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SİRKÜLER NO: YORDAM–2017/S–42     ĠST. 09.10.2017 

 

YENĠ NESĠL ÖDEME KAYDEDĠCĠ CĠHAZLARI  

KULLANMA ZORUNLULUĞU VE MUAFĠYET ġARTLARI 

 

ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflere söz konusu cihazların kullanma, muafiyet 

usul ve esaslarını belirleyen VUK’nun 483 Nolu Tebliğ yayınlanmıştır. (30.09.2017 tarihli 

30196 sayılı R. Gazete)  

 

Daha önce yayınlanan ilgili tebliğler yazar kasa kullanan (ÖKC) mükelleflerin, 2014 yılı 

satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi 

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

getirilmiştir.  

 

Getirilen kademeli geçiş takvimine göre;  

 

a.  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, 

d.  “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları”  kullanan mükellefler için YN ÖKC 

kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; yukarıda yer verilen yıllık satış veya gayri safi iş 

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

 

e.  1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler için 1/1/2017 tarihinden 

itibaren, 

 

f.  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 getirilmiş idi.  

 

Bu tebliğinin konusu;  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-
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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 konusunu oluşturmaktadır. 

 

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

mükellefler 

 

1- YN 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 (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara-ödeme 

kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları 

vb. diğer kuruluşlar dahil- ait EFT-POS cihazları ile diğer 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( Sirkülerin “Mevcut eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar 

kullanılabilmesinin Ģartları” bölümünde açıklaması yapılan şartları yerine getiren), 

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. 

2- Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca, işletmelerinde mevcut eski nesil ÖKC’leri kullanma 

imkanı getirilen mükellefler, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya cihazın ilk 

alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmiş bulunması halinde, 

anılan cihazları mali hafıza değişimine tabi tutmaksızın tebliğlerle belirlenen esaslara göre 

hurdaya ayırmak ve yerlerine YN ÖKC satın alarak kullanmaya başlamak 

mecburiyetindedirler. 

 

3- Mevcut eski nesil ÖKC’lerini, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 

yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edebilecek 

mükellefler; bu Tebliğin yürürlük 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. 

 

4. Kurumlar Vergisi Kanununun ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca birleşme, devir, 

bölünme, hisse değişimi, nevi değişikliği halleri ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

kapsamında ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri ile ferdi bir işletmenin 
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sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması 

halleri haricinde, eski nesil ÖKC’lerin devri mümkün değildir. 

 

5. 10 yıllık sürenin 30/6/2018 tarihinden önce dolması halinde, söz konusu cihazların YN 

ÖKC ile değişim zorunluluğu 1/7/2018 tarihi itibariyle başlayacak olup bu tarihten önce söz 

konusu eski nesil ÖKC’lerin YN ÖKC ile değişim zorunluluğu olmayacaktır. 

 

Mevcut eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesinin 

Ģartları 

 

1. 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. 

 

a. 1/1/2018 tarihinden önce, 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, 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. 

d.  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 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. Yukarıda belirlenenler dışında kalan fatura vermek zorunda olmadıkları perakende mal 

satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde, belirtilen süreleri dikkate alarak YN 

ÖKC kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler. 

 

3. Yukarıdaki 1 madde  yer alan ve bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki 

şartları yerine getirdiği halde, (d) bendinde belirtilen şartı sağlayamayan mükellefler, 

1/8/2018 tarihine kadar eski nesil ÖKC’ler yerine YN ÖKC’leri kullanmaya başlamak 

mecburiyetindedirler. 

 

4. 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. 
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Perakende mal satıĢları ile hizmet ifalarına iliĢkin bilgilerin GĠB’e bildirilme usulü 

 

1.  Belirtilen 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 GİB bilgi sistemine 

elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar. 

 

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 yer verilmeyecektir. 

 

3.  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. 

Bununla birlikte, YN ÖKC’lerden düzenlenen günlük kapanış (Z) raporları ÖKC TSM 

Merkezleri tarafından GİB’e ayrıca bildirilecektir. 

 

Tüm satıĢlarında e-Fatura ve/veya e-ArĢiv Fatura düzenleyen mükelleflerin ÖKC 

kullanım muafiyeti 

 

1. YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; 2016 yılı satış veya gayrisafi iş 

hasılatı 10 milyon TL’yi, bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi, bilanço öz sermaye veya öz 

kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve 20’den fazla 

ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine 

sahip olan mükelleflerin, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına, e-Defter uygulamasına 

dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik 

ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi 

dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirmeleri halinde, perakende mal 

satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ÖKC kullanma mecburiyeti, bildirimin 

vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren bulunmamaktadır 

 

2. Bu maddenin birinci fıkrası kapsamına girmekle beraber, işletmelerinde YN ÖKC 

kullanmaya başlamış olan mükellefler, söz konusu YN ÖKC’lerini e-Fatura veya e-Arşiv 

Faturalarına ait tahsilat ve ÖKC Bilgi Fişlerinin düzenlenmesi işlemlerinde kullanmaya 

devam edebileceklerdir. 

 

3. 1/1/2017 tarihinden sonra ilk defa işe başlayan/başlayacak olan mükelleflerin bu madde 

kapsamında YN ÖKC kullanımından muaf olmaları için, sadece ÖKC veya fatura vb. 

belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemi sayısının 20 ve üzerinde olması yeterlidir.  
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Harici donanım ve yazılımların ÖKC’lerle bağlantılı çalıĢma esasları 

 

1. Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’lere, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarının, 

doğrudan kablo ile bağlantı haricindeki bağlantılarında EFT-POS cihazlarının ÖKC’lerle 

entegre ve bağlantılı bir yapıda kullanılmasının ve ÖKC’den bütünleşik fiş üretilmesinin 

ÖKC üreticilerinin sorumluluğunda sağlanması şartıyla;  EFT-POS cihazı ile YN ÖKC 

arasındaki iletişimin “Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme 

Protokolü GMP-3” dokümanına göre gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup, 

banka vb. kuruluşlar ile ÖKC firmaları tarafından belirlenen serbest bir iletişim protokolünün 

de kullanılması mümkün bulunmaktadır.  

 

2. Perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin tahsilat işlemlerinde bilgisayar bağlantılı 

sistem mahiyetindeki eski nesil ÖKC’lerle birlikte kullanılan banka vb. kuruluşlara ait harici 

EFT-POS cihazlarının, ÖKC’ler ile uyumlu bir yapıda kullanılması esas olup, bu çerçevede 

harici EFT-POS cihazlarından gerçekleştirilen her bir tahsilat işlemi için ÖKC’den mali 

değeri olan ÖKC fişinin veya yemek kartı EFT-POS cihazlarından yapılan tahsilata ilişkin ise 

mali değeri bulunmayan ÖKC bilgi fişinin düzenlenerek müşteriye verilmesi zorunludur. 

 

3. Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama 

yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların en geç 1/4/2018 tarihine 

kadar yaptırmaları ve bu şekilde kullanmaları zorunludur. 

 

Diğer Konular 

 

- YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamına giren ve faaliyetlerinde seyyar EFT-POS 

cihazı yerine EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan 

mükelleflerin, mevcut seyyar EFT-POS cihazlarını EFT-POS özellikli YN ÖKC’ler ile 

değiştirmeleri zorunlu olup, banka vb. kuruluşlar tarafından da anılan mükelleflere 

seyyar EFT-POS cihazlarının verilmeyecektir. 

- 30.09.2017 tarihinden itibaren, ÖKC firmaları tarafından eski nesil ÖKC’lerin 

(akaryakıt pompalarına bağlanan ÖKC’ler hariç) üretim, mühürleme ve satış işlemleri 

gerçekleştirilmeyecektir. 

 

 

SAYGILARIMIZLA,.. 

 


