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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 
 
 

“KESİN MİZAN BİLDİRİMİ” VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. 
 

 
19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra No’lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2010 yılından itibaren “kesin mizan bildirimi” verilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir.   
 

1-  Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler: 
 
Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi 

mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. 
 

Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı 
muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan; bankalar, finansal kiralama ve faktoring 
şirketleri, finansman şirketleri, sigortacılık şirketleri, yatırım ortaklıkları ve aracı kurumlar, 
emeklilik yatırım fonları ve emeklilik şirketleri “Kesin Mizan Bildirimi” verme 
yükümlülüğüne tabi değildirler. 

 
Ayrıca, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar kesin mizan bildirimi vermeyeceklerdir. 
 

2- Bildirim Şekli: 
 

Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların defteri kebir hesaplarını gösterecek 
şekilde aşağıdaki formata uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

 
KESİN MİZAN 

HESAP 
KODU HESAP ADI BORÇ 

TOPLAMI 
ALACAK 
TOPLAMI

BORÇ 
KALANI 

ALACAK 
KALANI 

            
  
 Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır. Kesin mizan 

bildiriminde ana hesaplara yer verilecek detay hesaplara yer verilmeyecektir.  
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3- Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı: 

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 
Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan – 30 Nisan tarihleri 
arasında elektronik ortamda vereceklerdir. 

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.  

Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için 
onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken ayın 
son günü saat 24.00’e kadar tamamlanmalıdır. 

Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt 
ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir. 

4- Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar: 

Elektronik ortamdaki bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine 
getiriliyor ise, bildirimi düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, bildirimdeki yeminli mali 
müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavire ilişkin bilgiler yazılacaktır. 

Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce 
gerçekleştirilecek ise bildirimi düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci 
mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali 
müşaviri bulunmaması halinde, bu kısma, mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Bildirimi gönderen 
kısmına ise bildirimi elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır. 

5- Cezai İşlemler ve Düzeltme İşlemleri 

Bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme 
bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, kesin mizan 
bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı V.U.K.’nun mükerrer 355 inci 
maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak 1.070.-TL özel usulsüzlük 
cezası kesilecektir. Düzeltmeye ilişkin bildirimin sürenin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi 
halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise özel 
usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır. Bildirimin hiç verilmemesi halinde veya düzeltme 
işleminin 25.günden donra yapılması halinde (2011 yılı için) 1.070.-TL özel usulsüzlük cezası 
kesilecektir.  

Ayrıca, tebliğde bilanço esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamesi 
ekinde yer alan “Performans Derecelendirme Bildirimi” ve kurumlar vergisi beyannamesinin 
ekinde yer alan “Mali Bilgiler” bölümlerinin beyanname ekinden çıkartılacağı belirtilmektedir.  

 
  
 
 Saygılarımızla.  
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ 
 


