecek faturalarla, doğrudan özel kartları veya kendi bastırdığı yemek çeklerini 

satan hizmet işletmelerince ise bunların satışı sırasında düzenlenmiş olan faturalarla 

bağlantı kurulmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Diğer taraftan, söz konusu organizasyon dolayısıyla özel kartları ve yemek 

çeklerini çıkaran firmalar veya anlaşmalı hizmet işletmelerinin birbirlerinden komisyon 

vb. hizmet bedelleri almaları halinde ayrıca bu bedeller için fatura düzenlenmesi 

gerekmektedir.249 

Uygulamada dikkat edilmesi gereken bir husus, bu yemek kuponunu kullanan 

çalışanların, bu kuponlar karşılığında üye iş yerlerinden tüketime yönelik mal ve hizmet 

satın almak yerine temizlik malzemesi, zücaciye vb. malzeme satın alma yönündeki 

taleplerin varlığıdır. Bu durumda üye işyerinin ve yemek kuponu hizmeti veren şirketin 

VUK’un 359’uncu maddesinde yer alan muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeye ilişkin 

düzenleme nedeniyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalması söz konusu 

olabilecektir.250 

                                                
249 İrfan Ermin, “Özel Kartlar ve Yemek Çekleri Kullanımıyla ve Bazı Kontör Satışlarına İlişkin Olarak 
Uygulamaya Konulan Belge Düzeni-1”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:517, s. 144 
250 Murat Özkan, “İşletme Çalışanlarına Verilen Yemek Çeklerinin Kullanım Alanları, Belge Düzeni ve 
Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:505, s. 101 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ELEKTRONİK BELGE 

UYGULAMASI 

 

1. BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ 

VUK’un mükerrer 242’nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye 

Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, 

muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve 

düzenlenmesi 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 Bakanlığı’na veya belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere aktarma 

zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya 

ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik 

imza kullanım usul ve esaslarını düzenleme ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.  

Anılan yetkiye istinaden, VUK uyarınca kağıt ortamında düzenlenen, tutulan, 

muhafaza ve ibraz edilen belgeler yerine, aynı bilgileri içeren elektronik belgelerin 

oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar 

361 nolu VUKGT251 ile belirlenmiştir.  

                                                
251 Resmi Gazete; Tarih: 11.07.2006, Sayı: 26225 
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1.1. Uygulamadan Yararlanabilmeye İlişkin Usul ve Esaslar 

Elektronik belge uygulamasından yararlanılabilmesi için mükelleflerin 

aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. 

1 - Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır.  

2 - Elektronik ortamda tutulacak belge sistemi donanım, yazılım, personel ve 

diğer açılardan uygun bulunmalıdır.  

Elektronik ortamda tutulacak belge uygulamasından yararlanmak isteyen 

mükelleflerin aşağıdaki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.  

Uygulamadan faydalanmak isteyen mükelleflerin; elektronik ortamda tutmak 

istedikleri belgelerini, elektronik muhasebe sistemlerini oluşturan donanım ve muhasebe 

programlarını, kayıtların nasıl oluşturulduğu ve saklandığını, personel ve sistem 

güvenliklerini içeren bir rapor hazırlamaları ve elektronik belgelerin veri formatında 

tutulması ve gönderilmesine ilişkin aşamalı bir planla birlikte yazı ekinde GİB’e 

göndermeleri gerekmektedir.  

Başvuru üzerine, şartları taşıyan mükelleflerle bir protokol yapılacak ve 

uygulama öncesi hazırlık dönemine başlayabilecekleri bir yazı ile kendilerine 

bildirilecektir.  

Hazırlık döneminin mükellef için yeterli olmaması halinde, döneme ilişkin 

sürenin Başkanlıkça uzatılabilmesi mümkündür. Ancak, bu dönem her halükarda 5 

yıldan fazla sürmeyecektir. Hazırlık dönemi içinde mükellefler, sadece elektronik 

ortamda tutmak istedikleri belgelerini hem elektronik ortamda hem de kağıt ortamında 

tutacaklardır.  

Hazırlık dönemini başarı ile geçiren mükellefe, elektronik belge uygulaması 

için bir izin belgesi verilecektir. Mükellefler, yapılan protokolde belirlenen tarihten 

itibaren belgelerini yalnızca elektronik ortamda tutabileceklerdir.  
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İzin alan mükellefler alış ve gider belgelerini, veri formatındaki bilgileri 

içerecek şekilde elektronik belge haline getirecekler, ayrıca bu belgeleri orijinal haliyle 

de kağıt ortamında muhafaza edeceklerdir. Mükellefler, anlaşmalı matbaalarda 

bastırmak veya notere tasdik ettirmek suretiyle VUK uyarınca düzenlemek zorunda 

oldukları belgelerin aslını, kağıt ortamında düzenleyerek ilgili kişiye verecek, ancak bu 

belgelerin ikinci nüshalarını veri formatına uygun şekilde elektronik ortamda elektronik 

belge olarak muhafaza edeceklerdir.  

1.2. Elektronik Belgelerin Muhafaza ve İbrazı 

Başkanlıkça ön denetime tabi tutularak, belirlenmiş olan formata uygunluğu 

kabul edilen veriler, vergi kanunları karşısında kağıt ortamında tutulan belgeler gibi 

kabul edilecektir.  

VUK’da ve diğer vergi kanunlarında yer alan belgelere ilişkin hükümler 

elektronik belgeler için de geçerlidir. Mükelleflerin, verilerini Başkanlığa göndermiş 

olmaları, belgelere ilişkin muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır.  

Diğer kurumlar tarafından elektronik ortamda tutulan belgelerin kağıt 

ortamında ibrazının istenmesi halinde, mükellefler elektronik belgeleri kağıt ortamına 

aktararak bu yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.  

1.3. İznin İptali ve Cezai Müeyyideler 

Elektronik verileri içeren DVD-R’lerin normal süresinden sonra yazılı olarak 

istenmesine rağmen verilmemesi, Başkanlığa gönderilen ancak belirlenen formata 

uygun olmaması nedeniyle kabul edilmeyen verilerin, yeniden verilen süre içerisinde de 

verilmemesi halinde; verilen izin Başkanlıkça iptal edilebilecektir. İzinleri Başkanlıkça 

iptal edilen mükellefler, 5 yıl süre ile bu uygulamadan yararlanamayacaklardır. İzni 

iptal edilen mükellefler, on gün içinde belgelerini anlaşmalı matbaalara bastıracak ve 

eski usulde belge düzenlemeye başlayacaklardır.  

Mükelleflerin elektronik ortamda tuttukları defter ve belgelere ait DVD-R’leri 

veya gerekmesi halinde orijinal verilerinin, yetkili kişilere ibraz edilmemesi halinde 

VUK’un ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Elektronik belge kapsamında 
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belirlenen usul ve esaslara uymadıkları tespit edilenler adına, işledikleri fiile göre 

VUK’da yazılı cezalar uygulanacaktır. 

 

2. ELEKTRONİK FATURA KAYIT SİSTEMİ 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet 

avantajı gibi nedenlerle mükelleflere ait iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, özellikle yüksek sayıda yasal belge ve kayıt ile 

ilgili süreçleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan mükelleflere yönelik, gelişen 

teknolojiye uygun yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 

çerçevede gelişen teknoloji ile beraber VUK’da belirlenmiş olan bir takım ödevlerin 

elektronik ortamda yerine getirilmesine yönelik olarak çeşitli düzenlemeler 

yapılmaktadır. Söz konusu düzenlemelerden başlangıç aşamasında büyük mükelleflerin 

yararlanması düşünülmekle birlikte zamanla uygulamanın tüm mükelleflere 

hasredilecek şekilde genişletilmesi icap edecektir. Bu bağlamda 397 nolu VUKGT252 ile 

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) uygulaması getirilmiştir.  

EFKS ile bir takım mükelleflere VUK uyarınca düzenlenmesi gereken 

faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi, ibrazı ve muhafaza edilmesi 

imkanı verilmektedir. Bu çerçevede, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan 

faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza 

ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmaktadır. 

Son olarak 397 nolu VUKGT ile faturanın elektronik belge olarak 

düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yeni 

esaslar belirlenmiştir. Bu tebliğle daha önce 361 nolu VUKGT ile elektronik defterler 

için belirlenen esaslarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Elektronik defterlerle 

                                                
252 Resmi Gazete; Tarih: 05.03.2010, Sayı: 27512 
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ilgili olarak 361 nolu VUKGT ile yapılan açıklamalar halen geçerliliğini 

korumaktadır.253 

2.1. e-Fatura 

Elektronik fatura, klasik kağıt faturanın elektronik versiyonudur. Şirketler 

arasındaki ve şirketle müşteriler arasındaki fatura bilgisi akışının tamamen 

otomasyonunu hedefleyen ve kağıt fatura gönderilmesi ve alınmasının elimine eden bir 

kilometre taşıdır.254 Elektronik faturalama, oluşturulan faturanın e-mail yoluyla 

doğrudan doğruya müşteriye gönderilme sürecidir.255 

Düzenlenmesi, müşteriye verilmesi, müşteri tarafından da istenmesi ve 

alınması zorunlu olan faturanın, elektronik belge olarak düzenlenmesi, müşteriye 

elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine 

ilişkin yapılan düzenlemeler EFKS sisteminin temelini oluşturmaktadır. 

Elektronik fatura kullanmak birçok konuda mükelleflerin yararına olabilecek 

bir uygulamadır. Kargo, posta ya da kurye ile gönderilen faturaların kaybolması, geç 

gelmesi ve geldikten sonrada dosyalanması gibi dezavantajlar bu şekilde ortadan 

kaldırılmış olacaktır.256 

e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere 

sahiptir. Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, 

genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi aşağıda yer alan 

şartlar çerçevesinde e-Fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı 

işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi 

mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde 

sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur. 

                                                
253 M. Emin Akyol, “Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin Yeni Esaslar”, Lebib Yalkın Mevzuat 
Dergisi, Nisan 2010, Sayı:76, s. 8 
254 Neslihan İçten İnce, “Elektronik Fatura-Elektronik Fatura Kayıt Sistemi”, Maliye Postası, Sayı: 694, 
s. 105 
255 Leyla Keser Berber; Elektronik Fatura ve Şirketlerin Dijital Mali Denetimi, Yetkin Yayınları, 
Ankara 2006, s. 19 
256 Güçlühan Ece, “Elektronik Ortamda Hazırlanan Faturalar”, E-Yaklaşım, Ağustos 2008, sayı: 61. 
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Genel hatları ile Elektronik Fatura Kayıt Sistemi, kurum ve kuruluşların 

düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri 

standartları çerçevesinde GİB sistemine aktarılması sureti ile faturalara ait ikinci 

nüshaların kağıt ortamda saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına 

verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital 

belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan bir sistemdir.257 

2.2. e-Fatura Uygulamasından Yararlanma 

e-Fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile 

uygulamanın kademeli bir biçimde yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bu bakımdan 

başlangıç olarak, anonim ve limited şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama 

kapsamında e-Fatura gönderme ve/veya almasına izin verilmesi kabul edilmiştir. 

Gerçek kişilerin ise e-Fatura uygulaması bünyesinde e-Fatura göndermeleri ve almaları 

mümkün bulunmamaktadır.  

Gerçek kişi olmayanlar ile anonim ve limited şirket statüsünde 

bulunmayanlardan e-Fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve 

işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, 

yapacakları yazılı başvuru üzerine idare tarafından belirlenecektir. 

2.3. e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi 

e-Faturanın, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gönderme 

veya alma işlemlerinin de idare tarafından oluşturulan e-Fatura Uygulaması aracılığı ile 

gerçekleştirilmesi zorunludur. 

Belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak 

düzenlenmeyen, düzenlense dahi e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilmeyen veya 

alınmayan herhangi bir elektronik belge, VUK kapsamında düzenlenmiş fatura 

hükmünde değildir. 

                                                
257 Ece, a.g.e. 
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Mükellefler e-Fatura düzenlerken, süreler başta olmak üzere VUK ve ilgili 

diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.  

2.4. e-Fatura Uygulamasının Kullanımı 

e-Fatura Uygulaması, elektronik belge olarak düzenlenen faturaların tarafları 

arasında dolaşımı ile ilgili oluşturma, gönderme ve alma zamanı gibi önemli kayıtların 

tarafsız bir biçimde tutulmasını sağlamak ve elektronik belge olarak oluşturulmuş 

herhangi bir belgenin sıhhatinden (format ve standartlara uygunluk, göndericinin 

kimliği ve doğruluğu, elektronik belgenin geçerliliği ve içeriğinin bütünlüğü) emin 

olmak amacı ile oluşturulan uygulamanın genel adıdır. 

e-Fatura Uygulaması, bünyesinde e-Fatura gönderme ve/veya alma işlemlerini 

yapmak üzere her bir kullanıcıya ait kullanıcı hesabı barındıracak olup, bu hesap 

aracılığı ile kullanılabilecek fonksiyonlar, ilgili hesabın ve kullanıcının niteliğine göre 

şekillenecektir. 

2.5. e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 

Mükelleflerin elektronik kayıt sistemi kullanarak düzenledikleri fatura ve bu 

faturalara ilişkin her türlü elektronik kayıt, veri, veri tabanı dosyasını, kanunların 

normal fatura ve belgeler için belirlediği süreler dahilinde muhafaza ve ibraz 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Elektronik faturalar, alıcılara iletilen nüsha ile birebir aynı 

veya istendiğinde bu biçimde görüntülenecek biçimde muhafaza edilmelidir.258 

VUK’un ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse 

adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz 

etmekle yükümlüdürler. 

e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği 

Mali Mühürle garanti altına alınmaktadır. Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün 

ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak 

saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-
                                                
258 Arzu Kaya, “Elektronik Fatura Kayıt Sisteminin Gelişme Sürecinde Gelinen Son Nokta”, Maliye ve 
Sigorta Yorumları, Sayı:512, s. 52 
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Faturaları, üzerindeki Mali Mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi 

bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde 

elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. 

Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen faturaların doğruluğuna, 

bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, veritabanı 

dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta 

olup, e-Faturalara istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir 

biçimde görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi 

sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. 

Mükelleflere ait e-Faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde 

saklanması gerekmekte olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında yapılan 

saklama işlemi herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Arşivlemenin Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu 

yerlerde yapılması zorunluluğu, yurt dışında da ikincil bir arşivleme yapılmasına engel 

teşkil etmez. 

2.6. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 

Yukarıda açıklanan usul ve esaslara aykırı biçimde e-Fatura düzenleyen 

mükellefler hakkında, işledikleri fiile göre VUK’da öngörülen cezalar uygulanır. 

e-Fatura uygulamasından yararlanma yetkisi bulunmakla birlikte, belirtilen 

usul ve esaslara uymayan ve idarece yapılacak uyarıya rağmen durumlarını 

düzeltmeyen mükelleflerin, e-Fatura gönderme ve/veya alma yetkileri idare tarafından 

yapılacak değerlendirme üzerine iptal edilebilir. Yetkileri idarece iptal edilen 

mükellefler, iptal edilen yetkileri bakımından bir yıl süre ile e-Fatura uygulamasından 

yararlanamazlar. 

Mükellefler, e-Fatura uygulaması kapsamında oluşturdukları elektronik 

belgelerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu sağlamaktan sorumlu 

olup, bu çerçevede idarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
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e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde 

gerekse e-Fatura uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında 

fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur. 

2.7. VUK Kapsamında Düzenlenen Diğer Belgeler 

e-Fatura Uygulaması, VUK kapsamında düzenlenmesi zorunlu olan fatura 

dışında kalan belgelerin de taraflar arasında dolaşımına imkan verecek şekilde 

tasarlanmıştır. Bu çerçevede, taraflar arasında elektronik belge olarak dolaşımı idarece 

uygun bulunanlar, ilgili format ve standartların duyurulmasının ardından, e-Fatura 

Uygulaması aracılığı ile gönderilip alınabilecektir. 
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SONUÇ 

Türk vergi sistemi, maddi ve usul kanunlarından oluşmaktadır. 

Vergilendirmede usule ilişkin düzenlemeler VUK’da yer almaktadır. Bu bağlamda 

belge düzeninin kapsamı VUK ve buna bağlı olarak çıkarılmış genel tebliğlerle 

belirlenmiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığı, VUK’a ilave olarak düzenlenecek belgeleri ve 

bu belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye mükerrer 

257’nci madde uyarınca yetkili kılınmıştır. Bu yetki uyarınca genel tebliğlerde 

düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. 

Gelişen ve değişen ekonomik şartlara paralel olarak bakanlık yukarıda da ifade 

edildiği üzere onlarca tebliğ ile VUK’da yer alan belgelere ilave olarak birçok farklı 

belgenin düzenlenmesini zorunlu tutmuştur. Mevcut VUK’un 1961 yılından bu yana 

uygulandığı dikkate alındığında genel tebliğlerle getirilen belge düzeninin, VUK’da 

öngörülen belgelerden çok daha fazla düzenlemeyi içerdiği görülmektedir. Bu sebeple 

vergi sistemimizde belge düzeni, kanundan ziyade çok daha fazla oranda genel tebliğ 

gibi idari düzenlemelere dayanmaktadır. Bakanlığın genel tebliğlerle getirmiş olduğu 

düzenlemelerin de çok sık şekilde değişmesi sağlıksız ve mükelleflerce anlaşılması zor 

bir sistemi doğurmaktadır. Bu şekilde bir yapı belge düzeninin uygulanmasını 

zorlaştırmaktadır.  

Ayrıca elektronik belge hususunda VUK’da henüz bir altyapının 

oluşturulmamış olması ve bu husustaki düzenlemenin yine bakanlığa verilmiş yetkiler 

çerçevesinde genel tebliğlerle düzenleniyor olması vergi sistemimizde belge düzeni 

konusunda daha mesafe alınacak yol olduğunu göstermektedir. Bu durum VUK’un 

gelişen ve değişen ekonomik yapıyı takip eden bir sisteme sahip olmadığını piyasa 

içindeki her yeni yapıyı takip etmek için bakanlığa verilmiş geniş yetkiler neticesinde 

düzenlemeler yapılmaktadır. Elektronik belge hususunda 361 ve 397 nolu tebliğlerle 

yapılan geniş düzenlemeler bunun en son örnekleridir. 
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Elektronik ortamda gerçekleştirilen ticari işlemlerin gün geçtikçe artması, 

kurumların verimlilik ve rekabet avantajı kazanabilmek adına bilgi ve iletişim 

teknolojilerini süratle iş süreçlerine uygulamaları kağıt temelli olarak yürütülen birçok 

işlemin elektronik olarak gerçekleştirmesini zorunlu kılmaktadır. Vergi idaresinin de bu 

gelişmelere paralel olarak sadece belli mükellefler nezdinde değil tüm mükellefleri de 

kapsayacak şekilde elektronik belge uygulamasını yaygınlaştırması gerekmektedir. 

Belge düzeninin sağlıklı olmasından kanunların ve idari düzenlemelerin 

ekonomik faaliyetleri tam olarak kavramasının yanında mükelleflerin bu düzene uygun 

şekilde hareket etmelerini temin etmenin anlaşılması da gerekmektedir. Ancak 

ülkemizde belge düzeninin mükelleflerce uygulanması konusunda önemli sıkıntılar 

olması bir diğer anlatımla belge düzeninin yerleşmemiş olması kayıtdışı ekonomiyi 

yaratan sebeplerin başında gelmektedir. Ülkemizde beyan esasının geçerli olduğu 

dikkate alındığında idarece aksi tespit edilmediği müddetçe mükelleflerin beyanı doğru 

olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple beyan esasının temelini oluşturan belge düzeni, 

ne kadar sistemli ve sağlıklı bir yapıya sahip olursa kayıtdışı ekonominin varlığı da o 

kadar azalacaktır. 

Belge düzeninin uygulanması konusunda bir diğer eksiklik idarenin belgeler 

konusunda mükellefleri bilinçlendirmede yetersiz kalmasıdır. Yukarıda ifade edildiği 

üzere kayıtdışılıkla mücadele için bakanlık çeşitli belgeler ihdas ederek ekonomik 

faaliyetleri kavramaya çalışmaktadır; ancak her yeni düzenlemenin ve belge esasının 

mükelleflere anlatılmasında ve öğretilmesinde idarenin bir çaba içinde olmaması, kağıt 

üzerinde sağlıklı bir yapı olsa bile uyulmayan ve hakkında bilgi sahibi olunmayan belge 

düzeninin etkili olmaması sonucunu doğuracaktır. Örneğin serbest hekimlik faaliyetinde 

bulunan mükelleflere yapılan ödemelerin POS cihazları üzerinden belgelendirilmesi 

uygulamasının topluma anlatılması ve anlaşılmasının sağlanması hususunda yeteri 

kadar çalışmanın yapılmadığı açıktır. Bu düzenleme, ekonomi bültenlerinde birkaç 

saniye ile yer verilen bir haber olmaktan öteye gidememiştir. Vergi bilincini sağlamanın 

önemli adımlarından biri, belgeler konusunda mükelleflerin bilinçlendirilmesinden 

geçtiği unutulmamalıdır. Ülkemizdeki kayıt dışılığın büyük nedeni, belge düzeninin 

oturmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Belge düzeni ile ilgili olarak oluşturulacak 
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aktif yapı, kayıtdışı ile mücadelede önemli rol oynayacaktır. Vergi sisteminin sağlıklı 

çalışabilmesi için kayıt ve belge düzeninin vergiyi doğuran olayı kavraması ve vergi 

kayıp ve kaçağına yol açmayacak bir esasa oturtulması gerekmektedir.  

Vergi denetimi, inceleme ve yoklama olarak iki türlüdür. Yoklama, vergiye 

tabi işlemlerin yapıldığı anda kontrol altına alınmasıdır. İnceleme ise, vergiye tabi bütün 

işlemler tamamlandıktan sonra yapılmaktadır. Ülkemizde vergi inceleme çalışmaları, 

başarısı itibariyle yoklama faaliyetlerine göre biraz daha ileri düzeydedir. Ancak belge 

düzeni açısından geriye dönük vergi incelemelerinden ziyade, içinde bulunulan 

dönemin anında ve yaygın bir biçimde üretimden tüketime kadar denetlenmesi çok daha 

önemlidir. Böylece vergi güvenliğinin temeli olan belge düzeninin eksiksiz bir biçimde 

uygulanmasını sağlanacaktır. 

Burada son olarak değinmek istediğimiz husus, esas itibariyle usul kanunu olan 

VUK ile düzenlenmiş bulunan belge düzeninin yerleştirilmesinde usul kanunu dışında 

kalan GVK, KVK ve KDVK gibi diğer vergi kanunlarının da önemli olduğudur. VUK, 

ne kadar sağlıklı bir belge düzeni öngörmüş olursa olsun diğer vergi kanunlarının da 

usul kanunları ile birlikte uyum içinde uygulanmalıdır. Diğer vergi kanunlarında yer 

alan bir takım düzenlemeler, usul kanunları ile oluşturulmak istenen düzeni sekteye 

uğratabilir. Örneğin bir takım istisna ve muafiyet uygulamaları, basit usul gibi 

düzenlemeler ile verginin büyük ölçüde tevkifat yoluyla toplanması ve birçok gelir 

unsurunun beyan dışı bırakılması belge düzenini bozan uygulamalardır. Bu nedenle 

belge düzenini yerleştirmeye yönelik dönük düzenlemelerin sadece VUK ile yapılması 

yeterli olmayıp diğer kanunların da bunu destekleyici düzenlemelere yer vermesi uygun 

olacaktır.  
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