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İstanbul, 02.10.2017 

 

DUYURU 393 

 

Konu: Döviz kurları ve ödeme kaydedici cihaz kullanan işletmelere yönelik Tebliğ hk.  

 

1- 30.09.2017 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar  

 

30.09.2017 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların 

değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna 

göre 30.09.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır. 

Döviz Döviz Alış Efektif Alış 

1 ABD Doları 3,5521 3,5496 

1 İngiliz Sterl. 4,7478 4,7445 

1 İsviçre Fr. 3,6528 3,6473 

100 Japon Yeni 3,1495 3,1379 

1 Euro 4,1924 4,1895 

Not: Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış 

kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği 

göstermeleri sebebiyle,  döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur. 

 

2. Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

 

30.09.2017 Tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile; 

- “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilen 

mükelleflerden, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı veya 

fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemini, kurumsal satış veya muhasebe 

yazılımları ve değişik çevre birimleriyle (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS 

cihazları ile diğer çevre birimleri) birlikte ve entegre bir yapıda kullanan mükelleflerin mevcut 

eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam etme koşullarına, 

- Bütün satışlarına elektronik ortamda fatura düzenleyen mükelleflere belli koşulları 

sağlamaları kaydıyla YN ÖKC kullanımından muafiyet sağlanması ve bu mükelleflerce 

gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgilerin Gelir İdaresi 

Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda bildirilmesine,  

-Mükelleflerce kullanılan YN ÖKC’lerin veya bu cihazlara haricen bağlanacak banka vb. 

kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarının ödeme onayı (provizyon) alma işlemleri 

ile ÖKC’lerin kullanım ve uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Uygulayıcıların Tebliği incelemeleri önem arz etmektedir. Tebliğ için tıklayınız. 
 

Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                                  

          Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 

 

mailto:info@erisymm.com
http://www.erisymm.com/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930-18.htm

