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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2017/53 

TARİH: 09/10/2017 

KONU 
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 

Tebliğ Yayımlanmıştır. 

 

 30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara (YN ÖKC) ilişkin aşağıdaki 

düzenlemeler yapılmıştır. 

 - Perakende sektöründe faaliyet gösteren mükelleflere, kullanmakta oldukları eski nesil 

ÖKC’leri belli şartlar altında mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı getirilmiştir, 

 - Bütün satışlarına elektronik ortamda fatura düzenleyen mükelleflere belli koşulları 

sağlamaları halinde YN ÖKC kullanımında muafiyet sağlanmıştır, 

 - ÖKC mali bilgilerinin e-Arşiv uygulaması yoluyla elektronik ortamda GİB’e bildirilmesine 

ilişkin usulü ve esaslar belirtilmiştir. 

 - TSM Merkezlerinin çalışma usul ve esasları belirlenmiştir, 

 - ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında kalan diğer belgelerin de düzenlenebilmesi imkanına ilişkin 

usul ve esaslar belirlenmiştir. 

1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Kademeli Geçiş Takvimi 

Mükellef Grubu 

Yeni Nesil ÖKC 

Kullanımına Başlama 

Tarihi 

3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan 

mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT- POS cihazı kullananlar yeni nesil 

ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli 

cihazları 

 

1/10/2013 

Yol kenarı mükellefler otopark hizmeti veren 1/10/2013 

Yukarıda yer alanlar dışında kalan mükelleflerden 2014 yılı satışları veya 

gayri safi iş hasılatı 

 

1 milyon TL'yi aşanlar 1/4/2016 

1 milyon TL'den 500 Bin TL'ye kadar olanlar 1/7/2016 

500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olanlar  1/10/2016 

150 Bin TL'den az olan mükellefler 1/1/2018 

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükelleflerden bu 

tür cihazları, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor 

olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak 

şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve 

bu cihazların kullanıldığı işyerleri yukarıda yer verilen yıllık satış veya gayri 

safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın 

 

 

1/1/2018 
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1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren, 

1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler 

İşe başlama tarihinden 

itibaren 30 gün 

(kalkınmada öncelikli 

yörelerde 60 gün) içinde 

 

2. Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen 

Mükellefler 

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 ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan, 

- Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle aşağıdaki belirtilen şartlardan en az ikisini sağlayan, 

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

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

• 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması, 

- Toplam 20 ve üzerinde ÖKC’ye sahip olan mükelleflerin, 

İşletmelerinde mevcut eski nesil ÖKC’lerini, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 

10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaları mümkün kılınmıştır. 

İşletmelerin bu imkandan faydalanabilmesi için ayrıca Tebliğin 4'üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki 

şartları da sağlaması 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, 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. 



 

 

 
 

  
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok 
No: 285 Kat: 3 Şişli / İSTANBUL 

T  (+90) 212 373 00 00 

Eskişehir Yolu No: 6 Armada İş Merkezi A Blok 
Kat: 11 Daire: 15 Söğütözü / ANKARA  

T  (+90) 312 219 16 50 

Web:  www.gtturkey.com 

 

3. Tüm Satışlarında E-Fatura Ve/Veya E-Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflerin ÖKC 

Kullanım Muafiyeti 

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, 

- 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar 

sistemine sahip olan, 

- e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamasına dahil olmaları , 

- Perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda eFatura 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. 

Söz konusu Tebliğ'in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) 

 

Saygılarımızla, 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930-18.htm

