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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 19.1.2023 

Sirküler No     : 2023.7 
 

 

Konu: 546 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel 

Tebliği ile Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bildirimlerin, 

mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine 

ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

Özet:  Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununa eklenen 170/A maddesinde yer alan yetkiye 

istinaden, 213 sayılı Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye 

mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından 

elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin 

mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine 

ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve 

kapsamını teşkil etmektedir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 14/10/2021 tarihli ve 7338 

sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunla “Kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından yapılan bildirim” başlıklı 170/A maddesi eklenmiştir. 

Söz konusu maddede, “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

yapılan bildirim” başlıklı 170/A maddesinde yer alan, “Hazine 

ve Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye 

mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, 

bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak 

kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet 

konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket 

türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve 

uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 
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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. 

 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
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hükümleri yer almaktadır.  

Bu kapsamda, ticaret siciline tescil edilen işlemlere ilişkin 

bilgilerin Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine 

ve Maliye Bakanlığına bildirilmesine ilişkin çalışmalar 

tamamlanmış olup, mezkûr maddenin Bakanlığımıza verdiği 

yetkiye istinaden, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 

bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak 

kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 

Tebliğ hazırlanmıştır.  

Bu Tebliğ ile ticaret siciline tescil edilen  

 işe başlama,  

 merkez/şube adres değişikliği,  

 ilave iş yeri/şube açılış,  

 ilave iş yeri/şube kapanış,  

 tür değişikliği,  

 tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve  

 unvan değişikliği  

işlemlerinden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda 

Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenler için mükellefler 

tarafından tekrar vergi dairelerine bildirim yapılması 

zorunluluğu kaldırılmaktadır. 

546 sıra numaralı Tebliği, 1.2.2023 tarihinde yürürlüğe 

girmektedir. 

Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve 

Maliye Bakanlığına bildirilenler için mükellefler tarafından 

tekrar vergi dairelerine bildirim yapılması zorunluluğu kaldırılan 

işlemlerin listesi aşağıda yer almaktadır. 

 

 

 

TİCARET SİCİLİNE TESCİL 

EDİLMESİ GEREKEN 

İŞLEMLER 

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLEN İŞLEMLER İÇİN 

VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMDE BULUNMASINA GEREK 

OLMAYAN İŞLEMLER 

İşe başlama bildirimi Anonim şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında 
ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.) 

Limited şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında 
ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.) 

Kooperatifler (18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi 

Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi 
Kooperatifleri hariç.) 

Kollektif şirketler 

Komandit şirketler 
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Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki 
şubeleri 

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler 

Şube açılış/kapanış bildirimi 

(1/2/2023 tarihinden önce açılan 

şubelerin kapanış bildirimleri 

vergi dairesine bildirilmeye 

devam edilecektir.) 

Anonim şirketler (Banka şubeleri hariç) 

Limited şirketler 

Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.) 

Kollektif şirketler 

Komandit şirketler 

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari İşletmelerin Türkiye’deki 
şubeleri 

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler 

Merkez/şube adres değişikliği 

bildirimi 

(1/2/2023 tarihinden önce açılan 

şubelerin adres değişikliği 

bildirimi vergi dairesine 

bildirilmeye devam edilecektir.) 

Anonim şirketler 

Limited şirketler. 

Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanunu kapsamında kumlan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.) 

Kollektif şirketler 

Komandit şirketler 

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki 
şubeleri 

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler 

Tür değişikliği bildirimi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci ve 

194 üncü maddesinde yer alan tür değişiklikleri 

Tasfiyeye giriş/tasfiyeden 

vazgeçme bildirimi 

Anonim şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye 
devam edecektir.) 

Limited şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye 
devam edecektir.) 

Kooperatifler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye 

devam edecektir.) (1581 sayılı Tarım Kredi 

Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi 
Kooperatifleri hariç.) 

Kollektif şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye 
devam edecektir.) 

Komandit şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye 

devam edecektir.) 

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki 
şubeleri 

Tasfiye kapanış (Tasfiye sonu 

terkin)/ işi bırakma bildirimi 

Anonim şirketler 

Limited şirketler 
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Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.) 

Kollektif şirketler 

Komandit şirketler 

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki 
şubeleri 

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler 

Unvan değişikliği bildirimi Anonim şirketler 

Limited şirketler 

Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.) 

Kollektif şirketler 

Komandit şirketler 

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki 
şubeleri 

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler 

 

 

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. 


