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1. GİRİŞ 

Bilindiği üzere 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 483 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (489  ve 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğleri  ile Değişen Hali)  “ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali 

bilgilerin GİB’e bildirilmesi” başlıklı 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında aşağıdaki 

açıklamalara yer verilmiştir. 

“(1) 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; 1/10/2018 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 Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği İle 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.”  

Bu açıklamalar uyarınca;  ÖKC kullanmakta olan mükellefler 1/10/2018 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri (söz 

konusu mali bilgilerin içeriği, formatı ve standardına bu Kılavuzun izleyen bölümlerinde yer 

verilmiştir.) mezkur Tebliğde belirtilen yöntemlerden birini seçerek Gelir İdaresi 

Başkanlığı(GİB)’na elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir. 

Bu kılavuz, ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan ve faaliyetlerinde ÖKC kullanmakta 

olan mükelleflerce ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e elektronik 

ortamda hangi mükellef grupları tarafından ve hangi yöntemlerle iletileceğine yönelik 

tercihlerinin elektronik ortamda GİB’e bildirilmesine ilişkin                                                                          

https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresinde açılan “Ödeme Kaydedici 

http://www.efatura.gov.tr/
https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/
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Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan 

Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirim Yönteminin Tercihi Ekranı”nın 

(Kılavuzun izleyen bölümlerinde “Tercih Bildirim Ekranı” olarak da ifade edilecektir.)   

kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve mezkur 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği uyarınca 1/10/2018 tarihinden sonra GİB’e bildirilecek ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin içeriği, formatı, standardı, başvuru ve bildirimin 

kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esasları belirtmek amacıyla 

düzenlenmiştir.  

2- Yeni Nesil ÖKC’lere İlişkin Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait 

Mali Bilgilerin Bildirim Usulüne İlişkin Esaslar  

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4 üncü maddesi ile getirilen 

düzenlemenin temel amacı, gerek eski nesil ÖKC’lerden gerekse yeni nesil ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı 

(GİB) bilgi işlem sistemlerine elektronik ortamda ulaştırılmasının sağlanmasıdır.  

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların,  eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı 

olarak, bilgisayar tabanlı ve GİB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla 

güvenli internet hatları üzerinden iletişim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen 

teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel 

fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GİB’e iletme görevinin 

bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen günlük satışlara 

ait mali bilgilerin ÖKC TSM Merkezleri tarafından GİB bilgi sistemlerine iletilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle, mezkûr Tebliğ ve bu kılavuzda belirtilen yöntemlerden biri ile 

ÖKC günlük kapanış Z raporlarına ait bildirim yükümlülüğü esas olarak,  eski nesil ödeme 

kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirilmesine 

yöneliktir.  

Bununla birlikte, işletmelerinin teknik ve altyapı sorunlarının mevcudiyeti nedeniyle 

ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleşen 

günlük satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek durumda olan mükelleflerden, teknik ve altyapı 

sorunlarının niteliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığımıza yazılı müracaat 

eden, bu durumu ÖKC firmasına ve Başkanlığımıza yazılı olarak bildirip Başkanlığımızdan 

izin alan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri de Gelir İdaresi Başkanlığı’na bu kılavuzda 

belirtilen ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer yöntemlerden tercih edeceği yöntemden (“e-

Arşiv” üzerinden veya “İnternet Vergi Dairesi” uygulamaları üzerinden seçeneğinin 

Başkanlığa yapılan yazı müracaatta bildirilmesi gerekmektedir.) biri ile bildirilmesi 

mümkündür.  Bu şekilde, YN ÖKC’lere ait mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri dışındaki bir 

yöntemle GİB’e bildirme izni alan mükellefler, Başkanlıktan izin aldıkları hususunu (ÖKC 

TSM Merkezi üzerinden bilgi iletmeyecek ÖKC’lerin marka, model, sicil no’larını da 

belirterek), sahip oldukları her bir ÖKC üreticilerine ayrı ayrı olmak üzere yazılı olarak 

bildirmeleri de gerekmekte olup söz konusu yeni nesil ÖKC’lere ilişkin Başkanlık tarafından 

talep edilen mali bilgilerin elektronik ortamda bildirilmesi yükümlülüğü ÖKC TSM 

Merkezleri yerine mükellefe ait olacaktır.  
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3. Bildirim Yöntemi Tercihinin Elektronik Ortamda GİB’e 

Bildirilmesine İlişkin “TERCİH BİLDİRİM EKRANI”na Giriş 

ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin,  GİB’e elektronik ortamda 

hangi yöntemle iletileceğine yönelik tercihlerinin elektronik ortamda GİB’e bildirilmesine 

ilişkin Tercih Bildirim Ekranı https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet 

adresinde kullanıma açılmış olup uygulamaya İnteraktif Vergi Dairesi veya İnternet Vergi 

Dairesi  Kullanıcı Kodu  ve “İnteraktif Vergi Dairesi veya İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı 

Şifresi”  ile giriş sağlanabilecektir.  

 

Hali hazırda internet/interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresine sahip olanlar ile 

elektronik ortamda beyanname gönderme amacıyla internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve 

şifresine sahip olanlar bu şifreleri ile Tercih Ekranı uygulamasına girebileceklerdir.   

 

 

 

 

 

https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/
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Kullanıcı Kodu ve Şifresi bulunmayan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine 

başvurarak kullanıcı kodu ve şifresi temin edebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr/ adresinde 

yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklayıp, gerekli bilgileri doldurmak suretiyle de kullanıcı kodu 

ve şifresi oluşturabilirler.  

 

 

İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifre Oluşturmak İçin (GERÇEK KİŞİ):  

Gerçek Kişiler tarafından girilmesi gereken Bilgiler: 

 

 

 

 

 

 

https://ivd.gib.gov.tr/
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İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi Oluşturmak İçin (TÜZEL KİŞİ):  

Tüzel Kişiler kanuni temsilcileri aracılığı ile şifre edinebileceklerdir.  

 

 

4. Mükellef Adına GİB Sisteminde Kayıtlı ÖKC’lerin Kontrolünün 

Yapılması   

 Tercih ekranına,  kullanıcı kodu ve şifre ile giriş sağlandıktan sonra açılan yeni 

ekranda: öncelikle ekranın eski nesil ÖKC’lerin mali rapor bildirimine ilişkin olduğu ve 

mükellef grupları itibariyle tercih bildiriminde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin 

bilgilendirici açıklamalara yer verilmiştir. 
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 Ekranın alt bölümlerinde, giriş yapan mükellefin vergi kimlik numarası ve ünvan 

bilgisine,  ÖKC “Mali Raporun Gönderim Şekli” seçimine ve TSM Merkezi üzerinden 

tercihinde bulunulması halinde ise “Raporu gönderecek olan TSM Firması”nın seçimini  

yapabileceği kısım gelmektedir.  

Ekran görüntüsünde de belirtildiği üzere; ÖKC TSM MERKEZİ ÜZERİNDEN veya 

E-ARŞİV ÖZEL ENTEGRATÖRÜ ÜZERİNDEN seçeneğini tercih eden mükelleflerin, İlgili 

ÖKC TSM Merkezi veya E-Arşiv Özel Entegratörü ile gerekli hizmet anlaşmalarını, ÖKC 

bildirimlerinin gerçekleştirilmesinden önce yapmaları gerekmektedir. 

 

Ayrıca söz konusu tercih ekranının alt bölümünde  mükellef adına GİB sisteminde 

kayıtlı bulunan (görünen) eski ve yeni nesil ÖKC’lerin listesine, söz konusu cihaz 

bilgilerinin mükelleflerimiz tarafından da kontrol edilebilmesi amacıyla yer verilmiştir.  

Listelenen ÖKC bilgilerinin görüntülenmesi için“Yeni Nesil ÖKC Listesi” ve “Eski 

Nesil ÖKC Listesi” ifadelerinin  ayrı ayrı  üzerlerine tıklanmak suretiyle 

gerçekleştirilebilecektir. 

 

 

 



  

 
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENEN GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINA AİT MALİ BİLGİLERİNİN BİLDİRİM 
YÖNTEMİ TERCİH BAŞVURU  VE  BİLDİRİMLERE İLİŞKİN İZLENECEK USUL VE ESASLAR TEKNİK  KILAVUZU Sürüm 2.0 

 

Sayfa | 9  
 

 

Eski Nesil ÖKC’lerin Listelenmesi:   

 

(*) Mükellef adına kayıtlı eski nesil ÖKC bulunmadığı bilgisi listelenmiştir. 

 

Yeni Nesil ÖKC’lerin Listelenmesi:   

 
(*) Mükellef adına kayıtlı 5 adet Yeni Nesil ÖKC bulunduğu bilgisi listelenmiştir. 

 
Bildirim yönteminin seçiminden önce ekranda listelenen ÖKC listelerinin kontrolü 

mükelleflerimiz tarafından yapılmalıdır. Kontrol sonrasında söz konusu listede yer alan ÖKC 

bilgilerinde hata veya eksiklik olduğu değerlendiriliyorsa;  “Eski Nesil ÖKC’ler” için bağlı bulunulan 

vergi dairesine, “Yeni Nesil ÖKC’ler” için ise ilgili yetkili ÖKC servisine gerekli tevsik edici bilgi ve 
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belgelerle birlikte başvuruda bulunarak gerekli düzeltme işlemlerini yaptırılması gerekmektedir. GİB’e 

aylık dönemler ve ÖKC’ler bazında bildirimlerin yapılacak olması nedeniyle, GİB sisteminde yer alan 

bilgiler ile cihazın ruhsat vb. belgelerinde yer alan bilgilerinin aynı olmasının sağlanması bildirimlerin 

doğruluğunun sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Cihazların bilgilerinin kontrol edilip, 

düzeltme işlemlerine başlanması mükelleflerimizin  elektronik ortamda bildirim yöntemi tercih 

başvurusunu   tamamlamalarına engel teşkil etmemektedir. 

ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda hangi 

yöntem ile gönderilmek istendiği, ilgili alanda (belirtilen seçeneklere göre seçimi yapılacak ve 

akabinde “Bildirimi Kaydet” butonuna tıklanarak, bildirim yöntemi seçimi GİB’e iletilmiş olacaktır.  

 

Ekranın üst tarafında yer alan açıklama bildirimin hangi tarih ve zamanda GİB sistemlerine 

iletilmiş olduğunu belirtmektedir.  

Temsili örnek olarak yöntem seçimini yapan mükellef ekran bilgisi yukarıda yer 

almaktadır. Söz konusu mükellef, “ÖKC TSM Merkezi Üzerinden” yöntemi ile “Hugin…” 
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TSM firması aracılığıyla mali bilgilerini GİB’e bildireceği yönündeki tercihini,  27.07.2018 

tarihinde GİB sistemlerine iletmiş olduğu anlaşılmaktadır.   

Bildirimi yapılmış yönteme ilişkin değişiklik yapılmak istendiğinde, yeniden 

uygulamaya girişle ulaşılan ekranda; bildirim yöntemi yeni talebe göre seçilip “Bildirimi 

Kaydet” butonuna tıklanarak gerçekleştirebilir.  

 

Temsili örnekteki mükellefin, daha önceki tercih bildirimi ile  “ÖKC TSM Merkezi 

Üzerinden” yöntemi ile bildirdiği tercihini,    “İnternet Vergi Dairesi Üzerinden” yöntemi 

olacak şekilde değiştirdiği bilgisini 29.07.2018 saat:12:14:03 zamanında GİB sistemlerine 

iletmiş olduğu anlaşılmaktadır.   

5. Bildirim Yöntemi Tercihinde Bulunmak Zorunda Olmayan 

Mükellefler  

 Muhasebe ve defter kayıtlarını 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

uyarınca “Defter Beyan Sistemi” üzerinde oluşturması gereken mükellefler,  söz konusu 

elektronik sistem gereği (Z) Raporlarına ilişkin kayıtlarını da Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi 

sistemleri üzerinden oluşturmakta ve tutmakta olduğundan;  bu mükelleflerin, ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerini 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
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ve bu kılavuzda belirtilen “Defter Beyan Sistemi”  dışındaki yöntemleri seçme ve GİB Bilgi 

sistemlerine ayrıca bildirme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu nedenle Defter Beyan 

Sistemi kapsamındaki mükelleflerden faaliyetlerinde ÖKC kullanmakta olanlar,  bildirim 

yöntemi olarak “Defter Beyan Sistemi” seçeneğini seçmek, listelenen ÖKC bilgilerini 

kontrol etmek (Söz konusu listelerde yer alan bilgilerde hata olduğu değerlendiriliyorsa;  

“Eski Nesil ÖKC’ler” için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine, “Yeni Nesil ÖKC’ler” için 

ilgili yetkili ÖKC servisine gerekli tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte başvuruda 

bulunarak gerekli düzeltme işlemlerini yaptırılması gerekmektedir.) ve kayıt butonuna 

tıklamak suretiyle işlemlerini tamamlayabilecekleri gibi hiçbir başvuruda da 

bulunmayabilirler.   

6. Bildirim Yöntemi Tercihinde Bulunacak Mükellefler 

ÖKC kullanmakta olan ve Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükellefler, 

eski nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri,  483 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ve bu kılavuzda belirtilen yöntemlerden birini seçmek, listelenen ÖKC 

bilgilerini kontrol etmek (Söz konusu listelerde yer alan bilgilerde hata olduğu 

değerlendiriliyorsa;  “Eski Nesil ÖKC’ler” için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine, “Yeni 

Nesil ÖKC’ler” için ilgili yetkili ÖKC servisine gerekli tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte 

başvuruda bulunarak gerekli düzeltme işlemlerini yaptırılması gerekmektedir.) ve kayıt 

butonuna tıklamak suretiyle, bildirim yöntemi tercihini GİB’e elektronik ortamda iletmeleri 

gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu mükelleflerden,  tercihte bulunmayanlar, eski 

nesil ÖKC’lerine ait ÖKC günlük kapanış (Z) Raporlarına ait mali bilgileri bu kılavuzun 9 

uncu maddesinde belirtildiği şekilde “İnternet Vergi Dairesi Üzerinden” bildirimlerini yerine 

getirecekleri kabul edilecektir. 

Defter Beyan Sistemi’ne 1/10/2018 tarihinden sonraki tarihlerde geçmesi öngörülen 

mükelleflerin ise (örneğin işletme hesabı esasındaki mükellefler) ilgili sisteme giriş 

zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar olan sürelere ait eski nesil ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirim yöntemi olarak;  

bu kılavuzun 1 inci bölümünde belirtilen üç yöntemden birini seçmek suretiyle bildirim 

tercihlerini yapacaklardır. Defter beyan sistemine dahil olunduktan sonra ise söz konusu 

mükelleflerin, eski veya yeni nesil ÖKC’lerinden gerçekleştirilen günlük satışlara ait mali 

bilgileri Defter Beyan Sistemine kayıt edeceklerinden dolayı GİB’e ayrıca başka bir yöntem 

ile bildirmeleri gerekmeyecektir. 
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7. ÖKC TSM Merkezleri Aracılığıyla Bildirimini Yerine Getirecek 

Mükelleflerin ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB’e 

Bildirilmesi 

Eski nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ait ÖKC günlük kapanış (Z) Raporlarına ait 

mali bilgileri “ÖKC TSM Merkezi Üzerinden”  yöntemi ile bildirmeyi tercih edecek 

mükellefler,  eski nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen günlük satışlarına ait mali bilgileri ( Aylık 

dönem ve ÖKC bazında olmak üzere gerçekleştirilen Toplam Satış Tutarı ile Toplam KDV 

Tutarı bilgilerini)  GİB’e iletilmesi hususunda hizmetinden yararlanacağı TSM Merkezini 

listeden seçeceklerdir. Mükellef adına GİB’e bilgi gönderebilecek TSM merkezi sadece 

listede seçilen TSM Merkezi olabilecektir.  

Bildirim yöntemi tercihi ve TSM Merkezi seçimi yapıldıktan sonra bildirimlerin 

başlayacağı 1/10/2018 tarihinden itibaren, aylık dönemler bazında her bir ÖKC’den (Marka, 

Model bazında)  gerçekleştirilen aylık toplam satış tutarı ve toplam KDV tutarı bilgileri 

hizmet alınan ve tercih bildiriminde GİB bildirilmiş olan  ÖKC TSM Merkezine mükellefler 

tarafından iletecek ve söz konusu bilgiler ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB’e “Perakende 

Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara 

göre elektronik ortamda bildirilecektir.  

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların,  eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı 

olarak, bilgisayar tabanlı ve GİB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla 

güvenli internet hatları üzerinden iletişim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen 

teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel 

fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GİB’e iletme görevinin 

bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen günlük satışlara 

ait mali bilgilerin cihazın ait olduğu ÖKC üreticisine bağlı ÖKC TSM Merkezleri tarafından 

GİB bilgi sistemlerine iletilmesi gerekmektedir. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan 

gerçekleştirilen günlük satışlara ait bilgilerin, ÖKC’nin ait olduğu ÖKC üreticisinin 

yararlandığı TSM Merkezi dışında kalan başka bir TSM Merkezi üzerinden GİB’e bilgilerinin 

gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte, işletmelerinin teknik ve altyapı sorunlarının mevcudiyeti nedeniyle 

ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleşen 

günlük satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek durumda olan mükelleflerden, teknik ve altyapı 

sorunlarının niteliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığımıza yazılı müracaat 

eden, bu durumu ÖKC firmasına ve Başkanlığımıza yazılı olarak bildirip Başkanlığımızdan 

izin alan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri de Gelir İdaresi Başkanlığı’na bu kılavuzda 

belirtilen ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer yöntemlerden tercih edeceği yöntemden (e-

Arşiv üzerinden veya İnternet Vergi Dairesi uygulamaları üzerinden seçeneğinin Başkanlığa 

yapılan yazı müracaatta bildirilmesi gerekmektedir.) biri ile bildirilmesi mümkündür. Bu 
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şekilde, YN ÖKC’lere ait mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri dışındaki yöntemle GİB’e 

bildirme izni alan mükellefler, Başkanlıktan izin aldıkları hususunu (ÖKC TSM Merkezi 

üzerinden bilgi iletmeyecek ÖKC’lerin marka, model, sicil no’larını da belirterek), sahip 

oldukları her bir ÖKC üreticilerine ayrı ayrı olmak üzere yazılı olarak bildirmeleri de 

gerekmekte olup söz konusu yeni nesil ÖKC’lere ilişkin Başkanlık tarafından talep edilen 

mali bilgilerin elektronik ortamda bildirilmesi yükümlülüğü ÖKC TSM Merkezleri yerine 

mükellefe ait olacaktır.  

8. e-Arşiv Özel Entegratörleri Aracılığıyla Bildirimi Yerine 

Getirecek Mükelleflerin ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarının 

GİB’e Bildirilmesi 
 

ÖKC günlük kapanış (Z) Raporlarına ait mali bilgileri “e-Arşiv Özel Entegratörü 

Üzerinden”  yöntemi ile bildirmeyi tercih edecek mükellefler,  eski nesil ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen günlük satışlarına ait mali bilgileri ( Aylık dönem ve ÖKC bazında olmak 

üzere gerçekleştirilen toplam satış tutarı ile Toplam KDV tutar bilgilerini)  e-Arşiv Özel 

Entegratör kuruluşuna iletecek ve söz konusu bilgiler e-Arşiv Özel Entegratörü GİB’e 

“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim 

Kılavuzu”ndaki esaslara göre elektronik ortamda bildirilecektir.  

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların,  eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı 

olarak, bilgisayar tabanlı ve GİB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla 

güvenli internet hatları üzerinden iletişim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen 

teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel 

fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GİB’e iletme görevinin 

bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen günlük satışlara 

ait mali bilgilerin cihazın ait olduğu ÖKC üreticisine bağlı ÖKC TSM Merkezleri tarafından 

GİB bilgi sistemlerine iletilmesi gerekmektedir. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan 

gerçekleştirilen günlük satışlara ait bilgilerin, ÖKC’nin ait olduğu ÖKC üreticisinin 

yararlandığı TSM Merkezi dışında kalan başka bir TSM Merkezi üzerinden GİB’e bilgilerinin 

gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte, işletmelerinin teknik ve altyapı sorunlarının mevcudiyeti nedeniyle 

ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleşen 

günlük satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek durumda olan mükelleflerden, teknik ve altyapı 

sorunlarının niteliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığımıza yazılı müracaat 

eden, bu durumu ÖKC firmasına ve Başkanlığımıza yazılı olarak bildirip Başkanlığımızdan 

izin alan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri de Gelir İdaresi Başkanlığı’na bu kılavuzda 

belirtilen ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer yöntemlerden tercih edeceği yöntemden biri 
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ile  (e-Arşiv üzerinden veya İnternet Vergi Dairesi uygulamaları üzerinden seçeneğinin 

Başkanlığa yapılan yazı müracaatta bildirilmesi gerekmektedir.) biri ile bildirilmesi 

mümkündür. Bu şekilde, YN ÖKC’lere ait mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri dışındaki 

yöntemle GİB’e bildirme izni alan mükellefler, Başkanlıkta izin aldıkları hususunu (ÖKC 

TSM Merkezi üzerinden bilgi iletmeyecek ÖKC’lerin marka, model, sicil no’larını da 

belirterek), sahip oldukları her bir ÖKC üreticilerine ayrı ayrı olmaz üzere yazılı olarak 

bildirmeleri de gerekmekte olup söz konusu yeni nesil ÖKC’lere ilişkin Başkanlık tarafından 

talep edilen mali bilgilerin elektronik ortamda bildirilmesi yükümlülüğü ÖKC TSM 

Merkezleri yerine mükellefe ait olacaktır.   

9. İnternet  Vergi Dairesi Üzerinden Bildirimi Yerine Getirecek 

Mükelleflerin ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB’e 

Bildirilmesi 

ÖKC günlük kapanış (Z) Raporlarına ait mali bilgileri “İnternet Vergi  Dairesi 

Üzerinden”  yöntemi ile bildirmeyi tercih edecek mükellefler, eski nesil ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen günlük satışlarına ait mali bilgileri internet vergi  uygulaması üzerinde 

oluşturulan bildirim modülleri ve belirtilen işlem adımlarına uygun olarak, ÖKC Sicil No,  

Aylık Dönem bazında olmak üzere Toplam Satış hasılat tutarı ve Toplam KDV tutarı 

bilgilerini sisteme kaydetmek/yüklemek suretiyle GİB’e elektronik ortamda bildirilecektir.  

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların,  eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı 

olarak, bilgisayar tabanlı ve GİB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla 

güvenli internet hatları üzerinden iletişim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen 

teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel 

fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GİB’e iletme görevinin 

bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen günlük satışlara 

ait mali bilgilerin cihazın ait olduğu ÖKC üreticisine bağlı ÖKC TSM Merkezleri tarafından 

GİB bilgi sistemlerine iletilmesi gerekmektedir. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan 

gerçekleştirilen günlük satışlara ait bilgilerin, ÖKC’nin ait olduğu ÖKC üreticisinin 

yararlandığı TSM Merkezi dışında kalan başka bir TSM Merkezi üzerinden GİB’e bilgilerinin 

gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte, işletmelerinin teknik ve altyapı sorunlarının mevcudiyeti nedeniyle 

ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleşen 

günlük satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek durumda olan mükelleflerden, teknik ve altyapı 

sorunlarının niteliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığımıza yazılı müracaat 

eden, bu durumu ÖKC firmasına ve Başkanlığımıza yazılı olarak bildirip Başkanlığımızdan 

izin alan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri de Gelir İdaresi Başkanlığı’na bu kılavuzda 

belirtilen ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer yöntemlerden tercih edeceği yöntemden biri 
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ile  (e-Arşiv üzerinden veya İnternet Vergi Dairesi uygulamaları üzerinden seçeneğinin 

Başkanlığa yapılan yazı müracaatta bildirilmesi gerekmektedir.) biri ile bildirilmesi 

mümkündür. Bu şekilde, YN ÖKC’lere ait mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri dışındaki 

yöntemle GİB’e bildirme izni alan mükellefler, Başkanlıktan izin aldıkları hususunu (ÖKC 

TSM Merkezi üzerinden bilgi iletmeyecek ÖKC’lerin marka, model, sicil no’larını da 

belirterek), sahip oldukları her bir ÖKC üreticilerine ayrı ayrı olmak üzere yazılı olarak 

bildirmeleri de gerekmekte olup söz konusu yeni nesil ÖKC’lere ilişkin Başkanlık tarafından 

talep edilen mali bilgilerin elektronik ortamda bildirilmesi yükümlülüğü ÖKC TSM 

Merkezleri yerine mükellefe ait olacaktır.  

10. ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB’e Bildirilmesi 

Zamanı 

ÖKC (Z) Raporlarına ait mali bilgiler Aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih 

edilen bildirim yöntemiyle, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar GİB’e 

elektronik olarak gönderilmelidir.  

Bununla birlikte söz konusu mükelleflerden,  tercihte bulunmayanlar, ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirimini,  aylık dönemler itibariyle “İnternet 

Vergi Dairesi ” üzerinden yerine getirecekleri kabul edilecektir.  

11. Gerçekleştirilecek Bildirimlerin İnternet Vergi Dairesi 

Uygulamaları Üzerinden Görüntülenmesi ve Güncelleme 

İşlemleri 

ÖKC (Z) Raporlarına ait mali bilgiler Aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih 

edilen bildirim yöntemiyle, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar GİB’e 

elektronik olarak iletildikten sonra, söz konusu bildirimlerin kontrol edilebilmesi ve hatalı 

bildirimlerin düzeltilmesini sağlamak üzere İNTERNET VERGİ DAİRESİ ekranlarında, 

bildirimlerin aylık veya cihaz bazında görüntülenmesine imkan veren ekranlar aracılığıyla 

görüntüleme işlemleri yerine getirilebilecektir.  

Görüntülenen bilgilerin güncelleme işlemleri tercih edilen bildirim yöntemi ile aynı 

usülle gerçekleştirilecektir. Bir başka ifade ile bildirimlerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden 

gerçekleştireceğini bildiren mükellefler gerekli güncelleme işlemlerini de İnternet Vergi 

Dairesi üzerinden gerçekleştirecek olup,  İnternet vergi dairesi üzerinden olmayan diğer 

yöntemlerle bildirimlerini gerçekleştiren mükellefler ise güncelleme işlemlerini tercih edilen 

bildirim yöntemi (e-Arşiv üzerinden veya ÖKC TSM Merkezi üzerinden) aracılığıyla ve 

“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim 

Kılavuzu”ndaki esaslara göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.  


