
TESCİL SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
 

 

          18.05.2004 tarih 5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun Borsa İşlemlerinin Tescili başlıklı  46. maddesine 

göre;  

 

          “ Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına müsaade 

edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen 

sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil 

olunur.” 

 

Örneğin; 

01.01.2020 tarihli müstahsil ya da satış faturanızın tescil işlemini en geç 31.01.2019 tarihinde   (Ocak ayı 31 

gün olduğundan), 

13.01.2020 tarihli müstahsil ya da satış faturanızın tescil işlemini en geç 12.02.2020 tarihinde  

gerçekleştirmelisiniz. 

 

Mükelleflerinizin stopaj teşvikinden faydalanabilmeleri için; tescil işlemlerinin yukarıda belirtilen süreler 

içerisinde yaptırılması ve müstahsil makbuzundan doğan stopaj vergisinin de dönemi içerisinde, gecikmesiz 

olarak ödenmesi gerekmektedir. 

 

Örneğin; 

01.01.2020 tarihli müstahsil makbuzundan doğan stopaj vergisi borcunu 27 Şubat 2020 ya da daha sonraki 

bir tarihte ödeyen sorumlu için, stopaj makbuzundan doğan stopaj kadar ilave stopaj ödemesi beklenir. 

 

İlave olarak; 

27.02.2020 tarihli bir müstahsil makbuzunun son tescil tarihi 30.03.2020’dir. Ancak, ilgili müstahsil 

makbuzundan doğan stopaj vergisi beyan verme ve ödeme son tarihi olağan zamanlarda, izleyen ayın 

26’sına değin olacağı için, stopaj vergisinin bu tarihe kadar ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ilgiliden 

stopaj gelir vergisini toplamda %4’den beyan edip, ödemesi istenir.                                                                                                                                                   

 

Yeni yazılımda tescil işlemleri için, müstahsil veya fatura döküm listelerinizin tescil uygulamasına excel 

formatında, dosya halinde yüklenmesi gerektiğinden; web sayfamızdaki tescil döküm listesinin 

kullanılmasını ve tescil ziyaretlerinizden önce bafratb@tobb.org.tr  e-posta adresimizde bu dökümleri 

paylaşmanızı rica ederiz. 

 

Yine aynı Kanun’un 45. maddesine göre; 

 “ Borsa çalışma alanı içinde borsaya tâbi maddelerin en az miktarlarının (kotasyon listesi asgari miktar) 

üzerinde kalan miktarlarının alım ve satımının, belirlenen borsa yerinin dışında yapılması yasaktır.                                 

 Not: Tescil döküm föyü, ürün kodları ve satış şekillerine, borsamız web sayfası 

(http://www.bafratb.org.tr)  Yayınlar başlığı altından ulaşabilirsiniz. 

 

                                                                                            Bafra Ticaret Borsası Başkanlığı 

 

 

İletişim Bilgileri :  

Telefon  : 0362 5443300 – 5440033 

Faks       : 0362 5443353 

E-posta  : bafratb@tobb.org.tr  
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