
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Özet: Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti (Yeni Nesil ÖKC) getirilen 
mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu 
mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC'lerden 
düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda bildirilme 
usulüyle ödeme ara yüzlerinin ÖKC'lerle bağlantı ve iletişimi ile çalışma esaslarına ilişkin 
hazırlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. 

Açıklamalar 

30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 483 sayılı VUK Genel Tebliği ile 
“Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki açıklamalara 
aşağıda yer verilmiştir. 

1- Mevcut eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı ve gereken 
şartlar, 

Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerden; aynı veya şube şeklindeki 
işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri 
ve değişik çevre birimleri ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan, 30.09.2017 tarihi itibariyle 
bu fıkranın aşağıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan en az ikisini sağlayan ve toplam 20 ve 
üzerinde ÖKC’ye sahip olan mükelleflerin, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları 
yerine getirmeleri koşuluyla, işletmelerinde mevcut eski nesil ÖKC’lerini, cihazın ilk alış 
faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya 
kadar kullanmaları mümkün bulunmaktadır.  

a) 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması, 

b) 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması, 

c) 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması 

Mevcut eski nesil ÖKC’lerini, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı 
geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edebilecek mükellefler; 
30.09.2017 tarihinden önce kullanmaya başladıkları YN ÖKC’lerini, ÖKC fişlerinin veya fatura 
bilgi fişlerinin (matbu fatura, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde 
kullanmaya devam edeceklerdir. 

Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mükelleflerin, işletmelerindeki 
mevcut eski nesil ÖKC’leri, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı 
geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edebilmeleri için aşağıda 
belirtilen şartları birlikte sağlamaları gerekmektedir. 
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a) 1/1/2018 tarihinden önce, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen e-
Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçerek faturalarını e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura 
olarak düzenlemek. 

b) 1/1/2018 tarihinden önce, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına ilişkin olarak 1/1/2018 
tarihinden sonra düzenlenecek ÖKC fişlerine (perakende satış fişleri dahil)  ait günlük mali 
bilgileri ihtiva eden elektronik raporu, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen şekilde 
hazırlamak ve belirtilen şekilde GİB bilgi sistemine e-Arşiv uygulaması aracılığı ile elektronik 
ortamda bildirebilecek teknik alt yapıyı tesis etmek. 

c) 1/1/2018 tarihinden önce, başvuru usul ve esasları (www.efatura.gov.tr) internet adresinde 
yayınlanan başvuru kılavuzuna göre GİB’e elektronik ortamda başvurmak. 

ç) 1/7/2018 tarihine kadar, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına yönelik olarak ÖKC’lerden 
düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait ilgili bilgileri (www.efatura.gov.tr) internet 
adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim 
Kılavuzu”nda yapılan açıklamalara uygun olarak, güvenli veri depolama ve sorgulama 
sistemlerinde (bu sistemlerin yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur) 
muhafaza etmek ve GİB’in erişimine sunacak alt yapıyı tesis etmek veya bir dış hizmet sağlayıcı 
tarafından bu niteliklere haiz olarak oluşturulan alt yapı hizmetinden yararlanmak.  

2- ÖKC mali bilgilerini e-Arşiv uygulaması yoluyla elektronik ortamda GİB’e bildirme usulü ve 
gereken şartlar, 

Tebliğ de belirlenen şartları yerine getiren mükellefler; 1/7/2018 tarihinden itibaren perakende 
mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin ÖKC 
günlük kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgileri (www.efatura.gov.tr) “Perakende Mal 
Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor” olarak, internet adresinde yayınlanacak 
“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda belirtilen 
format ve standartta GİB tarafından belirlenen dönemler (günlük, haftalık veya aylık) itibariyle 
hazırlamak ve bu raporu gerçek kişiler için elektronik imza veya mali mühür ile tüzel kişiler için 
ise mali mühür ile onaylayarak GİB tarafından belirlenen süreler içinde e-Arşiv uygulaması 
aracılığıyla GİB bilgi sistemine elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar.  

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. 

Söz konusu 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. Bununla birlikte, YN 
ÖKC’lerden düzenlenen günlük kapanış (Z) raporları ÖKC TSM Merkezleri tarafından GİB’e 
ayrıca bildirilecektir. 

3- YN ÖKC uygulamasında ÖKC TSM Merkezleri ve çalışma esasları, 

YN ÖKC’lerin;  bünyesinde banka POS’u barındıran “EFT-POS Özellikli YN ÖKC’ler” ve 
bünyesinde banka POS’u barındırmayıp haricen POS cihazı bağlanabilen “Basit/Bilgisayar 
Bağlantılı YN ÖKC’ler” olmak üzere iki türü bulunmaktadır. YN ÖKC’lere ilişkin, kurulum, 
yönetim, izleme, banka vb. kuruluşlara ait yazılım ve parametreleri yükleme ve güncelleme ile 
GİB ve banka vb. kuruluşlarla güvenli iletişimi sağlamasına yönelik fonksiyon görmesi amacıyla, 



uygulamaya ilişkin mevzuat ve teknik düzenlemelerde, bilgi sistemleri güvenlik standartlarına 
haiz YN ÖKC TSM Merkezleri öngörülmüştür. Gerek EFT-POS özellikli gerekse basit/bilgisayar 
bağlantılı YN ÖKC kullanan mükelleflerin, güvenlik, işlem kesintisi, maliyet vb. nedenlerle 
ödeme onayı (provizyon) alma işlemlerinin, YN ÖKC TSM Merkezleri üzerinden olmaksızın 
doğrudan banka vb. kuruluşlara ait bilgi sistemleri ile iletişim sağlanarak gerçekleştirilmesini 
ÖKC firmalarından yazılı olarak talep etmeleri halinde, banka vb. kuruluşlara (ödeme kuruluşları, 
elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer 
kuruluşlar dahil) ait ödeme onayı (provizyon) alma işlemleri; YN ÖKC TSM Merkezleri aracı 
kılınmaksızın doğrudan banka vb. kuruluşlara ait bilgi sistemleri ile iletişim sağlanarak 
gerçekleştirilecektir. İlgili ÖKC firmaları (bunlara ait YN ÖKC TSM Merkezleri dahil), harici EFT-
POS cihazlarını banka vb. kuruluşlara sunan firmalar ve banka vb. kuruluşlar, ödeme onayı alma 
işlemlerinin YN ÖKC TSM Merkezleri aracı kılınmaksızın doğrudan banka vb. kuruluşlara ait bilgi 
sistemleri ile iletişim sağlanarak da gerçekleştirilecek şekilde YN ÖKC uygulamasına dair gerekli 
yazılım, donanım veya sistem güncellemelerini en geç 1/7/2018 tarihine kadar tamamlamaları 
zorunludur. 

4- ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında kalan diğer belgelerin de düzenlenebilme imkanına dair usul ve 
esaslar, 

213 sayılı Kanun kapsamına söz konusu belgelerin, bu belgelerde yer alması gereken zorunlu 
bilgileri ihtiva etmesi, düzenlenen belgelerin bir örneklerinin ÖKC’nin ilgili elektronik hafıza 
birimlerinde belge türleri itibariyle ayrımı yapılabilecek şekilde muhafaza edilmesi ve ÖKC mali 
raporlarında bu belgelere ilişkin mali bilgilerin de ayrıca gösterilmesi şartıyla, 1/7/2018 
tarihinden itibaren bilgisayar bağlantılı sistem mahiyetindeki eski nesil ÖKC’ler ve YN 
ÖKC’lerden de düzenlenebilecektir. 

Yukarıdaki tebliğde belirtilen hususlar 30.09.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ek-   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) 
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