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Yasal Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca; 213 sayılı Vergi Usul

Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin birinci

fıkrasının 3 üncü bendindeki (Ek: 23/7/2010-

6009/10 md.) kanun hükmünden alınan yetki ile,

3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu, 1 Sıra Nolu

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının

Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel

Tebliğ yayınlanmış, ve yayımı tarihinde yürürlüğe

girmiştir.

Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2019

Resmi Gazete No : 30791



Mevzuat Hükümleri

Başlıklar:

1 Giriş

2 Amaç ve kapsam

3 Dayanak

4 Tanımlar

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

5 Usul ve esaslar

6 Raporların 

değiştirilmesi

7 Sorumluluk ve ceza

8 Sistemle ilgili Diğer hususlar

9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

10 Uygun görülen Raporlar

11 Diğer hususlar

12 Yürürlük

13 Yürütme

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda

Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)



Mevzuat Hükümleri

Başlıklar:

1 Giriş

2 Amaç ve kapsam

3 Dayanak

4 Tanımlar

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

5 Usul ve esaslar

6 Raporların

değiştirilmesi

7 Sorumluluk ve ceza

8 Sistemle ilgili Diğer hususlar

9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

10 Uygun görülen Raporlar

11 Diğer hususlar

12 Yürürlük

13 Yürütme

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda

internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi bu Tebliğin

konusunu oluşturmaktadır



Mevzuat Hükümleri

Başlıklar:

1 Giriş

2 Amaç ve kapsam

3 Dayanak

4 Tanımlar

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

5 Usul ve esaslar

6 Raporların 

değiştirilmesi

7 Sorumluluk ve ceza

8 Sistemle ilgili Diğer hususlar

9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

10 Uygun görülen Raporlar

11 Diğer hususlar

12 Yürürlük

13 Yürütme

Raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye

intikalini sağlamaktır.



Mevzuat Hükümleri

Başlıklar:

1 Giriş

2 Amaç ve kapsam

3 Dayanak

4 Tanımlar

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

5 Usul ve esaslar

6 Raporların 

değiştirilmesi

7 Sorumluluk ve ceza

8 Sistemle ilgili Diğer hususlar

9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

10 Uygun görülen Raporlar

11 Diğer hususlar

12 Yürürlük

13 Yürütme

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

birinci fıkrasının 3 üncü bendi ile Bakanlık yetkisi açıklanmıştır.



Mevzuat Hükümleri

Başlıklar:

1 Giriş

2 Amaç ve kapsam

3 Dayanak

4 Tanımlar

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

5 Usul ve esaslar

6 Raporların

değiştirilmesi

7 Sorumluluk ve ceza

8 Sistemle ilgili Diğer hususlar

9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

10 Uygun görülen Raporlar

11 Diğer hususlar

12 Yürürlük

13 Yürütme

Bu Tebliğde geçen «Rapor» «Sistem» «Teknik Klavuz» gibi bazı

kelimeler tanımlanmıştır.

Rapor: E-YMM Tasdik raporu

Sistem: İnternet Vergi Dairesinden ulaşılan eYMM web sitesi

Teknik Klavuz: eYMM web sitesinde en son güncel sürümüne

ulaşılabilen pdf formatında elektronik dökümandır.







Mevzuat Hükümleri

Başlıklar:

1 Giriş

2 Amaç ve kapsam

3 Dayanak

4 Tanımlar

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

5 Usul ve esaslar

6 Raporların 

değiştirilmesi

7 Sorumluluk ve ceza

8 Sistemle ilgili Diğer hususlar

9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

10 Uygun görülen Raporlar

11 Diğer hususlar

12 Yürürlük

13 Yürütme

Sisteme internet vergi dairesi üzerinden erişildiği için, Meslek 

mensupları ve personellerinin internet vergi dairesi kullanıcı 

kodu ve şifresi alması gerekmektedir.  Meslek mensuplarının 

mevcut kullanıcı kodu ve şifresi geçerlidir. 

Personelin alt kullanıcı olarak yetki alabilmesi için,

a) Büro çalışanı girişinin yapılması

b) Personelin internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi 

almış olması gerekmektedir.









Mevzuat Hükümleri

Başlıklar:

1 Giriş

2 Amaç ve kapsam

3 Dayanak

4 Tanımlar

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

5 Usul ve esaslar

6 Raporların 

değiştirilmesi

7 Sorumluluk ve ceza

8 Sistemle ilgili Diğer hususlar

9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

10 Uygun görülen Raporlar

11 Diğer hususlar

12 Yürürlük

13 Yürütme

Alt kullanıcı rapora işlem tesis edebiliyorken, raporu imzalama 

yetkisi bulunmamakta, Sadece Yeminli Mali Müşavirler elektronik 

imzasıyla raporu imzalayabilmektedir. 

Raporlar vergi dairelerine elektronik imzalama sonucunda 

iletilmektedir, bu nedenle elektronik imzadan geçmiş ve kağıt 

ortamında verilmesi gereken ekleri idareye teslim edilmiş rapor 

teslim edilmiş sayılmakta, ve işleme alınmaktadır. 

Rapor eklerinden YMM imzasını taşıyan belgeler ile, Başkanlık ta 

örneği bulunan beyanname vs. belgeler sistem üzerinden 

elektronik ortamda (Tüm eklerin toplam büyüklüğü 5 MB ı 

geçemez), Diğer kişi ve kurumların imzasını taşıyan belgeler ile 5 

MB ı aşan elektronik ortamda iletilemeyen belgeler kağıt 

ortamında dilekçe ile gönderilecektir. Söz konusu belgeler, 

yeminli mali müşavirler tarafından bizzat ibraz edilebileceği gibi 

yeminli mali müşavirlerin çalışanları tarafından ya da alma 

haberli posta yoluyla ibraz edilebilecektir.



Mevzuat Hükümleri

Başlıklar:

1 Giriş

2 Amaç ve kapsam

3 Dayanak

4 Tanımlar

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

5 Usul ve esaslar

6 Raporların

değiştirilmesi

7 Sorumluluk ve ceza

8 Sistemle ilgili Diğer hususlar

9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

10 Uygun görülen Raporlar

11 Diğer hususlar

12 Yürürlük

13 Yürütme

Süre sınırlaması bulunan Raporlar üzerinde ancak bu süre

zarfında, Süre sınırlaması bulunmayan Raporlarda ise vergi

dairesince işlemler tamamlanana kadar Rapor üzerinde

değişiklik yapılabilecektir. Değişen rapor tekrar elektronik olarak

imzadan geçmektedir.



Mevzuat Hükümleri

Başlıklar:

1 Giriş

2 Amaç ve kapsam

3 Dayanak

4 Tanımlar

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

5 Usul ve esaslar

6 Raporların

değiştirilmesi

7 Sorumluluk ve ceza

8 Sistemle ilgili Diğer hususlar

9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

10 Uygun görülen Raporlar

11 Diğer hususlar

12 Yürürlük

13 Yürütme

Elektronik ortamda verilen rapor ile kağıt ortamda imza ve

mühür kullanmak suretiyle verilen rapor arasında hukuki bir

farklılık yoktur, meslek mensubu açısından sorumluluk sonuçları

aynıdır.

Meslek mensubu ve çalışanları kullanıcı kodu ve şifresinin

güvenliğinden sorumludur. Bu şifreleri 3.kişilerle paylaşmaları

yasaktır.

Elektronik ortamda verilmesi gereken raporun kağıt ortamında

verilmesi halinde 213 sayılı yasadaki ceza hükümleri(*) uygulanır.

(*) Ceza Tutarı: 504 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2019'dan itibaren 1.900 Türk Lirası

(VUK Mük-355 md)



Mevzuat Hükümleri

Başlıklar:

1 Giriş

2 Amaç ve kapsam

3 Dayanak

4 Tanımlar

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

5 Usul ve esaslar

6 Raporların

değiştirilmesi

7 Sorumluluk ve ceza

8 Sistemle ilgili Diğer hususlar

9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

10 Uygun görülen Raporlar

11 Diğer hususlar

12 Yürürlük

13 Yürütme

Sistemin kural ve standartları teknik kılavuz üzerinden

duyurulmaktadır.

Başkanlık olağanüstü durumlarda raporların geçici olarak kağıt

ortamında alınmasına karar vermeye yetkilidir.

Rapor ekinde YMM Faaliyet belgesi aslının bulunması

gerekmektedir. Asıl faaliyet belgesi teslim edilen bir rapordan

sonra 3 ay içinde verilecek diğer raporlara faaliyet belgesinin

fotokopisi eklenebilmektedir.



Mevzuat Hükümleri

Başlıklar:

1 Giriş

2 Amaç ve kapsam

3 Dayanak

4 Tanımlar

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

5 Usul ve esaslar

6 Raporların

değiştirilmesi

7 Sorumluluk ve ceza

8 Sistemle ilgili Diğer hususlar

9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

10 Uygun görülen Raporlar

11 Diğer hususlar

12 Yürürlük

13 Yürütme

Tebliğ ve teknik kılavuzda hüküm bulunmayan hallede özel

mevzuat geçerlidir.

2019 da verilecek Tam tasdik raporlarının ihtiyari olarak, 1.1.2020

tarihinden sonra verilecek Tam tasdik raporlarının zorunlu olarak

elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Bu tebliğ 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve hükümlerini

Hazine ve Maliye Bakanı yürütmektedir.



Mevzuat Hükümleri Sirküler (13.11.2019-2019/1)

Genel tebliğde belirtildiği gibi Başkanlık elektronik ortamda gönderilebilecek ymm tasdik raporları ile ilgili ilk duyurusunu 13.11.2019

tarihinde 2019/1 sayılı sirküler ile duyurmuştur.

Duyurusunda; Tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi

üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi

sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun görüldüğü belirtilmiştir.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER / 1



Başkanlık Duyurusu

İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik tasdik raporu düzenleyebilecek bahse konu kişilerin "e-YMM Tasdik Raporları İşlemleri/e-

YMM Tasdik Raporu" başlığına ulaşabilmeleri için İnternet Vergi Dairesine giriş sırasında kullanacakları kullanıcı kodu-parola ve şifrelerin 

temini ile tanımlanmasına ilişkin hususlarda dikkate alınması gereken hususları açıklamıştır. Sistemde ilgili başlığı görüntüleyemeyenler 

bağlı oldukları vergi dairesinden yetki tanımlamalarını güncelleştirmesi gerekmektedir.

Duyuruda yine Alt Kullanıcı Ekleme Yetkisi Verme işlemleri açıklanmıştır.

DUYURU



YMM Büro Çalışanları Girişi bölümünden Kayıt 

edilen büro personelleri “Sisteme Giriş Yetkisi” ve 

Rapor Düzenleme Yetkisi ekranına otomatik 

olarak gelmektedir





❑ Alt Kullanıcı, birden fazla Yeminli Mali Müşavir tarafından çalışan olarak tanımlanabilecektir.

❑ Alt Kullanıcılara sisteme giriş yetkisinin bir kez verilmesi yeterli olup, sisteme giriş yetkisi verilen alt

kullanıcı diğer Yeminli Mali Müşavirlerin ekranında da “Yetkisi Var” olarak görüntülenecektir. Alt

kullanıcının sisteme giriş yetkisinin olması rapor düzenleme yetkisini kapsamamaktadır.

❑ Sisteme giriş yetkisi verilen alt kullanıcının sisteme giriş yetkisinin iptal edilmesi mümkündür. Ancak 

herhangi bir yeminli mali müşavir tarafından Rapor Düzenleme Yetkisi verilen alt kullanıcının 

sisteme giriş yetkisinin iptal edilmesi mümkün değildir. 

❑ Yeminli mali müşavirler tarafından rapor düzenleme yetkisi verilmiş alt kullanıcı, Rapor oluşturma 

bölümünden başlayarak “e-imzalama” işlemi hariç tüm işlemleri yapabilecek olup, bu işlemlerin her 

aşamasında Yeminli Mali Müşavir raporu üzerine geri alabilecektir.

Alt Kullanıcı Yetkisi



Yöntem : Tablo Formatı

İade Konusu : 301/Mal İhracatında yüklenilen KDV İadesi

Teknik Kılavuz Sürümü: 14.11.2019  Sayfa: 105-194

e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporu 

Örnek Uygulama-1





Dönem aralığı ilk iade ayı ile son iade

ayını ifade etmektedir. Arada iade

olmayan dönem olmasının seçime

etkisi yoktur.

YMM in iade dönemini kapsayan

sözleşmesi olup olmadığı bu bölümde

değil, Rapor hazırlığı esnasında ilk

raporu kontrol et düğmesine basıldığı

anda kontrol edilmektedir.

Rapor Oluştur düğmesine basıldıktan

sonra rapor sayısı hariç diğer alanlar

sonraki aşamalarda değiştirilememek-

tedir.



Raporu Serbest Bırakma / 

Üzerine Alma Butonu

Rapor İşlemlerine Git/ 

Raporu İptal et Butonları

YMM bu ekranda, Raporlara Alt

kullanıcı atayamamaktadır. Alt kullanıcı

kendi şifresiyle girdiği ekrandan

serbest bırakılan raporu üzerine alabilir

Rapor Listeleme,rapor düzenleme

yetkisi olan tüm alt kullanıcılara açıktır.

YMM adına düzenlenen tüm raporların

tüm içeriğini görüntüleyebilmekte,

sadece üzerlerinde olan rapora işlem

yapabilmektedirler.





Raporu kontrol et tuşu, rapor taslağı

kaydet tuşuna basılmasa dahi girilen

verileri kaydederek kontrol yapmaktadır.

Sistem, belli bir süre işlem

yapılmadığında İnt.VD. olduğu gibi çıkış

yapmaktadır. Kaydet tuşunu veri girişi

sonrası sık kullanmak gerekmektedir.

Rapora istenilen bölümden

başlanabilmektedir.



Raporun tüm bölümlerinde simgeli

Alanlara, zorunlu bilgi girişi yapılması

gerekmektedir.



İade talebine ilişkin faaliyet kodu,

mükellefin ana faaliyet kodları

listesinde yer almak zorundadır.



Telefon, Mobil, Faks alanlarından en az

birisinin dolu olması gerekmektedir



Ortak sayısının 10’dan az olması halinde ortaklık

payı dikkate alınmadan tüm ortaklara ilişkin

bilgilerin girilmesi zorunludur.

Ortak sayısının 10’ dan fazla olması halinde hisse

oranı %5’ ten az olanlara ilişkin bilgilerin girilmesi

ihtiyaridir.

Ortakların yabancı uyruklu olması halinde açıklama

bölümüne manuel bilgi girişi yapılması veya belge

ekleme yöntemi ile bilgi verilmesi gerekmektedir.









Kredi/borç bakiyesi tutarı için, iade döneminden bir

önceki ay sonu muhasebe kayıtlarının veya son

geçici vergi beyannamesindeki bilgilerin dikkate

alınması gerekmektedir.



Çalışan personel bulunmaması

durumunda 0 (Sıfır) olarak giriş

yapılması gerekmektedir.



İadenin talep edildiği KDV

Beyannamesini onaylayan muhasebeci

bilgileri yazılmalıdır.



Mal ihracatı dışında diğer iade

türlerinden iade talebi bulunması

halinde diğer iadeler için açıklamalar

dosya yüklenerek tamamlanmalıdır.



Genel bilgi bölümündeki tablolara ek

olarak bilgi verilmek isteniyorsa bu

bölümde manuel açıklama eklenebilir

veya dosya yüklenebilir.





Kanuni süresinde verilen KDV

beyannameleri bu tabloya girilmez.





Mal ihracatı dışında diğer iade

türlerinden iade talebi bulunması

halinde diğer iadeler için açıklamalar

dosya yüklenerek tamamlanmalıdır.



Usul incelemeleri bölümündeki

tablolara ek olarak bilgi verilmek

isteniyorsa bu bölümde manuel

açıklama eklenebilir veya dosya

yüklenebilir.





Liste; GTİP bazında gruplandırılarak

girilmelidir.

Toplam Bedel «TL» cinsinden

yazılmalıdır.









Bu tablodaki 10 yüksek alım bilgisinin,

karşıt inceleme oranıyla ilgisi yoktur.





Kapasite raporu bilgileri tablosu

doldurulması zorunlu olan bir tablo

değildir.



İade dönemi dahil son 12 ay en son

düzeltilmiş KDV beyannamelerine göre

bu tablo doldurulmaktadır



İmalatçı bilgileri tablosu doldurulması

zorunlu olan bir tablo değildir.

Tedarikçi ihracatçılar Listeyi; GTİP

bazında gruplandırarak girmelidir. 1.Alt

Mükellef ile İmalatçı arasındaki tedarik

safhalarının tabloya konu edilmemesi,

ayrıntılı bilgi için Açıklama bölümüne

giriş yapılması gerekmektedir.















Rapor eklerinden YMM imzasını 

taşıyan belgeler ile, Başkanlık ta 

örneği bulunan beyanname vs. 

belgeler sistem üzerinden elektronik 

ortamda (Tüm eklerin toplam 

büyüklüğü 5 MB ı geçemez), Diğer 

kişi ve kurumların imzasını taşıyan 

belgeler ile 5 MB ı aşan elektronik 

ortamda iletilemeyen belgeler kağıt 

ortamında dilekçe ile gönderilecektir. 

Söz konusu belgeler, yeminli mali 

müşavirler tarafından bizzat ibraz 

edilebileceği gibi yeminli mali 

müşavirlerin çalışanları tarafından ya 

da alma haberli posta yoluyla ibraz 

edilebilecektir.

Kağıt ortamında verilmesi gereken 

ekleri idareye teslim edilmiş rapor 

teslim edilmiş sayılmakta, ve işleme 

alınmaktadır. 



















Yöntem : Belge Yükleme Formatı

İade Konusu : İhracat dışındaki yüklenilen KDV İadesi

Teknik Kılavuz Sürümü: 14.11.2019  Sayfa: 82-102

e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporu 

Örnek Uygulama-2



YMM in sözleşmesi olup olmadığının

kontrolü rapor oluşturma aşamasında

yapılmaktadır.



























Onaylanmış raporlar, taslak rapor gibi

iptal edilememektedir. Rapor içerisine

girdikten sonra sağ köşedeki

butonlardan İptal/Pasif Dilekçesi

Gönderme Seçilir



Onaylanmış rapora VD gelen evrak

sayısı verildiğini görüyoruz.






