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ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ 

GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINDA YER ALAN MALİ BİLGİLERİN 

ELEKTRONİK ORTAMDA AKTARILMASINA BAŞLANMA TARİHİ  

1 OCAK 2019’A ERTELENDİ 
 

ÖZET : 

502 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ÖKC Günlük Kapanış (Z) 

Raporlarında yer alan mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine 

elektronik ortamda aktarılmasına başlanma tarihi 1 Ekim 2018’den 

1 Ocak 2019’a ertelendi.  

 

 

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (ayrıca 427, 437, 450, 465, 466, 473, 483, 

488 ve 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici 

Cihazları” (YN ÖKC)’nın kullanımlarına başlama tarihi konusunda düzenleme yapılmıştı. 

 

Daha sonra 30/09/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 483 sıra No.lu 

VUK Genel Tebliği ile de mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme 

kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin 1 

Temmuz 2018 tarihinden itibaren GİB’e elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilmişti. 

25 Mayıs 2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 498 sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) bazı maddelerinde değişiklik yapılarak ÖKC Günlük 

Kapanış (Z) Raporlarında yer alan mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine 

elektronik ortamda aktarılmasına başlama süresi 1 Temmuz 2018 tarihinden 1 Ekim 2018 

tarihine ertelenmişti. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 29/05/2018-89 sayılı Sirkülerimizde 

yer verilmişti. 

 

31/10/2018 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL 

TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 502) ile ÖKC 

Günlük Kapanış (Z) Raporlarında yer alan mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine 

elektronik ortamda aktarılmasına başlama süresi 1 Ekim 2018 tarihinden 1 Ocak 2019 

tarihine ertelenmiştir.  
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483 Sıra No.lu Tebliğin değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde 

verilmiştir.  

 

 

483 Sıra No.lu Tebliğin Eski Hali 

 

483 Sıra No.lu Tebliğin Son Hali 

ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali 

bilgilerin GİB’e bildirilmesi  

 MADDE 4 – (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 (2)  (498 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 

ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali 

bilgilerin GİB’e bildirilmesi  

 MADDE 4 – (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; 

 

 1/1/2019 (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 
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www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık 

tarafından ayrıca duyurulacaktır.  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. 

www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık 

tarafından ayrıca duyurulacaktır.  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. 

Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin 

bilgilerin GİB’e bildirilme usulü 

MADDE 5 – (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 ve 

1/10/2018 (2) (498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ 

ile Değişen Hali) tarihinden sonra GİB’e 

elektronik ortamda bildirilmesi gereken ÖKC 

günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 

bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen üç yöntemden birini tercih ederek 

elektronik ortamda GİB’e bildireceklerdir. 

 

Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin 

bilgilerin GİB’e bildirilme usulü 

MADDE 5 – (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 ve 

1/1/2019 (502 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile 

Değişen Hali) tarihinden sonra GİB’e elektronik 

ortamda bildirilmesi gereken ÖKC günlük kapanış 

(Z) raporlarına ait mali bilgileri; bu Tebliğin 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen üç 

yöntemden birini tercih ederek elektronik ortamda 

GİB’e bildireceklerdir. 

 

 

Saygılarımızla… 

 

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

502)” tam metni…>>> 

http://www.efatura.gov.tr/
http://www.efatura.gov.tr/
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/16613
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/16613

