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Tarih 18.06. 2015 

Konu Değişik tarihlerde T.C. Resmi Gazetede yayınlanan tebliğler ile bazı 

tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır.  

Sirküler No   MDYMM/2015/25 

 

 

 

KONU:   

Bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır.  

AÇIKLAMA:  

Vergi idaresi tarafından bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda 

özet olarak yer almaktadır.  

I- 03.06.2015 tarih ve 450 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğ ile 426 

sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliler özet 

olarak aşağıdaki gibidir.  

— 426 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde “Teknik Kılavuzu 1 veya 2” olarak geçen 

ifade, “Teknik Kılavuzlar” olarak değiştirilmiştir.  

— 426 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde “Gelir İdaresi Mesajlaşma Protokolleri 1 veya 

2” olarak geçen ifade, “GİB Mesajlaşma Protokolü dokümanları” olarak 

değiştirilmiştir.  

— Yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin, “Z” raporlarını ayrıca kağıt ortamında 

bastırma ve muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Söz konusu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz. 

 

II-  03.04.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan 451 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile 

431 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özet 

olarak aşağıdaki gibidir.  

- Yeni Nesil ÖKC’lerde banka bilgilerini de ihtiva eden mali fişin yanında banka pos 

slibinin işyeri nüshaları da sadece ÖKC’den düzenlenecektir.  

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=6Why9LUwRr7rYuV2&type=teblig
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- Müşteri tarafından banka/kredi kartı ile ödeme yapılması ve fiş yerine fatura 

düzenlenmesi durumunda; ÖKC’den satışın faturalı bir satış olduğunu gösterir bilgi fişi 

düzenlenecektir.  

- Yeni nesil ÖKC sistemine zorunlu geçiş tarihi olan 1/1/2016 tarihine kadar mevcut 

EFT-POS cihazlarının basit/bilgisayar bağlantılı ÖKC’lere bağlanması sağlanmıştır. 

Söz konusu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.  

 

 

III-  03.06.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 452 Sıra No.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliğde; elektronik ürün senedi alım satım belgesinin 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız. 

  

 

 

IV- 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu IPA 

Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ile 08.05.2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 1 Sıra No.lu IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır. Söz 

konusu değişiklikler aşağıda özet olarak yer almaktadır.  

 
Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması’nın 26 ıncı 

maddesinde yer alan vergi istisnalarının uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 08.05.2009 

tarihli ve 27222 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra No’lu Türkiye Avrupa Birliği Katılım 

Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’ne göre; KDV İstisna Sertifikaları 

AT Sözleşmesinde yazılı süre için verilmekte ve AT Yüklenicisi sertifikada yazılı olan süreler 

içerisinde tedarikçilerden KDV’siz alım yapabilmektedirler. Sözleşme Makamlarının AT 

Sözleşmesinin süresini zeyilname ile değiştirmesi durumunda ise değişikliğe uygun yeni 

sertifika AT Yüklenicisine verilmektedir.  

 

Ancak uygulamada bazı AT Sözleşmelerinde Sözleşme Makamlarının zeyilname ile sözleşme 

süresini uzatmalarının mümkün olmadığı durumlarda sözleşme konusu iş devam etmekte ve AB 

mali yardımı kullanılmaya devam edilmektedir. 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve 

Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” ün 

1. Maddesiyle; Sözleşme süresinin Sözleşme Makamları tarafından teknik olarak zeyilname ile 

değiştirilmesinin mümkün olmadığı hallerde Sözleşme Makamı tarafından resmi yazıyla ilgili 

makama bildirilen sürelerin dikkate alınması sağlanmıştır.  

 

Aynı Tebliğe göre; tedarikçi ancak AT Yüklenicisinde yer alan KDV İstisna Sertifikasının 

kendisine ibraz edilmesi halinde sertifikanın bir örneğini almak suretiyle ve düzenlediği faturada 

AT sözleşmesine atıf yapmak suretiyle KDV hesaplamamaktadır. Ancak uygulamada, KDV 

İstisna Sertifikasının AT Yüklenicisine ibraz edilmemesi ya da geç ibraz edilmesinden dolayı, 

IPA Çerçeve Anlaşması hükümleri gereğince istisna hakkı olan işlem nedeniyle yüklenilen 

KDV’nin iadesi, Tebliğdeki diğer tüm koşulları taşımasına rağmen tereddüt konusu olmaktadır. 

“Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği 

(Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” ün 2. Maddesiyle getirilen 

düzenleme, yapılan işlemin AT Sözleşmesi kapsamında olduğunun belirlenen usullerde tespit 

edilmesi durumunda yüklenilen KDV’nin iade edilmesine imkân tanımaktadır.  

 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=2X9N64FDJ2dbB1tJ&type=teblig
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=9hkWgxhrTOplcuv3&type=teblig
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=9hkWgxhrTOplcuv3&type=teblig
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Ayrıca, AT Sözleşmesinin başlangıç süresinden önce veya bitiş süresinden sonra yapılması 

zorunlu olan hizmet alımlarına ilişkin KDV’nin, yapılan işlemin AT Sözleşmesi kapsamında 

olduğunun belirlenen usullerde tespit edilmesi durumunda iade edilmesine imkân tanınmaktadır. 

 

Söz konusu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

V-  06.06.2015 tarihli ve  29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  9 Sıra No.lu  Tütün 

Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliği ile; ihraç sigaralarda kod 

uygulamasına geçiş tarihi 22. 7. 2015 olarak yeniden belirlenmiştir. 

 

 

Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.  İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 

 

İletişim: Dr. Metin DURAN info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Uyarı:  

Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu genel nitelikli 

açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak müşavirliğimizin her hangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak lütfen müşavirliğimiz ile temas kurunuz. 

 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/3_SIRA_NOLU_IPA_GENEL_TEBLIGI.pdf

