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SİRKÜLER (2017’56) 

 

 

Konu: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) 

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) yayımlanmış olup, bu tebliğde; 

 

Mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatının tutarı, kullanmakta oldukları Ödeme 

kaydedici Cihazların (ÖKC)  niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi 

çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 

YN ÖKÇ kullanılması ile ilgili yayımlanan Genel Tebliğlerle mükelleflerin iş konusu veya 2014 yılı 

satışları veya gayrisafi iş hasılatlarının tutarı esas alınarak kademeli geçiş takvimi belirlenmiş idi, 

kademeli geçişte eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC kullanma mecburiyeti 

tarihlerinde değişiklik söz konusu olmayıp, satışlarının taamını e-arşiv fatura veya e-fatura düzenleyen 

mükelleflerin YN ÖKC kullanma mükellefiyetleri kaldırılmıştır. 

 

YN ÖKÇ kullanma mecburiyeti getirilen söz konusu 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 koşullarının belirlenmesi, 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 Başkanlığına (GİB) elektronik ortamda bildirilmesi usulü, 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 esaslarla ilgili açıklamalar yapılmış olup, aşağıdaki başlıklarda belirtilen mükellefler şartları 

yerine getirmeleri halinde tebliğde belirtilen tarihlerde YN ÖKC kullanmaları veya kullanmamaları 

yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

-Mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı getirilen mükellefler, 

-Mevcut eski nesil ÖKC ‘lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesinin şartları, 

-Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bildirme 

usulü, 

-Tün satışlarında e-fatura ve/veya e-arşiv Fatura düzenleyen mükelleflerin ÖKC kullanım muafiyeti, 

-Yeni işe başlayacak veya şube işyeri açacak mükelleflerin YN ÖKC kullanım durumu, 

-Harici donanım ve yazılımların ÖKC‘ler le bağlantılı çalışma esasları, 

-YN ÖKC uygulamasında ÖKC TSM Merkezleri ve çalışma esasları, 

-Seyyar EFT-POS cihazları yerine EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanım esası (YN ÖKC kullanım 

mecburiyeti kapsamında olan mükelleflere,  bankalarca seyyar EFT-POS kullanıcılarına, YN ÖKC 

cihazı almadan verilmemesi gerekmektedir.) 
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-Eski nesil ÖKC’lerin üretim ve satış işlemleri, bu tebliğin yayımlandığı 30.09.2017 tarihinden 

itibaren ÖKC firmaları tarafından eski nesil ÖKC (akaryakıt pompalarına bağlanan ÖKC’ler hariç) 

üretim, mühürleme ve satış işlemleri yapılmayacaktır. 

 

Ayrıca tebliğde, ÖKC’ler de düzenlenecek diğer belgeler ile sorumluluk ve cezai müeyyidelere, yetki 

ve yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak olan hükümler yer almaktadır. 

 

Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 

Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/2017

0930.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930.htm  

 

(Resmi Gazete: 30.09.2017 tarihli 30196 sayılı) 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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