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TERCİH BİLDİRİMİ ekranı ne amaçla hazırlanmıştır?   

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “ÖKC’lerden gerçekleĢtirilen satıĢlara ait mali 

bilgilerin GĠB’e bildirilmesi” baĢlıklı 4 üncü maddesi uyarınca; eski nesil yazarkasalarını 

mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya 

kadar kullanabilme imkanı verilen mükelleflerin, düzenlenen ÖKC (Z) raporlarına ait mali 

bilgileri;  

1/10/2018 tarihinden itibaren,  

a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,  

b) BaĢkanlıktan e-ArĢiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi iĢlem 

sistemleri aracılığıyla e “Perakende Mal SatıĢları ile Hizmet Ġfalarına ĠliĢkin Mali Rapor 

Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,  

c) BaĢkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluĢturulan elektronik bildirim 

portalleri üzerinden,  

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GĠB’e elektronik ortamda bildirilmesi 

gerekmektedir. Yöntem tercihi ve bildirime iliĢkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr  

internet adresinde BaĢkanlık tarafından ayrıca duyurulacağı ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının  

ÖKC günlük kapanıĢ (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği, formatı, standardı, 

baĢvuru ve bildirimin kapsamı ile baĢvuru ve bildirimlere iliĢkin uyulacak diğer usul ve 

esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye 

yetkili olduğu açıklanmıĢtır.  

Belirtilen tebliğ hükümleri gereğince, ÖKC’lerden gerçekleĢtirilen satıĢlara ait mali 

bilgilerin GĠB’e HANGĠ YÖNTEM ile bildirileceğinin, mükelleflerimizce TERCĠH 

EDĠLDĠĞĠNĠN kayıt altına alınması amacıyla TERCĠH BĠLDĠRĠMĠ EKRANI 

https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresinde kullanıma açılmıĢtır.  

Tercih Bildirim Ekranının kullanımına iliĢkin Teknik Kılavuz’a 

https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/Basvuru_ve_Bildirimlere_Iliskin_Usul_Esaslar_Tek

nik_Kilavuzu.pdf adresinden,  

ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla ya da e-ArĢiv Özel Entegratörleri aracılığıyla 

ÖKC’lerden gerçekleĢtirilecek satıĢların bildirimine iliĢkin Perakende Mal Satışları ile 

Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu’na 

https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/OKC_Mali_Rapor_Bildirimine_Iliskin_Teknik_Kila

vuz1.3.pdf  adresinden,  

ulaĢılması mümkün bulunmaktadır. 

 

 

Tercih bildiriminde kimler bulunmak zorundadır?  

Faaliyetlerinde Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC-Yazarkasa) kullanmakta olan 

mükellefler hangi yöntemle Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına ÖKC Mali Rapor bilgisini (söz konusu 

bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile 

hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir)  bildireceklerini elektronik ortamda GĠB iletmek 

üzere Tercih Ekranına girerek yöntem tercihi bildirimlerini gerçekleĢtirmek zorundadır. 

Faaliyetlerinde ÖKC kullanmayan mükelleflerin tercih bildiriminde bulunma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. 

http://www.efatura.gov.tr/
https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/
https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/Basvuru_ve_Bildirimlere_Iliskin_Usul_Esaslar_Teknik_Kilavuzu.pdf
https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/Basvuru_ve_Bildirimlere_Iliskin_Usul_Esaslar_Teknik_Kilavuzu.pdf
https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/OKC_Mali_Rapor_Bildirimine_Iliskin_Teknik_Kilavuz1.3.pdf
https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/OKC_Mali_Rapor_Bildirimine_Iliskin_Teknik_Kilavuz1.3.pdf


Mükellef Grupları itibariyle,  Tercih Bildiriminde dikkate alınacak hususlar nelerdir?  

 

BASİT USUL mükellefleri İŞLETME HESABI 

ESASINDA Defter Tutan 

Mükellefler 

BİLANÇO ESASINDA 

DEFTER TUTAN 

MÜKELLEFLER 

1.1.2018’den beri Basit Usul mükellefleri 

Defter Beyan Sisteminde (DBS) kayıtlarını 

oluĢturduklarından Tercih Bildiriminde 

Bulunma  

ve  

GĠB’e ÖKC’lerden gerçekleĢtirilen satıĢları 

ayrıca ( DBS dıĢında) bildirme  

 

yükümlülükleri  

bulunmamaktadır. 

1.1.2019’dan itibaren Defter Beyan 

Sisteminde (DBS) kayıtlarını 

oluĢturacaklarından;  

EKĠM, KASIM ve ARALIK 2018 

aylarına iliĢkin olarak; 

 GĠB’e  ESKĠ NESĠL ÖKC’lerden 

gerçekleĢtirilen satıĢlarını 

bildirmeleri gerektiğinden;  

Tercih Bildiriminde bulunarak  

hangi yöntemle GĠB’e bilgi 

göndereceklerinin seçimini 

yapacaklardır.  

1.1.2019 tarihinden itibaren ise; 

DBS’ye kayıt yapacaklarından; 

GĠB’e ÖKC’lerden gerçekleĢtirilen 

satıĢların bildirim yükümlüğü de 

sona erecektir. 

 

----------------------------- 

Sadece Yeni Nesil ÖKC’si bulunan 

mükelleflerin, ÖKC mali bilgileri 

ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile 

GĠB’e gönderilebilmekte 

olduğundan;  

TERCĠH BĠLDĠRĠMĠNDE 

bulunma ve GĠB’e ÖKC Mali 

Bilgilerini ayrıca bildirme 

yükümlülükleri bulunmamaktadır.  

Ancak; ÖKC TSM Merkezi 

üzerinden bilgi gönderilmesi 

yönteminde; mükellefin iĢletme 

altyapısı vb. diğer teknik sıkıntılar 

bulunması halinde, ÖKC TSM 

Merkezi dıĢında kalan diğer 2 

yöntemden (e-ArĢiv Özel 

Entegratörü aracılğıyla ya da 

Ġnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden) 

birini seçerek GĠB’e bilgi 

gönderecekleri tercihini  TERCĠH 

BĠLDĠRĠM EKRANI’na girerek 

gerçekleĢtirebilirler.  

EKĠM 2018 ayından itibaren 

GĠB’e ESKĠ NESĠL ÖKC’lerden 

gerçekleĢtirilen satıĢlarını 

bildirmeleri gerektiğinden; 

Tercih Bildiriminde bulunarak 

hangi yöntemle GĠB’e bilgi 

göndereceklerinin seçimini 

yapacaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------- 

Sadece Yeni Nesil ÖKC’si bulunan 

mükelleflerin, ÖKC mali bilgileri 

ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile 

GĠB’e gönderilebilmekte 

olduğundan;  

TERCĠH BĠLDĠRĠMĠNDE 

bulunma ve GĠB’e ÖKC Mali 

Bilgilerini ayrıca bildirme 

yükümlülükleri bulunmamaktadır.  

Ancak; ÖKC TSM Merkezi 

üzerinden bilgi gönderilmesi 

yönteminde; mükellefin iĢletme 

altyapısı vb. diğer teknik sıkıntılar 

bulunması halinde, ÖKC TSM 

Merkezi dıĢında kalan diğer 2 

yöntemden (e-ArĢiv Özel 

Entegratörü aracılğıyla ya da 

Ġnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden) 

birini seçerek GĠB’e bilgi 

gönderecekleri tercihini  TERCĠH 

BĠLDĠRĠM EKRANI’na girerek 

gerçekleĢtirebilirler. 

Tercih Bildirim Ekranı aracılığıyla, mükelleflerin üzerine kayıtlı gözüken ÖKC’ler listelenmekte olduğundan, 

tüm mükellef gruplarının ilgili ekranda listelenen ÖKC’leri kontrol etmesi, bir farklılık olması halinde YENĠ 

NESĠL ÖKC türleri için ilgili ÖKC firmasına, ESKĠ NESĠL ÖKC türleri için ise bağlı olduğu vergi dairesine 

tevsik edici bilgi ve belgeleri ile müracaat ederek kayıtlarının düzeltilmesini talep etmeleri gerekmektedir.  

 

 



 

Defter Beyan Sistemi Kapsamında Kayıtlarını Tutan Mükellefler Tercih Bildirimi 

olarak herhangi bir seçimde bulunmaları gerekir mi?  

Defter Beyan Sistemi kapsamında kayıtlarını ve defterlerini tutan mükellefler, ÖKC 

den yapılan perakende satıĢlarını da GĠB sistemlerine kaydetmekte olduklarından, Tercih 

Bildirimi olarak sadce “Defter Beyan Sistemi” seçeneğini seçecek olup, bu mükelleflerin 

1/10/2018 tarihinden itibaren GĠB’e elektronik ortamda ayrıca ÖKC satıĢ bilgilerini bildirme 

yükümlülükleri olmayacaktır. Defter beyan sistemine yaptıkları kayıtları ÖKC mali 

raporlarının GĠB’e bildirimi yerine geçmektedir.  

 

 

1/10/2018 tarihinden sonra başlayacak bildirim yükümlülüğü hangi TİP ÖKC’ler 

içindir?  

 1/10/2018 tarihinden itibaren; Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı bilgi sistemlerine, sadece 

ESKİ NESİL ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleĢtirilen satıĢlarına ait mali 

bilgiler (söz konusu bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların 

toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir.) bildirilecektir.  

Yeni Nesil ÖKC’lerden gerçekleĢtirilen satıĢlara ait mali bilgilerin, ilgili ÖKC 

üreticilerine ait ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına elektronik 

ortamda bildirilebildiğinden, genel prensip olarak mükelleflerimizce ayrıca baĢka bir 

kanaldan bildirim yükümlülüğü bulunmadığından Tercih Bildiriminde de bulunmak zorunda 

değildirler.  Ancak, yeni nesil ÖKC’lere iliĢkin mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri üzerinden 

GĠB’e bildirilmesinde işletmeleri açısından teknik ve altyapı sorunları ve ilave maliyet 

harcaması yapmak durumunda kalacak işletmeler(mükellefler) ÖKC TSM Merkezleri 

yerine diğer iki yöntemden biri ile (e-ArĢiv Özel Entegratörleri veya Ġnteraktif Vergi Dairesi 

üzerinden ) Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına bildirmeyi tercih edebilirler. Bu durumda tercih 

bildirimi ekranı üzerinden,  ÖKC TSM Merkezi dıĢında yer verilen diğer iki yöntemden birini 

seçerek yöntem tercihinde bulunacaklardır.   

 

 

Sadece Yeni Nesil ÖKC kullanmakta olan mükelleflerin Tercih Bildiriminde Bulunma 

Zorunluluğu Var mıdır? 

Sadece yeni nesil ÖKC’si bulunan mükellefler; Yeni Nesil ÖKC’lerden 

gerçekleĢtirilen satıĢlara ait mali bilgilerin ilgili ÖKC üreticilerine ait ÖKC TSM Merkezleri 

aracılığı ile Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına elektronik ortamda bildirilebildiğinden, genel prensip 

olarak mükelleflerimizce ayrıca baĢka bir kanaldan bildirim yükümlülüğü bulunmadığından 

Tercih Bildiriminde de bulunmak zorunda değildirler.   

Ancak, yeni nesil ÖKC’lere iliĢkin mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri üzerinden 

GĠB’e bildirilmesinde işletmeleri açısından teknik ve altyapı sorunları ve ilave maliyet 

harcaması yapmak durumunda kalacak işletmeler(mükellefler) ÖKC TSM Merkezleri 

yerine diğer iki yöntemden biri ile (e-ArĢiv Özel Entegratörleri veya Ġnteraktif Vergi Dairesi 

üzerinden ) Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına bildirmeyi tercih edebilirler. Bu durumda tercih 

bildirimi ekranı üzerinden,  ÖKC TSM Merkezi dıĢında yer verilen diğer iki yöntemden birini 

seçerek yöntem tercihinde bulunacaklardır.   

 



 

 

ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirilmesi 

Gereken Bilgiler nelerdir ? 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı bilgi sistemlerine, ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde 

gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi 

bildirilecektir.   

 

 

ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirimin 

Süresi Nedir ?  

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı bilgi sistemlerine, ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde 

gerçekleĢtirilen satıĢların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi izleyen ayın 

15 inci günü sonuna kadar, tercih edilmiĢ bildirim yöntemi ile GĠB’e elektronik ortamda 

bildirilmesi gerekmektedir. 

 

 

Tercih Edilmiş ve GİB iletilmiş BİLDİRİM YÖNTEMİ değiştirilebilir mi ?  

Bildirimi yapılmıĢ yönteme iliĢkin, daha sonradan değiĢiklik yapılmak istendiğinde, 

TERCĠH BĠLDĠRĠMĠ EKRANI na yeniden girilerek, ulaĢılan ekranda; bildirim yöntemi yeni 

talebe göre seçilip “Bildirimi Kaydet” butonuna tıklanarak gerçekleĢtirebilir.  

 

 

 

GİB’e Elektronik ortamda bildirilmiş olan ÖKC Mali bilgilerinde daha sonradan 

düzeltme yapılabilir mi? 

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “Sorumluluk ve cezai müeyyide” baĢlıklı 13 

üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtildiği üzere perakende mal satıĢları ve hizmet 

ifalarına iliĢkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanıĢ (Z) raporlarına ait 

elektronik ortamda hazırlanıp belirtilen yöntemlerden biri ile GĠB’e iletilme zorunluluğu 

getirilen mükellefler, mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin 

doğruluğundan sorumludurlar. 

Bildirimi yapılmıĢ bir döneme iliĢkin bilgilerin sehven hatalı olarak bildirildiğinin 

mükellefler tarafından değerlendirilmesi halinde, mezkur 483 Sıra No.lu VUK Genel 

Tebliğinde öngörülen cezai sorumluluk saklı kalmak koĢuluyla, bildirimi yapılan ilk raporda 

(e-ArĢiv Özel Entegratörleri ile ÖKC TSM Merkezleri tarafından yapılmıĢ mali bildirimlere 

ait ÖKC MALĠ RAPORU’dur.)  bildirilen ilgili ÖKC’ye ait bilgi GĠB sistemlerinde “iptal” 

iĢlemine tabi tutulması açısında ĠPTAL niteliğinde bir bildirime konu edilmesi ve yeni doğru 

bilginin ise ayrı bir ÖKC MALĠ RAPORU yeniden GĠB’e iletilmesinin sağlanması mümkün 

bulunmaktadır.  

 

 



ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirilmesi 

Gereken AYLIK SATIŞ TUTARI VE KDV Bilgileri ÖKC’den Nasıl Temin Edilecektir? 

Bildirime konu edilmesi gereken ÖKC Mali Bilgileri esas itibariyle; ÖKC bazında ve 

bir aylık dönem içinde gerçekleĢtirilen satıĢlara iliĢkin “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam 

KDV Tutarı” bilgileridir.  

Bu bilgilerin temininde aĢağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri kullanılmak 

suretiyle elde edilmesi mümkündür.  

a) Ödeme kaydedici cihazlardan günlük olarak alınmakta olan “ÖKC Günlük Z 

Raporları”nda yer alan bilgilerin toplanması suretiyle aylık döneme ait “Toplam SatıĢ Tutarı” 

ile “Toplam KDV Tutarı” hesaplanabilir.  

b) Kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazlardan alınan aylık döneme ait “Mali 

Hafıza Raporları”nda (Mali hafıza raporunun alınması aĢamasında baĢlangıç tarihi olarak 

ilgili ayın ilk günü, bitiĢ tarihi olarak ta ilgili ayın son gününün girilmesi suretiyle) yer alan 

bilgilerden ilgili aya ait “Toplam SatıĢ Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileri  

c) Ödeme Kaydedici Cihazların kurumsal ERP sistemleri ile entegre bir Ģekilde 

kullanmakta olan iĢletmelerde, ÖKC den düzenlenen her fiĢe ait satıĢ bilgilerinin ERP 

sisteminde de takip edilmesi mümkün olduğundan, ilgili ERP sistemlerinden aylık döneme 

ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileri temin edilerek ÖKC Mali 

Raporuna dahil edilebilir. Bu suretle ERP sistemlerinde temin edilen bu verilerin 

ÖKC’lerde kayıt altında olan verilerle aynı olmasından ve doğruluğundan doğan sorumluluk 

mükelleflere ait olacaktır. 

 

 

ÖKC Mali bilgilerinin GİB’e hiç bildirilmemiş ya da süresi içinde bildirilmemiş 

ya da hatalı olarak bildirilmiş olduğunun tespiti halinde uygulanacak Cezai müeyyide 

nedir? 

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “Sorumluluk ve cezai müeyyide” baĢlıklı 13 

üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca; perakende mal satıĢları ve hizmet ifalarına 

iliĢkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanıĢ (Z) raporlarına ait elektronik 

ortamda hazırlanıp belirtilen yöntemlerden biri ile GĠB’e iletilme zorunluluğu getirilen 

mükellefler, mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan 

sorumludurlar.  

Ġstenilen mali bilgileri bu Tebliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan kılavuzda 

belirlenen format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak ve belirlenen süreler içinde 

elektronik ortamda GĠB bilgi sistemlerine iletilmediğinin veya yapılacak denetimler 

neticesinde söz konusu rapor ile bildirilmiĢ olan mali bilgilerin eksik veya yanlıĢ 

bildirildiğinin tespiti hallerinde mükelleflere, her bir tespite iliĢkin olarak 213 sayılı Kanunun 

mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik edilecektir. 

 

 

 

 

 



 

 

ÖKC Mali bilgilerini İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Aracılığı ile Bildirmeyi 

Tercih Eden Mükellefler bildirimlerini nasıl gerçekleştireceklerdir? 

ÖKC günlük kapanıĢ (Z) Raporlarına ait mali bilgileri “Ġnteraktif Vergi Dairesi 

Üzerinden” yöntemi ile bildirmeyi tercih edecek mükellefler, eski nesil ÖKC’lerden 

gerçekleĢtirilen günlük satıĢlarına ait mali bilgileri interaktif vergi dairesi uygulaması 

üzerinde oluĢturulan bildirim adımlarına uygun olarak, ÖKC Sicil No, Aylık Dönem bazında 

olmak üzere Toplam SatıĢ hasılat tutarı ve Toplam KDV tutarı bilgilerini sisteme 

kaydetmek/yüklemek suretiyle GĠB’e elektronik ortamda bildirilecektir.  

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı 

olarak, bilgisayar tabanlı ve GĠB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla 

güvenli internet hatları üzerinden iletiĢim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen 

teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel 

fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GĠB’e iletme görevinin 

bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleĢtirilen günlük satıĢlara 

ait mali bilgilerin ÖKC TSM Merkezleri tarafından GĠB bilgi sistemlerine iletilmesi 

gerekmektedir.  

Ancak, yeni nesil ÖKC’lere iliĢkin mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri üzerinden 

GĠB’e bildirilmesinde işletmeleri açısından teknik ve altyapı sorunları ve ilave maliyet 

harcaması yapmak durumunda kalacak işletmeler(mükellefler) ÖKC’lerden 

gerçekleĢtirilen günlük satıĢlara ait mali bilgilerin de Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’na Ġnteraktif 

Vergi Dairesi üzerinden de bildirmeleri mümkündür. 

 

ÖKC Mali bilgilerini e-Arşiv Özel Entegratörleri Aracılığı ile Bildirmeyi Tercih 

Eden Mükellefler bildirimlerini nasıl gerçekleştireceklerdir? 

ÖKC günlük kapanıĢ (Z) Raporlarına ait mali bilgileri “e-ArĢiv Özel Entegratörü 

Üzerinden” yöntemi ile bildirmeyi tercih edecek mükellefler, eski nesil ÖKC’lerden 

gerçekleĢtirilen günlük satıĢlarına ait mali bilgileri ( Aylık dönem ve ÖKC bazında olmak 

üzere gerçekleĢtirilen toplam satıĢ tutarı ile Toplam KDV tutar bilgilerini) e-ArĢiv Özel 

Entegratör kuruluĢuna iletecek ve söz konusu bilgiler e-ArĢiv Özel Entegratörü GĠB’e 

“Perakende Mal SatıĢları ile Hizmet Ġfalarına ĠliĢkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki 

esaslara göre elektronik ortamda bildirilecektir.  

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı 

olarak, bilgisayar tabanlı ve GĠB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla 

güvenli internet hatları üzerinden iletiĢim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen 

teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel 

fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GĠB’e iletme görevinin 

bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleĢtirilen günlük satıĢlara 

ait mali bilgilerin ÖKC TSM Merkezleri tarafından GĠB bilgi sistemlerine iletilmesi 

gerekmektedir.  

Ancak, yeni nesil ÖKC’lere iliĢkin mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri üzerinden 

GĠB’e bildirilmesinde işletmeleri açısından teknik ve altyapı sorunları ve ilave maliyet 

harcaması yapmak durumunda kalacak işletmeler(mükellefler) ÖKC’lerden 

gerçekleĢtirilen günlük satıĢlara ait mali bilgilerin de Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’na “e-ArĢiv 

Özel Entegratörü Üzerinden”yöntemi ile de bildirilmesi mümkündür. 



 

 

 

ÖKC Mali bilgilerini ÖKC TSM Merkezleri Aracılığı ile Bildirmeyi Tercih Eden 

Mükellefler bildirimlerini nasıl gerçekleştireceklerdir? 

ÖKC günlük kapanıĢ (Z) Raporlarına ait mali bilgileri “ÖKC TSM Merkezi 

Üzerinden” yöntemi ile bildirmeyi tercih edecek mükellefler, eski nesil ÖKC’lerden 

gerçekleĢtirilen günlük satıĢlarına ait mali bilgileri (Aylık dönem ve ÖKC bazında olmak 

üzere gerçekleĢtirilen Toplam SatıĢ Tutarı ile Toplam KDV Tutarı bilgilerini) hizmet alacağı 

ÖKC TSM Merkezine iletecek ve söz konusu bilgiler ÖKC TSM Merkezi tarafından GĠB’e 

“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim 

Kılavuzu”ndaki esaslara göre elektronik ortamda bildirilecektir.  

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı 

olarak, bilgisayar tabanlı ve GĠB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla 

güvenli internet hatları üzerinden iletiĢim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen 

teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel 

fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GĠB’e iletme görevinin 

bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleĢtirilen günlük satıĢlara 

ait mali bilgilerin ÖKC TSM Merkezleri tarafından GĠB bilgi sistemlerine iletilmesi 

gerekmektedir.  

Ancak, yeni nesil ÖKC’lere iliĢkin mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri üzerinden 

GĠB’e bildirilmesinde işletmeleri açısından teknik ve altyapı sorunları ve ilave maliyet 

harcaması yapmak durumunda kalacak işletmeler(mükellefler) ÖKC’lerden 

gerçekleĢtirilen günlük satıĢlara ait mali bilgilerin de Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’na ÖKC TSM 

Merkezi dıĢında kalan diğer yöntemlerden biri ile bildirilmesi mümkündür. 

 

 

TERCİH BİLDİRİMİ ekranında listelenen ÖKC’lerle Mükellefin Sahip Olduğu 

ÖKC’ler arasında bir farklılık olduğu değerlendiriliyorsa ne yapılması gerekir? 

Tercih bildirim ekranına, kullanıcı kodu ve Ģifresi giriĢ sağlandıktan sonra açılan yeni 

ekranda: vergi kimlik numarası ve ünvan bilgisi, Mali Raporun Gönderim ġekli bölümü ile 

birlikte mükellef adına GİB sisteminde kayıtlı bulunan eski ve yeni nesil ÖKC’lerin listesi 

açılan ekranın alt kısmında gözükmektedir. 

Listelenen ÖKC bilgilerinin görüntülenmesi için “Yeni Nesil ÖKC Listesi” ve “Eski 

Nesil ÖKC Listesi” ayrı üzerlerine tıklanmak suretiyle gerçekleĢtirilebilecektir. 

Bildirim yönteminin seçiminden önce ekranda listelenen ÖKC listelerinin kontrolü 

yapılmalıdır. Kontrol sonrasında söz konusu listede yer alan ÖKC bilgilerinde hata veya 

eksiklik olduğu değerlendiriliyorsa; “Eski Nesil ÖKC’ler” için bağlı bulunduğunuz vergi 

dairesine, “Yeni Nesil ÖKC’ler” için ilgili yetkili ÖKC servisine gerekli tevsik edici bilgi ve 

belgelerle birlikte baĢvuruda bulunarak gerekli düzeltme iĢlemlerini yaptırılması 

gerekmektedir. 


