
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYURU: 03.11.2018/58 

 

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN GÜNLÜK (Z) RAPORLARININ  

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA BİLDİRİM MECBURİYETİNİN  

BAŞLANGIÇ TARİHİ ERTELENMİŞTİR  

 

31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “502 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği” ile, 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılarak, ödeme 

kaydedici cihazların (ÖKC) günlük (Z) raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirilmesi 

uygulamasının başlangıç tarihi, 3 aylık ertelenerek 01.01.2019 olarak yeniden belirlenmiştir.    
 

Söz konusu düzenlemenin detayları özetle aşağıdaki gibidir:  
 

I. ÖKC’LERDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARA AİT MALİ BİLGİLERİN GELİR İDARESİ 

BAŞKANLIĞI’NA BİLDİRİLME ZORUNLULUĞU 

 

30.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “483 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği”nin “ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirilmesi” başlıklı 

4/1. maddesi uyarıca, yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerin (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), ÖKC günlük kapanış 

(Z) raporlarına ait mali bilgileri, 01.10.2018 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e 

elektronik ortamda bildirmeleri gerekmekteydi. Anılan mükelleflerin ÖKC günlük kapanış (Z) 

raporlarına ait mali bilgileri aşağıdaki üç yöntemden birini seçerek bildirmeleri mümkün 

bulunmaktaydı:   

 

 ÖKC TSM Merkezleri üzerinden, 

 GİB’den 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 Kılavuzundaki esaslara göre), 

 GİB tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri 

üzerinden. 

 

 



 
 

 

 

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), söz konusu Tebliğ çerçevesinde, 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 belirleme hususunda yetkilendirilmişti. 

 

Diğer yandan, sözü edilen Tebliğin 5/1. maddesinde, Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti 

getirilen mükelleflerce (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) perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin ÖKC günlük kapanış (Z) 

raporlarına ait mali bilgilerin de, yukarıda belirtilen üç yöntemden biri tercih edilerek, GİB’e 

elektronik ortamda 01.10.2018 tarihinden itibaren bildirileceği belirtilmişti.  

 

II. BİLDİRİM MECBURİYETİ UYGULAMASININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN ERTELENMESİ 

 

Bu defa, işbu Duyuru konusu Tebliğ ile, anılan mükelleflerin ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına 

ait mali bilgileri GİB’e bildirme yükümlülüğünün başlama tarihi, 01.10.2018 tarihinden 

01.01.2019 tarihine kadar ertelenmiştir. 
 

Buna göre, yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerin, ÖKC günlük kapanış (Z) 

raporlarına ait mali bilgileri, 01.01.2019 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik 

ortamda yukarıdaki yöntemlerden birini seçerek bildirmesi gerekecektir.  

 

Benzer şekilde, ilgili mükelleflerce yapılan perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin ÖKC 

günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin de, 01.01.2019 tarihinden itibaren, elektronik 

ortamda yukarıdaki yöntemlerden biri seçilerek Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Dolayısıyla, 01.10.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında herhangi bir bildirim yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır. 

 

Saygılarımızla.   


