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SİRKÜLER (2018’83) 

 

 

Konu: Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerin Cihazlarından Düzenlenen ÖKC Günlük 

Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirim Tarihinin 

01.01.2019’a Uzatılması. 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra 

No:502) 

 

Yayımlanmış olup, bu tebliğde; 

 

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4/1’nci maddesinde, ÖKC kullanan mükelleflerin 

günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına 

bildirim tarihi 01.01.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. (498 No’lu VUK Genel Tebliğdeki bildirim 

tarihi 01.10.2018 idi.) 

 

Aynı tebliğin, 5’nci maddesinin birinci paragrafında “eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni 

nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ve 01.01.2019 tarihinden sonra Gelir İdaresi 

Başkanlığına elektronik ortamda bildirilmesi gereken ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali 

bilgiler bu tebliğin 4’ncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen üç yöntemden birini tercih ederek 

elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildireceklerdir. (498 No’lu VUK Genel Tebliğdeki 

bildirim tarihi 01.10.2018 idi.) 

 

483 No’lu tebliğde yapılan süre uzatımı ile ilgili değişikliği ihtiva eden 4 ve 5’nci maddeleri ile 

tebliğin giriş bölümü aşağıdadır. 

 

“483 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Güncel Hali)”  

 

Resmi Gazete Tarihi: 30/09/2017 

 

Resmi Gazete No: 30196 

 

(489 ve 502 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri İle Değişen Güncel Hali) 

 

“Giriş 

 

MADDE 1 – (1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 69 Seri No’lu Katma 

Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 

Kanunla İlgili Genel Tebliği (70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği ile değişen güncel hali) ile 

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği (427, 437, 450, 465, 466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile  
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değişen güncel hali) uyarınca, perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve 

ikinci sınıf tüccarların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (213 sayılı Kanun) göre 

fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 6/12/1984 

tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 

Mecburiyeti Hakkında Kanuna (3100 sayılı Kanun) göre kullanmak zorunda oldukları ödeme 

kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, 

kullanmakta oldukları ÖKC’lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş 

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

getirilmiştir. 

 

(2) Mezkûr Genel Tebliğler uyarınca getirilen kademeli geçiş takvimine göre;  

 

a) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, 

faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS 

özellikli cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren, 

 

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler YN ÖKC’lerden EFT-POS özelliği olan cihazları 

1/10/2013 tarihinden itibaren, 

 

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerden 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı: 

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

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

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

-  150 Bin TL'den az olan mükellefler için, 1/1/2018 tarihinden itibaren, 

 

ç) Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 31 Seri No.lu Katma 

Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 

Kanunla İlgili Genel Tebliğ’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları”  

kullanan mükellefler için YN ÖKC 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 YN ÖKC sistemine en uygun şekilde 

entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış veya gayri safi iş hasılatı 

tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2018 tarihinden itibaren, 

 

d) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler için 1/1/2017 tarihinden itibaren, 

 

e) 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler için işe başlama tarihinden itibaren 30 gün 

(kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde, eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN 

ÖKC’leri kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 

 

(3) YN ÖKC 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 Başkanlığı (GİB)’na 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 

diğer usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 

 

 



Dayanak 

 

ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi (1) (489 Sıra No.lu 

VUK Genel Tebliği ile Değişen Hali) 

 

MADDE 4 – (1) (1) (489 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Değişen Hali)  Bu Tebliğin 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mükellefler (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;  01/01/2019  (502 

Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile Değişen Hali) tarihinden itibaren, 

 

a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden, 

b) Başkanlıktan 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 GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. 

Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık 

tarafından ayrıca duyurulacaktır.  (498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile eklenen cümle) Gelir 

İdaresi Başkanlığı, ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği, formatı, 

standardı, başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve 

esasları www.efatura.gov.tr  internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye 

yetkilidir. 

 

(2) Bu Tebliğin 3 üncü maddesi kapsamında yer almayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 213 sayılı 

Kanuna göre fatura vermek zorunda olmadıkları perakende mal satışları veya hizmet ifalarının 

belgelendirilmesinde, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (427, 437, 450, 465, 466 ve 

473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişen güncel hali) 4 üncü bölümünde 

belirtilen süreleri dikkate alarak YN ÖKC kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler. 

 

(3) (1)  (489 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

(4) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlamak amacıyla, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura 

uygulamasına geçilmesi, fatura verilme zorunluluğu olmayan perakende mal satışları ile hizmet 

ifalarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenleme mecburiyetini getirmemektedir. Bu tür 

satışların belgelendirilmesinde ÖKC fişlerinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. 

 

Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme usulü 

 

MADDE 5 – (1) (1) (489 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Değişen Hali)  Bu Tebliğin 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mükellefler (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 ve 01/01/2019  (502 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile Değişen 

Hali) tarihinden sonra GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gereken ÖKC günlük kapanış (Z) 

http://www.efatura.gov.tr/


raporlarına ait mali bilgileri; bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen üç yöntemden 

birini tercih ederek elektronik ortamda GİB’e bildireceklerdir. 

 

(2) Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin olarak düzenlenen ÖKC fişlerine ait elektronik 

ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali rapor içeriğinde, düzenlenen e-Fatura ve e-Arşiv Faturalara 

ait mali bilgilere (söz konusu fatura bilgilerinin bu uygulamaların işleyişi gereği GİB bilgi 

sistemlerinde yer alması nedeniyle) yer verilmeyecektir. 

 

(3) (1) (489 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Değişen Hali) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren 

mükelleflerin, elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilecek mali rapor içeriğinde; kullanmakta 

oldukları ÖKC’lerden (YN ÖKC’ler dahil) düzenlenen günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali 

bilgilere yer vermeleri gerekmektedir. 

 

(4) (498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile eklenen fıkra) Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC günlük 

kapanış (Z) raporlarına ait mali raporların içerik, format ve standardı ile bildirime ilişkin diğer usul ve 

esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet 

İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda açıklanacaktır.  ‘’ 

 

Resmi Gazete: 31.10.2018 tarihli 30581 sayılı) 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/2018

1031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181031.htm  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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