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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 11.06.2019 

Sirküler No     : 2019.56 
 

 

Konu: Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik 

Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)  

1/6/2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

 

Özet: 01/06/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının 

Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Seri 

No: 1) ile; 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre 

yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali 

müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali 

müşavirlerin, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı 

Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali 

Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet 

vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin usul ve 

esaslar belirlenmiştir. 

Yeminli mali müşavirler tarafından 2019 yılında verilecek Gelir 

veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları bu Tebliğ 

çerçevesinde elektronik ortamda veya kağıt ortamında ihtiyari 

olarak gönderilebilecek, 1/1/2020 tarihinden itibaren ise Gelir 

veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu 

olarak sadece elektronik ortamda gönderilecektir. 

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik 

Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) ile 

belirlenen uygulama, 01.06.2019 tarihinden itibaren 

uygulamaya girmiştir. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadı r. 
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Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında 

Genel Tebliğ (Seri No: 1)  göre; 

Raporlarını internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderecek olan 

yeminli mali müşavirlerin sistemi kullanmaya yönelik kullanıcı kodu ve şifre almak için bağlı 

bulundukları vergi daireleri veya interaktif vergi dairesi üzerinden başvuru yapmaları 

gerekmektedir. 

Yeminli mali müşavirlerin daha önceden sözleşme ve bilgi formları ile elektronik beyanname 

gönderme amaçlı verilen kullanıcı kodu ve şifrelerinin olması halinde yeni bir kullanıcı kodu 

ve şifre alınmayacak, mevcut bulunan kullanıcı kodu ve şifre bu Tebliğde öngörülen 

hususların yerine getirilmesinde de kullanılacaktır. 

6/2/2008 tarihli ve 26779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin 

Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin 

Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)”in V-C 

bölümünde ifade edildiği üzere, yeminli mali müşavirin/yeminli mali müşavirlik şirketinin 

büro çalışanlarına ilişkin bilgilerinin girilmesi zorunludur. Söz konusu Tebliğ çerçevesinde 

büro çalışanı olarak bildirimi yapılan bu kişilerin, yeminli mali müşavirler tarafından sistemi 

kullanmak üzere “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanması mümkündür. Ancak yeminli mali 

müşavirlerin tanımlayabileceği “Alt Kullanıcı”ların internet vergi dairesi sistemi üzerinden 

Başkanlığa bildirilmesi gerekmekte olup, bildirimi yapılmayan kişiler, “Alt Kullanıcı” olarak 

tanımlanamayacaktır. 

Yeminli mali müşavirlerin internet vergi dairesinde tanımlayacağı “Alt Kullanıcı”ların da 

Rapora işlem tesis edebilmesi için kendilerine ait internet vergi dairesi şifresinin olması 

şarttır. Bu nedenle, sisteme “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanan kişilerin de kullanıcı kodu ve 

şifre alabilmek için ilgili vergi daireleri veya interaktif vergi dairesi üzerinden başvuru 

yapmaları gerekmektedir. 

Rapor üzerinde işlem yapma yetkisi bulunan “Alt Kullanıcı” tarafından Raporların 

imzalanması mümkün bulunmayıp, bu Raporlar sadece yeminli mali müşavirin kendisi 

tarafından elektronik imza ile imzalanıp vergi dairesine gönderilebilecektir. 

Yeminli mali müşavirler, kullanıcı kodu ve şifre kullanarak https://www.gib.gov.tr/ 

adresinden internet vergi dairesi sistemine girerek Raporlarının elektronik ortamda 

gönderilmesine ilişkin ilgili menü başlığını seçerek sisteme girecektir. 

Yeminli mali müşavirler tarafından, sistem üzerinde ilgili bölümlerin doldurulması, 

açıklamaların yapılması, Rapor eklerinin belirtilmesi ve girilmesi şeklinde hazırlanan 

Rapor, kağıt ortamında olduğu gibi ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde elektronik 

imza ile imzalanarak ilgili vergi dairesine gönderilecektir. 

Sistemde, Rapora eklenmek üzere tüm ekleri gösteren ve zorunlu olarak doldurulması gereken 

bir “Ek Listesi” bölümü yer almaktadır. Bu bölümde ekin hangi şekilde (elektronik ya da 

vergi dairesine dilekçe ile) ibraz edildiği bilgisinin işaretlenmesi gerekmektedir. Ek listesinde 

yer alan yeminli mali müşavirin imzasını taşıyan belgeler ile Başkanlık tarafından üretilen 

(beyanname, tahakkuk fişi ve benzeri) belgeler Rapora elektronik ortamda eklenecek ve diğer 

kişi veya kurumların imzasını ya da onayını taşıyan belgeler kağıt olarak ilgili vergi dairesine 

ibraz edilecektir. Elektronik olarak eklenebilecek ekler toplamda 5 megabaytı aşamayacaktır. 

Bu nedenle sisteme yüklenen eklerin boyutunun bu limite göre ayarlanması gerekmektedir. 

Toplamda 5 megabaytlık limitin zorunlu olarak aşılması halinde ise, elektronik olarak 

eklenemeyen ekler de ilgili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilen Raporun tarih ve 

sayısı belirtilmek suretiyle kağıt ortamında ibraz edilecektir. 

https://www.gib.gov.tr/
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Sistemden elektronik imzalı olarak gönderilen Raporların geçerlilik kazanması için, bu 

Raporların ilgili mevzuatında belirtilen sürenin son gününe kadar ilgili vergi dairesine kâğıt 

olarak ibraz edilmesi gereken eklerinin de belirtilen bu süre içerisinde ibraz edilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu belgeler, yeminli mali müşavirler tarafından bizzat ibraz 

edilebileceği gibi yeminli mali müşavirlerin çalışanları tarafından ya da alma haberli posta 

yoluyla ibraz edilebilecektir. Söz konusu eklerin süresi içerisinde vergi dairesine ibrazına 

yönelik olarak postaya verildiği tarih esas alınacaktır. İlgili mevzuat hükümlerinde vergi 

dairesine verilmesine dair herhangi bir süre sınırlaması bulunmayan Raporlarda ise söz 

konusu Raporlara ait eklerin gönderimi tamamlanmadan bu Raporlar vergi dairesince işleme 

konulmayacaktır. 

Yeminli mali müşavirler tarafından 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi 

Beyannamesi Tasdik Raporları bu Tebliğ çerçevesinde elektronik ortamda veya kağıt 

ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek, 1/1/2020 tarihinden itibaren ise Gelir veya 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda 

gönderilecektir. 

Yeminli mali müşavirlerin bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kağıt ortamında vermiş 

oldukları Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının ayrıca internet vergi 

dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmemektedir. 

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında 

Genel Tebliğ (Seri No: 1) ile belirlenen uygulama, 01.06.2019 tarihinden itibaren uygulamaya 

girmiştir. 

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında 

Genel Tebliğe (Seri No: 1) bu adresten ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

https://www.gib.gov.tr/node/138609
https://www.gib.gov.tr/node/138609

