ÖDEME KAYDEDĠCĠ
CĠHAZ KULLANAN
MÜKELLEFLERĠN
YÜKÜMLÜLÜKLERĠ

Sunum Planı:
1- Yeni Nesil ÖKC Kullanım Zorunluluğu,
2- Harici SatıĢ Uygulama Yazılımları ve Harici EFT-POS Cihazlarının ÖKC ile
Entegrasyon Zorunluluğu,
3- ÖKC Aylık SatıĢ Raporlarının GĠB’e elektronik ortamda bildirim yükümlülüğü,
4- YN ÖKC’lerin TSM Bağlantılarının Sağlanması Yükümlülüğü,

5- EFT-POS cihazlarının sahiplik durumu,
6- Lokanta, Restoran vb. ĠĢletmelerde YN ÖKC ile SipariĢ Sistemlerinin Birlikte
Kullanım Zorunluluğu,
7-Akaryakıt Ġstasyonlarında YN ÖKC kullanım durumu ve AYLIK SATIġ
BĠLDĠRĠM durumu,
8- Fatura Bilgi FiĢi verilen Durumlarda FATURA VERME zorunluluğu,
9-Diğer Genel Yükümlülükler,

1- YENĠ NESĠL ÖDEME
KAYDEDĠCĠ CĠHAZ
KULLANIM
ZORUNLULUĞU

Kimler YN ÖKC Kullanmak Zorundadır?

• 3100 sayılı Kanun mevzuatına göre; birinci ve ikinci sınıf
tüccarların fatura verilme zorunluluğu bulunmayan
perakende mal ve hizmet satıĢlarında ödeme kaydedici
cihaz kullanma mecburiyeti bulunmaktadır.

• 3100 Sayılı Kanun‟a göre eski nesil ÖKC kullanan veya
kullanması gereken mükellefler aynı zamanda YN ÖKC
kullanma mecburiyeti kapsamındadır.

 3100 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen mükelleflerin, eski nesil
ÖKC uygulamasında olduğu gibi YN ÖKC kullanma mecburiyeti de
bulunmamaktadır.
 „„ÖKC Kullanma Mecburiyeti DıĢında Bırakılanlar‟‟ listesine
https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/okckullanimindanmuaftu
tulanlar.pdf linkinden ulaĢılabilmektedir.
 Muafiyet kapsamında olan mükellefler isteğe bağlı olarak YN ÖKC
kullanabilirler.

YN ÖKC Kullanma Mecburiyetinin BaĢlama Tarihleri
I-GRUP: EFT-POS ÖZELLĠKLĠ ÖKC KULLANIM ZORUNLULUĞU
OLAN MÜKELLEFLER

•
•

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan
Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler

1/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS Özellikli YN ÖKC kullanmaya baĢlamıĢ
durumdadır.

II- GRUP: DĠĞER MÜKELLEFLER (B-BBS / EFT-POS ÖZELLĠKLĠ
YN ÖKC)
 I. Grup dıĢında kalan ve eski nesil ÖKC kullanan mükellefler mevcut cihazlarının mali
hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değiĢimini gerektiren durumun oluĢtuğu tarihten
itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde
 1.1.2016 tarihinden itibaren yeni iĢe baĢlama ve Ģube Ģeklinde iĢyeri açma durumunda
YN ÖKC kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.

Eski Nesil ÖKC’ler Mali Hafızaları Doluncaya Kadar
Kullanılabilir !
488 ve 489 Sıra No.lu VUK Tebliğleri ile yapılan yeni düzenlemeler uyarınca; eski nesil
ÖKC‟leri bulunan tüm mükelleflerimiz herhangi bir baĢvuru ve iĢletme büyüklüğü ölçüsü
Ģartına bağlı olmaksızın söz konusu cihazlarının mali hafızaları doluncaya veya mali
hafızanın değiĢimini gerektiren bir durum oluĢuncaya kadar kullanma imkanı verilmiĢtir.

Eski Nesil ÖKC’lerin Üretim, Mühürleme ve SatıĢı Sona
ErmiĢtir !
483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren, akaryakıt
pompalarına bağlanan ÖKC‟ler hariç olmak üzere, diğer eski nesil ÖKC‟lere iliĢkin üretim,
mühürleme ve satıĢ iĢlemleri gerçekleĢtirilmeyecektir.

TÜM SATIġLARINA E-BELGE VERENLERĠN ÖKC
KULLANIM MUAFĠYETĠ KOġULLARI

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 6‟ncı maddesi uyarınca;
 Tebliğde belirtilen iĢletme büyüklüğü Ģartlarını sağlayan,
 e-Fatura, e-ArĢiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olan mükellefler,
 Perakende satıĢları dahil tüm satıĢlarına e-Fatura ve/veya e-ArĢiv Fatura vermeleri
koĢuluyla
bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile baĢvurması halinde YN ÖKC kullanım mecburiyetleri
bulunmamaktadır.
Re‟sen muafiyet durumu söz konusu değildir, ilgili Ģartların var olduğu tevsik edici bilgi ve
belgelerle birlikte mükellef tarafından ilgili vergi dairesine baĢvurulması gerekmektedir.

YN ÖKC Kullanımından MUAF tutulan Mükellefler Sahip
Oldukları YN ÖKC’leri Kullanmaya Devam Edebilecek
midir?
Muafiyet koĢullarının ihlal edilmemesi için, tüm satıĢ iĢlemlerine
e-Fatura ve/veya e-ArĢiv fatura verilmesi gerektiğinden, sahip olunan YN
ÖKC‟lerden müĢterilere ÖKC FĠġĠ düzenlenmemesi, sadece BĠLGĠ FĠġĠ
düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu iĢletmelerin söz konusu eski nesil ve YN ÖKC‟lerini hurdaya ayırma
zorunluluğu bulunmamaktadır.
EFT-POS özellikli ÖKC‟ler kartlı tahsilat iĢlemlerinde kullanılmaya devam
edilebilecek ve sadece e-Fatura veya e-ArĢiv Fatura BĠLGĠ FĠġĠ
düzenlenecektir.

2-HARİCİ DONANIM VE
YAZILIMLARIN
ÖKC’LERLE
ENTEGRASYONU

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 8. Maddesine göre;

 Perakende mal ve hizmet satıĢlarının gerçekleĢtirilmesinde yararlanılan
satıĢ uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıĢtığı bilgisayar vb.
donanımların (sipariĢ alma iĢlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile
sipariĢ bilgilerini gösteren ve mali geçerliliği olmayan fiĢ veya belgeler
üreten cihazlar dahil)
Eski ve Yeni Nesil ÖKC’lerle 1/10/2018 tarihinden itibaren BAĞLANTILI
VE ENTEGRE ÇALIġMASI gerekir.

 Harici EFT-POS cihazlarının;
Eski ve Yeni Nesil ÖKC’lerle 30/9/2017 tarihinden itibaren BAĞLANTILI
VE ENTEGRE ÇALIġMASI gerekir.

EFT-POS CĠHAZLARININ BAĞLANTILI-ENTEGRE ÇALIġMASI

YENĠ NESĠL ÖKC’LERLE

ESKĠ NESĠL ÖKC’LERLE (BĠLGĠSAYAR
BAĞLANTILI)

ENTEGRE VE BAĞLANTILI Kullanım Zorunluluğu
«SatıĢ iĢleminin ÖKC‟den baĢlatılıp, tahsil edilecek
tutarın EFT-POS cihazına ÖKC‟den otomatik olarak
gönderilmesi ve satıĢ iĢleminin ÖKC‟den
sonlandırılması ve ÖKC‟den bütünleĢik fiĢ üretilmesi,
müĢteri slip bilgisinin fiĢ içeriğinde yer alacak
Ģekilde»

ÖKC ile UYUMLU YAPIDA Kullanım Zorunluluğu
«(EFT-POS cihazından tahsil edilecek tutara iliĢkin
olarak ÖKC‟den mali değeri olan fiĢ veya yemek kartı
EFT-POS cihazlarından yapılan tahsilata iliĢkin ise
mali değeri bulunmayan bilgi fiĢi düzenlenecek
Ģekilde»

Dolaylı kablolu bağlantılarda (PC-ÖKC
GMP-3, PC ile EFT-POS serbest iletiĢim
protokolü)

Doğrudan veya dolaylı bağlantı da serbest
iletiĢim protokolü kullanılabilir, GMP-3 zorunlu
değil.
Doğrudan kablolu bağlantı zorunluluğu da
yok, ancak her tahsilat için fiĢ düzenlenmesi
gerekir.

Doğrudan kablolu bağlantılarda GMP-3
Protokolü (Belli Ģartlar sağlanırsa, GMP-3
sağlanıncaya kadar serbest iletiĢim protokolü)
-BÜTÜNLEġĠK FĠġ ZORUNLU

- BÜTÜNLEġĠK FĠġ ZORUNLU DEĞĠL
- KAPSAMDA SADECE BĠLGĠSAYAR
BAĞLANTILI ÖKC türü vardır.

Zorunluluk BaĢlangıcı: 483 Tebliğin Yayım Tarihi (30.09.2017)

SATIġ UYGULAMA YAZILIM VE DONANIMLARININ ENTEGRASYONU
YENĠ NESĠL ÖKC’LERLE

ESKĠ NESĠL ÖKC’LERLE

Perakende mal ve hizmet satıĢlarının gerçekleĢtirilmesinde yararlanılan satıĢ uygulama
yazılımları ile bunların üzerinde çalıĢtığı bilgisayar vb. donanımların (sipariĢ alma iĢlemlerinde
kullanılan mobil el terminalleri ile sipariĢ bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan fiĢ veya
belgeler üreten cihazlar dahil)
YN ÖKC’lerle bağlantı ve iletiĢiminin GMP-3”
dokümanında belirtilen iletiĢim protokolüne göre
gerçekleĢtirilmesi zorunlu
YN ÖKC‟leri kullanan mükelleflerin de söz konusu
harici yazılım ve donanımların YN ÖKC‟lerle entegre
ve bağlantılı yapıda kullanılmasını temin etmek için YN
ÖKC yetkili servislerine baĢvurup gerekli bağlantıları,
en geç 1/10/2018 tarihine kadar yaptırmaları ve bu
Ģekilde kullanmaları zorunludur.

Eski nesil ÖKC’lerle bağlantılarının yaptırılarak entegre ve
bağlantılı bir Ģekilde (söz konusu satıĢ uygulama yazılımları
veya harici donanımlar kullanılarak gerçekleĢtirilen her bir satıĢ
veya sipariĢ iĢleminin ÖKC‟de mali değeri olan fiĢe dönüĢmesini
temin edecek Ģekilde) kullanılması zorunlu
Bu amaçla söz konusu yazılım veya cihazları bağlantılı
olmaksızın kullanan mükelleflerin ÖKC yetkili servislerine
müracaat ederek gerekli bağlantı ve entegrasyon iĢlemlerini en
geç 1/10/2018 tarihine kadar yaptırmaları zorunludur.
ÖKC firmaları ve bunların yetkili servisleri de söz konusu
yazılım veya donanımların ÖKC‟lerle entegre ve bağlantılı bir
Ģekilde çalıĢmasını temin edecek çalıĢmaları, ivedilikle (her
halükarda mükelleflerce ÖKC firmasına veya yetkili servisine
yapılan müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde)
gerçekleĢtirmek zorundadırlar

Zorunluluk BaĢlangıcı: 1/10/2018

SUY VE EFT-POS CĠHAZLARININ SERBEST ĠLETĠġĠM PROTOKOLÜ ĠLE YN ÖKC YE
BAĞLANABĠLME ġARTLARI (DUYURU YAPILMIġTIR)
SatıĢ uygulama yazılımları ve harici EFT-POS cihazları ile ilgili bağlantı ve entegrasyon
süreçlerinde teknik hususlar ve saha uygulamaları sırasında karĢılaĢılan ve ÖKC
kullanmakta olan mükellefin doğrudan elinde olmayan sebeplerden dolayı satıĢ
uygulama yazılımları yoluyla yapılan her bir mal/hizmet satıĢı ile harici EFT-POS
cihazlarından yapılan tahsilat iĢlemlerinin ÖKC de mali belgelendirmeye
dönüĢtürülmesinde;
1.SatıĢ iĢleminin ÖKC den baĢlatılması ve sonlandırılması,
2.Kartla tahsil edilecek tutar bilgisinin EFT-POS cihazına ÖKC den gönderilmesi,
3.EFT-POS cihazına ÖKC den ayrı olarak tutar bilgisinin girilememesi,
4.EFT-POS cihazının slip belgesi üretememesi,
5.Slip belgesi ile fiĢin bütünleĢik ve otomatik olarak ÖKC'den yazdırılması,
koĢullarının birlikte sağlanması Ģartıyla, harici satıĢ uygulama yazılımları ve banka vb.
kuruluĢlara ait harici EFT-POS cihazlarının YN ÖKC ile doğrudan bağlantılarında
GMP-3 protokolü ile belirtilen entegrasyon çalıĢmaları tamamlanıncaya kadar GMP-3
protokolü dıĢındaki serbest iletiĢim protokollerinin, yetkili ÖKC firmalarına baĢvurularak
kullanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

3-ÖKC AYLIK MALİ
RAPORLARININ GİB’E
ELEKTRONİK ORTAMDA
BİLDİRİLMESİ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BĠLDĠRĠM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ?

ÖKC AYLIK SATIŞ RAPORU BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİMİZ

UYGULAMA İLE İLGİLİ SIK SORULAN
SORULAR VE CEVAPLARI DOKÜMANINI
WWW.YNOKC.GIB.GOV.TR
İNTERNET ADRESİMİZDE YAYINLIYORUZ.
https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/
Basvuru_ve_Bildirimlere_Iliskin_ve_Usul_ve
_Esaslar_Teknik_Kilavuzu_Surum_2_0_3107
20108.pdf
https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/
Tercih_bildiriminde_kimler_bulunmak_zorun
dadir_2.pdf

• Bildirim yükümlülüğü; ESKĠ NESĠL ÖKC’ler içindir.
• Bildirim; AYLIK dönem bazında ve ilgili aya ait 1 No.lu
KDV Beyannamesinin verileceği tarihe kadar
yapılmalıdır.
• ÖKC Bazında Toplam SatıĢ Tutarı ve Toplam KDV
Tutarı bildirilecektir.
• YN ÖKC’lerle ilgili satıĢ bilgileri ÖKC TSM Merkezi
aracılığıyla GĠB‟e otomatik olarak bildirilecektir. Bu
nedenle cihazların TSM Merkeziyle olan internet
bağlantısının yaptırılmıĢ olduğu teyit edilmelidir.

ÖKC AYLIK SATIŞ RAPORU BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİMİZ

1- Bildirim başlangıç tarihi 1.1.2019 ve AYLIK dönem bazında olacaktır.

2- Basit usuldeki mükellefler ve İşletme hesabındaki mükellefler tercih
bildiriminde bulunmayacak ve GİB’e elektronik ortamda ayrıca bilgi
göndermeyeceklerdir. Bu mükelleflerin 1.1.2019 tarihinden sonra Defter
Beyan Sistemine yapacakları (Z) raporu kayıtları yeterli bulunmaktadır.
3- Bilanço esasındaki mükellefler tercih bildirimde bulunacaklar ve
Ocak/2019 ayından başlamak üzere aylık dönem bazında sadece iki
parametreyi (aylık toplam satış tutarı (KDV dahil) ve toplam KDV tutarı
bilgisini ) 1 Nolu KDV beyannamesinin verilme süresi içinde, tercih
edilen bildirim yöntemi ile GİB’e elektronik ortamda bildireceklerdir.
4- Sadece yeni nesil ödeme kaydedici cihazı (yazarkasası) bulunan
mükellefler tercih bildiriminde ve aylık rapor bildiriminde
bulunmayacaklardır. Bunların bilgisi ÖKC firmalarına ait TSM Merkezleri
aracılığı ile Başkanlığımıza iletilecektir. Bu mükelleflerin cihazların TSM ile
olan internet bağlantılarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

5- Tercih bildirimi (yöntemin Tercih Bildirim ekranından seçimi), mükellefin
GİB’e ÖKC mali raporundaki bilgileri hangi yöntemle bildireceğine
ilişkindir. Bu nedenle ilk mali rapor bildirimi yapılmadan önceki herhangi bir
zamanda da tercih bildirimi yapılabilir, buna ilişkin ilk süre doğal olarak
OCAK 2019 ayına ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme tarihinden
önceki bir tarihtir.
6- Herhangi bir şekilde tercih bildiriminde bulunulmaması halinde,
mükellefin İnternet vergi dairesi üzerinden bildirimde bulunacağı
varsayılmıştır. Mükellefler internet vergi dairesi üzerinden bilgilerini
iletebileceklerdir. İnternet vergi dairesi üzerindeki çalışmalarımız
tamamlanmış, yakın zamanda kullanıma açılacaktır.
7- Defter beyan sistemi kapsamına giren mükelleflerin kapsama girdiği
tarihten itibaren herhangi bir şekilde ÖKC aylık rapor bildiriminde
bulunma mecburiyetleri söz konusu değildir.

8- Mükellefler gerçekleştirecekleri aylık rapor bildirimlerini İnternet vergi
dairesi üzerinden görüntüleyebilecek, kontrol edebilecek ve
gerektiğinde düzeltme işlemini yapabilecektir.

9- Bildirim süresi içerisinde yapılacak düzeltmeler herhangi bir şekilde cezai
işlem söz konusu olmayacaktır.
10- Bildirilmesi gereken aylık toplam satış tutarı ve toplam Kdv tutarı bilgisi
için Z raporlarının tek tek toplanma zorunluluğu bulunmamaktadır (Bu bir
yöntemdir ama tek yöntem değildir). Bu bir yöntem olmakla birlikte
YAZARKASA’dan ilgili ay kapandıktan sonra iki tarih aralığı rapor alınarak
da bu bilgiye ulaşılması mümkün olup ya da mükellef kendi satış sistemindeki
(ERP) bilgiyi de (ERP de ÖKC bazında aylık satış tutarı ve KDV tutarı bilgisi
temin edilebiliyorsa) bildirebilir. Önemli olan bilginin doğru olmasıdır. Hatalı
olması halinde cezai durumla karşılaşma riski mükellefe ait bulmaktadır.
11- Bildirim esas itibariyle genel perakende işletmelerindeki ESKİ NESİL
ÖKC lerle ilgili olup, akaryakıt istasyonlarında akaryakıt pompalarına
bağlanan ÖKC’lere yönelik bulunmamaktadır. Akaryakıt istasyonlarındaki
ÖKC’lere ait (market bölümlerindeki akaryakıt dışındaki mal ve hizmetlerin
satışında kullanılan ÖKC’ler hariç) aylık mali rapor bildirimi, Başkanlıkça özel bir
düzenleme yapılıp duyurulmadığı sürece, yapılmayacaktır.

12- Bildirime konu ilk ay Ocak/2019 ayı olduğu için Ocak ayı kapandıktan sonra
Şubat ayı içinde bildirim yapılması mümkündür. İlgili ay kapanmadan o aya
ilişkin bildirimin yapılması mümkün olmayacaktır.

13- Tercih edilmiş bildirim yönteminde bildirimlerin yapılması esas olmakla
birlikte, mükerrer bildirim yapılmaması kaydıyla gerekli geliştirmelerin yapılıp,
duyurulmasından sonra 1 No.lu KDV beyannamesinde ilgili tabloların
doldurulması suretiyle de bildirimin yapılmasına imkan verilmesi
planlanmaktadır.
UYGULAMA İLE İLGİLİ GÜNCEL DUYURU VE DÜZENLEMELERİMİZİ
https://ynokc.gib.gov.tr/
İNTERNET ADRESİMİZDEN TAKİP EDEBİLİR..
HER TÜRLÜ SORULARINIZI FORUMDAN SORABİLİR, SORULARIN CEVAPLARINI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
http://forum.efatura.gov.tr/main_page.php

4- YENİ NESİL ÖKC’LERİN
TSM MERKEZİ İLE OLAN
BAĞLANTILARININ
SAĞLANMASI
YÜKÜMLÜLÜĞÜ

• Provizyon-ödeme alma iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi bakımından
ihtiyarilik
YN ÖKC kullanan mükelleflerin, güvenlik, iĢlem kesintisi, maliyet vb.
nedenlerle ödeme onayı (provizyon) alma iĢlemlerinin, YN ÖKC
TSM Merkezleri üzerinden olmaksızın doğrudan banka vb. kuruluĢlara
ait bilgi sistemleri ile iletiĢim sağlanarak gerçekleĢtirilmesini ÖKC
firmalarından yazılı olarak talep etmeleri halinde, banka vb.
kuruluĢlara (ödeme kuruluĢları, elektronik para kuruluĢları, yemek kartı
kuruluĢları, belediye yardım kuruluĢları vb. diğer kuruluĢlar dahil) ait
ödeme onayı (provizyon) alma iĢlemleri; YN ÖKC TSM Merkezleri
aracı kılınmaksızın doğrudan banka vb. kuruluĢlara ait bilgi sistemleri
ile iletiĢim sağlanarak gerçekleĢtirilecektir.

Diğer Hayat Döngüsü iĢlemleri bakımından Zorunluluk:
YN ÖKC TSM Merkezleri, ödeme onayı (provizyon) alma iĢlemleri
dıĢında kalan YN ÖKC‟lere iliĢkin kurulum, yönetim, izleme, teknik
kılavuz ve dokümanlarda belirtilen kurallara göre YN ÖKC‟lerden
gerçekleĢtirilen satıĢ bilgilerini GĠB‟e güvenli Ģekilde iletme, YN
ÖKC‟lere iliĢkin kayıt, aktivasyon, devir, hurdaya ayırma vb. diğer
fonksiyon ve görevlerini öteden beri olduğu gibi yerine getirmeye
devam edeceklerdir.
Özellikle YN ÖKC aylık ÖKC SatıĢ Raporlarının otomatik olarak TSM
Merkezi üzerinden GĠB‟e iletilmesi esas prensip olarak benimsenmiĢ
olup, bu çerçevede YN ÖKC ile TSM Merkezi arasındaki internet
bağlantılarının kontrol edilmesi ve sağlanması önemlidir.

•

YN ÖKC Aylık Raporunun Bildiriminde Getirilen Ġstisna (TSM Merkezi DıĢında
Bildirim Yöntemi Ġmkanı Verilebilecek Mükellefler)

ĠĢletmelerinin teknik ve altyapı sorunlarının mevcudiyeti nedeniyle ÖKC TSM Merkezleri
aracılığıyla YN ÖKC‟lerden gerçekleĢen satıĢ bilgilerini GĠB‟e iletemeyecek durumda olan
mükelleflerden,
 Teknik ve altyapı sorunlarının niteliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte
BaĢkanlığımıza yazılı müracaat eden, bu durumu ÖKC firmasına ve BaĢkanlığımıza yazılı
olarak bildirip BaĢkanlığımızdan izin alan mükelleflerin,
YN ÖKC‟lerden gerçekleĢtirilen satıĢlara ait mali bilgileri GĠB‟e ÖKC TSM Merkezi dıĢında
kalan diğer yöntemlerden biri ile bildirmesi mümkündür.

5- EFT-POS CİHAZLARININ
SAHİPLİK DURUMU

• Ödeme arayüzleri (EFT POS cihazları dahil), mal ve hizmet satıĢı
gerçekleĢtiren mükelleflerce tahsilat yapılmak amacıyla kullanılan bir
tahsilat aracıdır.
• Söz konusu tahsilat aracının her bir vergi mükellefi için ayrı ayrı ve
kendi adlarına tahsis edilmiĢ olması “ satıĢ ile tahsilatın uyumluluğu
ilkesi” bakımından zorunludur.
• Bir baĢka ifade ile her bir vergi mükellefi için tahsis edilen tahsilat
arayüzleri, mükelleflerin kendi adlarına tahsis edilmiĢ olmalı ve bu
tahsilat arayüzlerine ait cihazlar (EFT-POS cihazları) üzerlerinde
çalıĢan banka vb. POS yazılımlarının da mükelleflerin kendi adlarına
bir banka, ödeme kuruluĢu veya elektronik para kuruluĢu ile yapılan
üye iĢ yeri anlaĢmaları çerçevesinde temin edilen banka vb. POS
yazılımları olması gerekmektedir.

• Ticari iliĢkiler ve cari hesap iliĢkileri gereğince (X) tarafından
gerçekleĢtirilen mal ve hizmet satıĢlarına ait bedelin (X) mükellefine
ait hesaptan (Y) mükellefine ait hesaba aktarılması talebinin
bulunması halinde; söz konusu hesaplar arası transfer iĢlemi, üye iĢ
yeri anlaĢması yapılan banka vb kuruluĢlara (X) mükellefinin
vereceği temlik talimatları (otomatik temlik talimatı verilmesi de söz
konusu olabilir) ile gerçekleĢtirilmesi mümkün bulunmakla birlikte;
(X) mükellefine ait banka pos yazılımının EFT-POS cihazı üzerine
kurulması sürecinde ilgili (X ve Y) mükelleflerinin mutabakatı, onayı
ile üye iĢ yeri anlaĢması yaptıkları banka vb. kuruluĢların
yapacakları talepleri çerçevesinde (Y) mükellefine ait banka
hesabının da (X) mükellefine ait birincil hesaba ilave olarak “ikincil
bir hesap olarak” tanımlatılmasının mümkün bulunmaktadır.

•

GĠB, sektör, iĢ kolu, faaliyet alanı, sektörün genel tahsilat yöntemi vb. diğer
özellikleri göz önünde bulundurmak suretiyle, bayilik Ģeklinde faaliyette
bulunan mükelleflere ait EFT-POS özellikli YN ÖKC‟lere ve/veya
Basit/Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC‟lere haricen bağlanacak harici EFT-POS
cihazları üzerine, bayisi olunan ana firmanın banka hesabının da
tanımlanabilmesine ve bu suretle yapılan tahsilat tutarlarının bayi hesabı
yerine bayisi olunan ana firmanın banka hesabına doğrudan
aktarılabilmesine iliĢkin izin verebilir.

•

Bu halde tanzim olunacak bütünleĢik fiĢin slip belgesi kısmında bayisi
olunan ana firma bilgisinin yanında bayinin bilgisine de yer verilmesinin
sağlanması gerekmektedir.

•

Ana firmalara ait harici EFT-POS cihazlarının veya SANAL POS‟ların
BAYĠLERĠ‟ne verilmesi ve bayiler tarafından tahsilat iĢlemlerinde
kullandırılmasında TBB ile Bankalara bildirilen mesleki tanzim kararındaki
iliĢkin usul ve esaslara uyulması ve bu durumun GĠB‟e de yazılı olarak
bildirilmesi koĢuluyla kullanılması mümkün olabilecektir. POS‟ların bayi
adına tanımlanması için Bankaya ve GĠB‟e bildirim yapılması
gerekmektedir.

6- LOKANTA VE
RESTORANLARDA
YENİ NESİL ÖKC İLE
SİPARİŞ SİSTEMLERİNİN
BİRLİKTE KULLANIM
ESASLARI

•

Self servis, masada yemek hizmeti veren veya kapıya teslim yapan
Lokanta, Restoran vb. iĢyerlerinde kullanılan YN ÖKC‟ler ile harici sisteme
ait donanım veya yazılımları (SĠPARĠġ ALMA SĠSTEMLERĠNĠN)‟nın
entegre ve bağlantılı yapıda kullanılması zorunludur.

•

Yemek kartı firmalarının uygulamalarına iliĢkin yazılımların EFT-POS
özellikli YN ÖKC‟ler üzerine yüklenmesi veya yemek kartı POS cihazlarının
Basit/Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC‟lerle eĢleĢtirilmesinin sağlanması
iĢlemlerinin 1/10/2018 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir.

•

GMP-3 dokümanının 6.3. bölümünde belirtilen koĢulları sağlayan yemek
kartı firmalarının, POS cihazlarını YN ÖKC‟ler ile entegre bir Ģekilde
kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

•

Entegrasyon usulleri detaylı olarak GMP-3 Dokümanının 6. bölümünde
açıklanmıĢ olup, söz konusu gerekliliklerin ÖKC firmaları ile ilgili
yazılımların birlikte yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

SĠPARĠġ GĠRĠġĠ VE ÖDEMENĠN KASĠYERĠN ÖNÜNDE YAPILDIĞI DURUM

SĠPARĠġ GĠRĠġĠNĠN EL TERMĠNALĠNDEN ALINDIĞI VE ÖDEMENĠN KASĠYERĠN
ÖNÜNDE YAPILDIĞI DURUM

SĠPARĠġĠN EL TERMĠNALĠNDEN ALINDIĞI VE ÖDEMENĠN MASTER ÖKC ĠLE AYNI
ÖKC TSM MERKEZĠ ÜZERĠNDE ÇALIġAN, FARKLI YN ÖKC’DEN YAPILDIĞI DURUM

SĠPARĠġĠN EL TERMĠNALĠNDEN ALINDIĞI VE ÖDEMENĠN MASTER ÖKC’DEN
FARKLI ÖKC TSM MERKEZĠ ÜZERĠNDE ÇALIġAN, FARKLI YN ÖKC’DEN YAPILDIĞI
DURUM

SĠPARĠġĠN EFT-POS ÖZELLĠKLĠ YN ÖKC’DEN ALINDIĞI VE ÖDEMENĠN DE
AYNI YN ÖKC’DEN YAPILDIĞI DURUM

SĠPARĠġĠN EFT-POS ÖZELLĠKLĠ YN ÖKC’DEN ALINDIĞI, ÖDEMENĠN AYNI ÖKC TSM
MERKEZĠ ÜZERĠNDE ÇALIġAN, FARKLI YN ÖKC’DEN YAPILDIĞI DURUM

SĠPARĠġĠN EFT-POS ÖZELLĠKLĠ YN ÖKC’DEN ALINDIĞI, ÖDEMENĠN FARKLI ÖKC TSM
MERKEZĠ ÜZERĠNDE ÇALIġAN, FARKLI YN ÖKC’DEN YAPILDIĞI DURUM

7- AKARYAKIT
İSTASYONLARINDA
YN ÖKC KULLANIM
ZORUNLULĞU

AKARYAKIT POMPA ÖKC
Akaryakıt pompalarına bağlanan ÖKC‟lerin YN ÖKC ile değiĢim zorunluluğu
baĢlamamıĢ olup, ilgili teknik kılavuz ve protokollerin yayımlanması ve
belirlenecek zorunluluk baĢlangıç tarihine kadar eski nesil pompa ÖKC‟lerin
kullanılmaya devam edilmesi mümkün olup, bu tarihlerden sonra ise YN ÖKC
kullanılmaya baĢlanması gerekmektedir. Akaryakıt Pompa ÖKC’den yapılan
satıĢların AYLIK SATIġ RAPORU’nun bildirim yükümlülüğü yoktur.

Akaryakıt istasyonlarının market bölümlerinde kullanılan eski nesil ÖKC‟lerin
ise genel esaslar çerçevesinde YN ÖKC ile değiĢim mecburiyeti bulunmaktadır.
Buradaki eski nesil ÖKC ler diğer iĢletmelerde olduğu gibi mali hafızası
doluncaya kadar kullanılabilir, akabinde YN ÖKC ile değiĢmesi gerekir. Bu
bölümlerde kullanılan eski nesil ÖKC‟lerden gerçekleĢtirilen satıĢlara ait AYLIK
SATIġ RAPORLARI‟nın bildirim yükümlülüğü olacaktır.

DĠĞER ÇALIġMALAR
ÖKC uygulamasına iliĢkin tebliğ, kılavuz düzenlemeleri, sık sorulan
sorular ve cevapları, duyurularımız vb. diğer konular hakkında
https://ynokc.gib.gov.tr/ internet sayfamız güncellenmiĢtir.
YN

ÖKC uygulaması kapsamında Bakanlığımız personelini ve mükellefleri
bilgilendiren, iĢlerini kolaylaĢtıran yeni ekranlar hazırlanmaktadır.
YN

8- YN ÖKC den FATURA
BİLGİ FİŞİ VERİLMESİ
DURUMUNDA FATURA
DÜZENLEME
ZORUNLULUĞU

FATURA BĠLGĠ FĠġĠ  FATURA
MüĢteriye fatura verilecek/verileceği belirtilen durumlarda; YN ÖKC‟den
fatura bilgi fiĢinin düzenlenip verilmesinin yeterli değildir.
• satıĢ anında ya da en geç fatura düzenleme süresi içinde faturanın ayrıca
düzenlenerek müĢteriye verilmesinin zorunludur.
Faturanın belirtilen sürede müĢteriye verilmediği durumların tespitinde 213
Sayılı Vergi Usul Kanunun 353 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer
alan özel usulsüzlük cezasının tatbik edilebilecektir.
Bu nedenle YN ÖKC‟den düzenlenen her bir fatura bilgi fiĢi için
müĢterilere faturaların düzenlenip verilmesi hususuna önemle riayet
edilmesi, cezai iĢlemlere maruz kalınmaması bakımından önem arz
etmektedir.

9- DİĞER GENEL
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Genel Yükümlülükler
1- ÖKC‟lerde kullanılan kağıtların 52 SN ÖKC Genel Tebliğinde belirlenen standartlarda olması
sağlanmalıdır.
2- ÖKC kullanım zorunluluğu olan alanlarda, Seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli
yeni nesil ÖKC kullanılması gerekmektedir.
Banka vb. kuruluĢlar 30.09.2017 den itibaren ÖKC kullanım zorunluluğu alanlarında kullanılacak
Ģekilde seyyar EFT-POS cihazı vermemelidir (Bankalar birliğine bu hususta yazı yazılmıĢtır.)
3- Eski nesil ÖKC ile ilgili hurdaya ayırma iĢlemleri yetkili servis yapacak ve
4- 2019 Ocak ayına iliĢkin Aylık SatıĢ Raporu bildirimlerinin GĠB‟e izleyen ayın 25 ine kadar
yapılmıĢ olduğunu kontrol ediniz!
5- GĠB sistemlerinde adınıza kayıtlı gözüken ÖKC‟leri kontrol ediniz, eğer hata veya eksiklik var
ise, eski nesil ÖKC ler için tevsik edici belgelerinizle Vergi Dairenize, yeni nesil ÖKC ler için yetkili
servisinize / ÖKC firmanıza iletiniz.
6- Cihazlara iliĢkin ruhsatnamelerin denetimler sırasında kolay sunulabilir Ģekilde olması
önemlidir,
7- ÖKC‟lere yetkili servisler dıĢında müdahale edilmemesi ve ettirilmesi önemlidir,
8- Bilgi FiĢleri ilgili teknik kılavuzunda belirtildiği Ģekilde kullanılmalıdır,
9- Z raporlarının her gün alınması sağlanmalı, kasiyer değiĢimlerinde Z raporu yerine X
raporunun alınması daha uygun olacaktır. Z raporu iĢletmenin kapanıĢında alınması daha
uygundur
10 – EKÜ‟ler muhafaza ve ibraz edilmesi gereken önemli donanımdır, buna dikkat edilmesi
gerekir.

