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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 25.05.2022 

Sirküler No     : 2022.22 
 

 

Konu: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, 

madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) 

lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı 

veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunan mükelleflerce 31 Mayıs 

2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme 

süresi, 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar 

uzatılmıştır. 

 

Özet: 02.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 531 sıra 

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik 

(münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 

sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik 

lisansı bulunanlar teminat uygulaması kapsamına alınmıştı. 

 

25 Mayıs 2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet 

sitesinde yayımlanan 141 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 

ile yukarıda belirtilen lisanslara sahip olup faaliyetlerine öteden 

bu yana devam eden mükelleflerce 31 Mayıs 2022 gününe kadar 

verilmesi gereken teminatların verilme süresi, 30 Haziran 2022 

gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. 

02.09.2021tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 531 sıra 

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik 

(münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 

sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik 

lisansı bulunanlar teminat uygulaması kapsamına alınmıştı. 
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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 

bulunmaktadır. 
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Tebliğ’in 7. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendinde bu 

teminatların; faaliyetlerine öteden bu yana devam eden 

mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 

beşinci ayın sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisi (bu 

vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden 

bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. 

Tebliğ’in geçici 1. maddesinde ise yukarıda belirtilen lisanslara 

sahip olan ve faaliyette bulunan mükelleflerin, söz konusu 

madde gereğince vermeleri gereken ilk teminatı, 2021 yılı hesap 

dönemine (özel hesap dönemine tabi olanlar açısından 2021 

yılında kapanan döneme) ait brüt satışlarını dikkate alarak, 31 

Mayıs 2022 tarihine kadar vermeleri gerektiği belirtilmektedir. 

25 Mayıs 2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet 

sitesinde yayımlanan 141 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 

ile yukarıda belirtilen lisanslara sahip olup faaliyetlerine öteden 

bu yana devam eden mükelleflerce 31 Mayıs 2022 gününe kadar 

verilmesi gereken teminatların verilme süresi, 30 Haziran 2022 

gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. 

 

 

 

 

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. 


