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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 01.11.2018 

         Sayı  : 2018/84 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-İmar Barışında Başvuru Süresi 31.12.2018 Tarihine Uzatılmıştır. 

 

-Ödeme Kaydedici Cihazların Günlük Z Raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığına 

Bildirim Mecburiyeti 01.01.2019 Tarihine Ertelenmiştir. 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

-Konu Özetleri; 

 

1. İmar Barışında Başvuru Süresi 31.12.2018 Tarihine Uzatılmıştır. 

 

           Uygulamada “İmar Barışı” olarak adlandırılan düzenleme ile imar mevzuatına 

veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle imar sorunlarının çözülmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

          31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal 

ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.  

 

         Bu imkândan yaralanabilmek için 31.10.2108 tarihinde bitecek olan başvuru süresi 

31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar 

İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31.12.2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair 

Karar (Karar Sayısı: 257) ile 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

2. Ödeme Kaydedici Cihazların Günlük Z Raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığına 

Bildirim Mecburiyeti 01.01.2019 Tarihine Ertelenmiştir. 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde(Sıra No:483) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Sıra No.502) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı R.G.) 

     

Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 

 

       483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin 4/1. maddesi uyarınca tebliğin 3/1üncü 

maddesi kapsamına giren mükelleflerin;  

 

      (3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan 

mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark 
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hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması 

gereken mükellefler hariç)  

 

-Mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum 

oluşuncaya kadar kullanabilecekleri, 

 

-3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme 

kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC 

günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri ait mali bilgileri;  

 

a)ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,  

 

  b)Başkanlıktan(GİB) e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin 

bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden bu Tebliğin 5 inci 

maddesinde belirtilen Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor 

Bildirim Kılavuzu’ndaki esaslara göre,  

 

c)Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik 

bildirim portalleri üzerinden,  

 

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'e elektronik 

ortamda bildirme yükümlülüğünün başlangıç tarihi, 01.01.2019’a ertelenmiştir.  

(Bilindiği üzere 498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği söz konusu bildirimin başlangıç tarihi, 

01.10.2018 olarak belirlenmişti.)  

 

          483 Sıra No.lu Genel Tebliğin 5. Maddesinde de yukarıdaki düzenlemeye paralel 

bir tarih güncellemesi yapılmıştır.  

 

          Buna göre, Tebliğin 3/1 maddesi kapsamına giren mükelleflerin;  

 

(3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan 

mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark 

hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması 

gereken mükellefler hariç) 

  

-Mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum 

oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine 

tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici 

cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri;  

 

-Bu Tebliğin 4/1  maddesinde belirtilen üç yöntemden birini tercih ederek 

elektronik ortamda GİB’e bildirme yükümlülüğünün başlangıç tarihi, 01.01.2019’a 

ertelenmiştir.  

(Bilindiği üzere 498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği söz konusu bildirimin başlangıç tarihi, 

1.10.2018 olarak belirlenmişti.)  

 

                             Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


