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DUYURU 350 

 

Konu: İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanımının ertelenmesi, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici 

Cihazları kullanma mecburiyeti, kimi sabit kıymetlerin amortisman oranları, e-Bilet uygulamaları ve 

e-Tebligat adresi edinme süresinin uzatılması hakkında. 

 

1. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Kullanımı Ertelendi 

 

25.12.2015 Tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 461 sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile 454 Sıra No.lu Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca e-Fatura uygulamasına 

kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal 

ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan 

satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/1/2017 tarihinden itibaren 

e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve 

gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr 

adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak 

açıklanacaktır. 

  

2. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri 

Yeniden Belirlendi 

 

Bilindiği üzere basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak 

zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayılı Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna 

dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 1/1/2016 tarihinde başlayacaktı 

(Bakınız DUYURU 347-348). 

 

25.12.2015 Tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 466 sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile 426 sıra No.lu Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca mükelleflerin Yeni Nesil 

Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate 

alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı: 

-  1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden, 

-  1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden, 

-  500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden, 

-  150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden, 

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır. 

 

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir. 

 

Tebliğde yer alan diğer açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

 

-Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel 

Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları”  kullanan 

mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür 

cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu 

kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip 



  

olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz 

sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve 

gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir. 

-Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici 

cihazlarını bu bölümdeki bentlerde belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar 

kullanabilirler. Bu Tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak üzere, belirtilen tarihlerden önce mali 

hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz Bakanlıkça 

yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya 

ayrılan mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine 

getirebileceklerdir. 

-1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil 

Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren başlayacak olup dileyen 

mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak 

kullanabileceklerdir. 

-1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları 

kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) 

içinde başlayacaktır. 

-3100 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz 

kullanımından muaf tutulanların, muafiyetlerinin devamı süresince Yeni Nesil Ödeme Kaydedici 

Cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. 

-3100 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti, yolcu taşıma bileti 

düzenleyen veya faaliyetlerinde ihtiyari olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak isteyen mükellefler, 

bu bölümde yer verilen bentlerdeki sürelerden sonra ödeme kaydedici cihaz kullanmayı tercih edecek 

olmaları halinde, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. 

-Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan 

mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, Gelir İdaresi 

Başkanlığınca konuya ilişkin hazırlanacak teknik kılavuz ve mesajlaşma protokolü dokümanlarının 

hazırlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk başlangıç tarihlerinin Bakanlıkça belirlenmesini müteakip 

belirtilen tarihlerden itibaren başlayacaktır. 

-Mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlamalarını takiben, 

işletmelerinde mevcut 3100 sayılı Kanuna tabi eski ödeme kaydedici cihazlarını Bakanlıkça 

yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayırma işlemine tabi 

tutacaklardır. 

 

3. Kimi Sabit Kıymetlerin Amortisman Oranı 

25.12.2015 Tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 458 sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile sabit kıymetlerin amortisman oranlarının yer aldığı 333 sıra No.lu 

Tebliğdeki listelere ilave ve listelerde değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler Tebliğde listelenmiştir. 

 

4.Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden 

Mükelleflerin, Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemeleri 

25.12.2015 Tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 462 sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden 

mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri 

ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Tebliğin kapsamına, hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden 

mükellefler girmektedir. Tebliğ ile getirilen e-Bilet Uygulaması ihtiyari olup, kapsama giren 

mükellefler istemeleri ve Başkanlıkça kendilerine izin verilmesi halinde, e-Bilet Uygulamasından 

yararlanabileceklerdir. 

 Uygulayıcıların Tebliği incelemeleri önem arz etmektedir. 

 



  

5.  Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve Benzeri Etkinlikler İçin Bilet Düzenleyen 

Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemeleri 

25.12.2015 Tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 463 sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet 

düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri 

muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve 

esaslar belirlenmiştir. Uygulayıcıların Tebliği incelemeleri önem arz etmektedir. 

 

6.  E-Tebligat Başvuru Süresi Uzatıldı  

29.12.2015 Tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 467 sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile 456 sıra No.lu Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca e-Tebligat adresi 

01.04.2016 tarihine kadar edinilebilecektir.  

 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

                                                                                                     Saygı ile, 

                                                                                                           ERİŞ YMM LTD ŞTİ 


