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YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANIMI HAKKINDA 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 
 
21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 489 Sıra No’lu Tebliğ ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici 
Cihazların Kullanımı hakkında yapılan düzenlemelerden öne çıkan konular sirkülerimizin 
konusunu oluşturmaktadır. 
 

➢ Bilindiği üzere Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti getirilen 
mükellefler Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarını cihazın alış faturasının düzenlendiği 
tarihten itibaren   10 Yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanma 
hakkını sahiplerdi. Yapılan düzenleme ile 10 yıl şartı kaldırılmış, mali hafızaları 
doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar 
kullanılmaları mümkün hale getirilmiştir. 

 
➢ Ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali 

bilgileri; 1/7/2018 tarihinden itibaren; 
 

• ÖKC TSM Merkezleri üzerinden, 
• Gelir İdaresi Başkanlığından e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel 

entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden, 
“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim 
Kılavuzu”ndaki esaslara göre, 

• Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan 
elektronik bildirim portalleri üzerinden, 

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi 
gerekmektedir.  
 

➢ Perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC 
günlük kapanış (Z) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp belirtilen yöntemlerden 
biri ile GİB’e iletilme zorunluluğu getirilen mükellefler, mali raporların içeriğinde yer 
verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. İstenilen mali bilgileri 
kılavuzda belirlenen format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak ve belirlenen 
süreler içinde elektronik ortamda GİB bilgi sistemlerine iletilmediğinin veya yapılacak 
denetimler neticesinde söz konusu rapor ile bildirilmiş olan mali bilgilerin eksik veya 
yanlış bildirildiğinin tespiti hallerinde mükelleflere, her bir tespite ilişkin olarak özel 
usulsüzlük cezası tatbik edilecektir. 
 

  
➢ İşletmelerinde kısmen YN ÖKC kullanmaya başlamış olan mükellefler, müşteriye 

düzenlenerek elektronik ve/veya kağıt ortamda iletilen/verilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, 
e-Bilet vb. elektronik belgelere ait tahsilat ve ÖKC Bilgi Fişlerinin düzenlenmesi 
işlemlerinde kullanmaya devam edebileceklerdir. Düzenlenen bilgi fişlerinde müşteri 
adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik 
belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip 
görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. 

 
 

Saygılarımızla, 


