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Konusu:  Bu kılavuz, “Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen 
Satışlara Ait Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Gelir 
İdaresi Başkanlığına Bildirim Yöntemi Tercihi Ekranı” nın kullanımı 
sırasında dikkat edilecek hususları ve 1/10/2018 den sonra GİB’e bildirilecek 
ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin içeriği, formatı, 
standardı, başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin 
uyulacak diğer usul ve esasları belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 

 
 

 
Açıklanması Gereken Hususlar : 

2. Yeni Nesil ÖKC’lere İlişkin Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin 
Bildirim Usulüne İlişkin Esaslar 
 

 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan gerçekleştirilen günlük satışlara ait mali bilgilerin 
ÖKC TSM Merkezleri tarafından GİB bilgi sistemlerine iletilmesi gerekmektedir. ÖKC TSM 
merkezlerinin temel fonksiyonu yeni nesil ÖKC lerden temin edilen bilgilerin GİB’e 
iletilmesidir. Bu sebeple belirtilen yöntemlerden biri ile ÖKC günlük kapanış Z raporlarına ait 
bildirim yükümlülüğüne esas olarak, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan 
gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirilmesine yöneliktir. 

 İşletmelerin teknik ve altyapı sorunları sebebiyle ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla günlük 
satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek olan mükellefler bu sorunların niteliğini tevsik edici 
belgeler ile GİB’ yazılı müracaat edip, bu durumu ÖKC firmasına ve GİB’e yazılı olarak 
bildirip GİB’den izin alan mükellefler; YNÖKC lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali 
bilgileri de GİB’e ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer yöntemlerden tercih edeceği 
yöntem ile bildirmesi mümkündür. Bu izni alan mükellefler, (ÖKC lerin marka, model, sicil 
numarasını da belirterek) sahip oldukları her bir ÖKC üreticisine ayrı ayrı yazılı olarak 
bildirmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte bu mükellefler için mali bilgilerin elektronik 
ortamda bildirilmesi yükümlülüğü mükellefe ait olacaktır. 

 
3. Bildirim Yöntemi Tercihinin Elektronik Ortamda GİB’e Bildirilmesine İlişkin 
“TERCİH BİLDİRİM EKRANI” na GİRİŞ 
 
Satışlara ait mali bilgilerin, GİB’e elektronik ortamda hangi yöntemle bildirileceğine ilişkin “Tercih 
Bildirim Ekranı” https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresinde kullanıma açılmıştır. 
İnteraktif Vergi Dairesi veya İnternet Vergi Dairesi “Kullanıcı Kodu” ve İnternet Vergi Dairesi 
“Kullanıcı Şifresi” ile giriş sağlanabilmektedir.  
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 Hali hazırda internet/interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresine sahip olanlar ve 

elektronik ortamda beyanname göndermek amacıyla internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve 

şifresine sahip olanlar bu şifreleri ile Tercih Ekranı uygulamasına girebileceklerdir.  

 Kullanıcı Kodu ve Şifresi bulunmayan mükellefler bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak 

kullanıcı kodu ve şifresi temin edebilirler ya da https://ivd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan 

“Kayıt Ol” butonuna tıklayıp gerekli bilgileri doldurarak kullanıcı kodu ve şifresi 

oluşturabilirler. 

  İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifre Oluşturmak için (GERÇEK KİŞİ) Gerçek 

Kişiler tarafından girilmesi gereken bilgiler: 

 İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi Oluşturmak için (TÜZEL KİŞİ): Tüzel 

Kişiler kanuni temsilcileri aracılığıyla şifre edinebileceklerdir. 

4. Mükellef Adına GİB Sisteminde Kayıtlı ÖKC’lerin Kontrolünün Yapılması 

 

 Tercih ekranına kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra açılan ekranda;  

1. Eski nesil ÖKC lerin mali rapor bildirimine ilişkin ve 

2. Mükellef grupları itibariyle tercih bildiriminde bulunup bulunulmayacağına ilişkin açıklamalara 

yer verilmiştir. 

 Ekranın alt bölümlerinde, giriş yapan mükellefin vergi kimlik numarası ve unvan bilgisine, ÖKC 

“Mali Raporun Gönderim Şekli” seçimine ve TSM Merkezi üzerinden tercihinde bulunulması halinde 

ise “Raporu gönderecek olan TSM Firması”nın seçimini yapabileceği kısım bulunmaktadır. 

ÖKC TSM MERKEZİ ÜZERİNDEN veya E-ARŞİV ÖZEL ENTEGRATÖRÜ ÜZERİNDEN seçeneğini 
tercih eden mükelleflerin, İlgili ÖKC TSM Merkezi veya E-Arşiv Özel Entegratörü ile gerekli hizmet 
anlaşmalarını, ÖKC bildirimlerinin gerçekleştirilmesinde önce yapmaları gerekmektedir. 

 

 Ekranda aynı zamanda mükellef adına GİB sisteminde kayıtlı bulunan (görünen) eski ve yeni nesil 

ÖKC lerin listesine, cihaz bilgilerinin mükellefler tarafından kontrol edilebilmesi için yer verilmiştir.  

 Bu bilgilere “Yeni Nesil ÖKC Listesi” ve “Eski Nesil ÖKC Listesi” ifadelerine ayrı ayrı tıklanarak 

ulaşmak mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 

2/6 
 



 

 

 

Eski Nesil ÖKC lerin listelenmesi 

 

 
 

 

Yeni Nesil ÖKC lerin listelenmesi 
 

 

 Bildirim yönteminin seçiminden önce ekranda listelenen ÖKC listelerinin kontrolü mükellef 

tarafından yapılmalıdır. Kontrol sonrasında listede yer alan ÖKC bilgilerinde hata veya eksik 

olduğu değerlendiriliyorsa; Eski Nesil ÖKC ler için bağlı bulunan vergi dairesine, Yeni 

Nesil ÖKC ler için ise yetkili ÖKC servisine gerekli tevsik edici bilgi ve belgelerle başvuruda 

bulunarak gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır. 

 GİB sisteminde yer alan bilgiler ile cihazın ruhsat vb. de yer alan bilgilerin aynı olmasının 

sağlanması bildirimlerin doğruluğunun kontrolü bakımından önem arz etmektedir.  

 Not: Cihazların bilgilerinin kontrol edilip, düzeltme işlemlerine başlanması 

mükelleflerin elektronik ortamda bildirim yöntemi tercih başvurusunu 

tamamlamalarına engel teşkil etmemektedir.  

 ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e gönderim yöntemi seçildikten sonra, 

“Bildirimi Kaydet” butonuna tıklanarak, bildirim yöntemi seçimi GİB’e iletilmiş olacaktır.  
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 Bildirimi yapılmış yönteme ilişkin değişiklik yapılmak istendiğinde, yeniden uygulamaya giriş ile 

ulaşılan ekranda; bildirim yöntemi yeni talebe göre seçilip “Bildirimi Kaydet” butonuna tıklanarak 

gerçekleştirilebilir.  

5. Bildirim Yöntemi Tercihinde Bulunmak Zorunda Olmayan Mükellefler 

 Muhasebe ve defter kayıtlarını “Defter Beyan Sistemi” üzerinden oluşturması gereken mükellefler, söz 

konusu elektronik sistem gereği (Z) raporlarına ilişkin kayıtlarını da GİB bilgi sistemleri üzerinden 

oluşturmakta ve tutmakta olduğundan, bu mükelleflerin “Defter Beyan Sistemi” dışındaki yöntemi seçme 

ve GİB bilgi sistemine ayrıca bildirme yükümlülükleri bulunmamaktadır.  

 Defter Beyan sistemi kapsamındaki mükelleflerden faaliyetlerinde ÖKC kullananlar, bildirim yöntemi 

olarak “Defter Beyan Sistemi” seçeneğini seçmek, listelenen ÖKC bilgilerini kontrol etmek (Kontrol 

sonrasında listede yer alan ÖKC bilgilerinde hata veya eksik olduğu değerlendiriliyorsa Eski Nesil ÖKC 

ler için bağlı bulunan vergi dairesine, Yeni Nesil ÖKC ler için ise yetkili ÖKC servisine gerekli 

tevsik edici bilgi ve belgelerle başvuruda bulunarak gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır) ve kayıt 

butonuna tıklayarak işlemlerini tamamlayabilecekleri gibi, hiçbir başvuruda da bulunmayabilirler. 

6. Bildirim Yöntemi Tercihinde Bulunacak Mükellefler  

 ÖKC kullanmakta olan ve Defter Beyan Sistemi dışında kalan mükellefler, eski nesil ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri, belirtilen yöntemlerden birini seçmek, listelenen ÖKC 

bilgilerini kontrol etmek (Kontrol sonrasında listede yer alan ÖKC bilgilerinde hata veya eksik olduğu 

değerlendiriliyorsa; Eski Nesil ÖKC ler için bağlı bulunan vergi dairesine, Yeni Nesil ÖKC ler 

için ise yetkili ÖKC servisine gerekli tevsik edici bilgi ve belgelerle başvuruda bulunarak gerekli 

düzeltme işlemleri yapılmalıdır.) ve kayıt butonuna tıklamak suretiyle bildirim yöntemini GİB’e 

elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir.  

 Bununla birlikte söz konusu mükelleflerden tercihte bulunmayanlar, eski nesil ÖKC lerine ait günlük 

kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri “İnternet Vergi Dairesi Üzerinden” bildirimlerini yerine 

getirecekleri kabul edilecektir.  

 Defter Beyan sistemine 1/10/2018 den sonraki tarihlerde geçmesi öngörülen mükelleflerin ise, 

zorunlulukların başlayacağı tarihe kadar olan sürelere ait eski nesil ÖKC lerden gerçekleştirilen satışlara 

ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirim yöntemi olarak; “ÖKC TM Merkezleri 

üzerinden, “Perakende Mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin Mali Rapor Bildirim 

kılavuzundaki esaslara göre” ya da başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden 

oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden birini seçmeleri gerekmektedir.  

 Ekranın üst tarafında  yer 
alan açıklama bildirimin 
hangi tarih ve saatte GİB 
sistemlerine iletilmiş 
olduğunu belirtmektedir. 
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 Defter Beyan sistemine dahil olunduktan sonra ise GİB e ayrıca başka bir yöntem ile bildirmeleri 

gerekmeyecektir.  

7. ÖKC TSM Merkezleri Aracılığıyla Bildirimini Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC 

Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB e Bildirilmesi 

 Eski nesil ÖKC lere ait mali bilgileri “ÖKC TSM Merkezi Üzerinden” yöntemi ile bildirmeyi tercih eden 

mükellefler, GİB e iletilmesi konusunda hizmetinden faydalanacağı TSM Merkezini listeden seçecek 

olup, mükellef adına GİB e bilgi gönderecek tek merkez listede seçilen olabilecektir.  

 Bildirim yöntemi tercihi ve TSM Merkezi seçimi yapıldıktan sonra bildirimlerin başlayacağı 1/10/2018 

den itibaren aylık dönem bazında her bir ÖKC den (marka, model bazında) gerçekleştirilen aylık toplam 

satış tutarı ve toplam KDV tutarı bilgileri seçilen ÖKC TSM Merkezine bildirilecek ve söz konusu bilgiler 

“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre 

elektronik ortamda bildirilecektir.  

 Yeni nesil ÖKC den gerçekleştirilen günlük satışlara ait bilgilerin, ÖKC nin ait olduğu ÖKC üreticisinin 

yararlandığı TSM Merkezi dışında kalan başka bir TSM Merkezi üzerinden GİB e bilgilerinin gönderilmesi 

mümkün bulunmamaktadır.  

 Altyapı ve teknik sorunlar nedeniyle ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla yeni nesil ÖKC lerden gerçekleşen 

günlük satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek durumda olan mükelleflerden, teknik ve altyapı sorunlarını 

tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte GİB e yazılı müracaat eden, bu durumu ÖKC firmasına ve GİB e 

yazılı olarak bildirip GİB’ den izin alan mükellefler, mali bilgileri ÖKC TSM Merkezi dışında kalan ve 

kendi tercih edeceği yöntemden biri ile bildirmesi mümkündür.  

 Bu izni alan mükellefler sahip oldukları her bir ÖKC üreticilerine ayrı ayrı olmak üzere yazılı olarak 

bildirmeleri de gerekmekte olup, söz konusu bildirme yükümlülüğü ÖKC TSM merkezleri yerine mükellefe 

ait olacaktır.  

8. e-Arşiv Özel Entegratörleri Aracılığıyla Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC 

Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB’ e Bildirilmesi 

 Mali bilgileri e-Arşiv Özel Entegratörü Üzerinden yöntemi ile bildirmeyi seçen mükellefler eski nesil ÖKC 

lerden gerçekleştirilen günlük satışlarına ait mali bilgileri e-Arşiv Özel Entegratör Kuruluşuna iletecek ve 

söz konusu bilgiler e-Arşiv Özel Entegratörü GİB’ e “Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin mali 

rapor bildirim kılavuzu” ndaki esaslara göre elektronik ortamda bildirilecektir.  

9. İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Günlük 

Kapanış (Z) Raporlarının GİB e Bildirilmesi 

 ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgiler İnternet Vergi Dairesi üzerinden yöntemi ile 

bildirmeyi tercih edecek mükellefler, eski nesil ÖKC lerden gerçekleştirilen günlük satışlarına ait mali 

bilgileri internet vergi uygulaması üzerinde oluşturulan bildirim modülleri ve belirtilen işlem adımlarına 

uygun olarak, ÖKC sicil No, Aylık dönem bazında olmak üzere toplam satış hasılat tutarı ve Toplam KDV 

tutarı bilgilerini sisteme kaydetmek/yüklemek suretiyle GİB e elektronik ortamda bildirecektir. 

Önemli NOT !  

 Yeni nesil ÖKC den gerçekleştirilen günlük satışlara ait bilgilerin, ÖKC nin ait olduğu ÖKC üreticisinin 

yararlandığı TSM Merkezi dışında kalan başka bir TSM Merkezi üzerinden GİB e bilgilerinin gönderilmesi 

mümkün bulunmamaktadır.  

 Altyapı ve teknik sorunlar nedeniyle ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla yeni nesil ÖKC lerden gerçekleşen 

günlük satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek durumda olan mükelleflerden, teknik ve altyapı sorunlarını 

tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte GİB e yazılı müracaat eden, bu durumu ÖKC firmasına ve GİB e yazılı 

olarak bildirip GİB’ den izin alan mükellefler, mali bilgileri ÖKC TSM Merkezi dışında kalan ve kendi tercih 

edeceği yöntemden biri ile bildirmesi mümkündür.  

 Bu izni alan mükellefler sahip oldukları her bir ÖKC üreticilerine ayrı ayrı olmak üzere yazılı olarak 

bildirmeleri de gerekmekte olup, söz konusu bildirme yükümlülüğü ÖKC TSM merkezleri yerine mükellefe 

ait olacaktır.  

10. ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB e Bildirilmesi Zamanı  

 ÖKC (Z) Raporlarına ait mali bilgiler Aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih edilen bildirim 

yöntemiyle, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15.günü sonuna kadar GİB e elektronik olarak 

gönderilmelidir.  
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 Söz konusu mükelleflerden tercihte bulunmayanlar, ÖKC lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali 

bilgilerin bildirimini, aylık dönemler itibariyle “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden yerine getirecekleri 

kabul edilecektir. 

11. Gerçekleştirilecek Bildirimlerin İnternet Vergi Dairesi Uygulamaları Üzerinden 

Görüntülenmesi ve Güncelleme İşlemleri 

 Aylık dönemler bazında ve tercih edilen bildirim yöntemiyle GİB e elektronik olarak iletildikten sonra, 

söz konusu bildirimlerin kontrol edilebilmesi ve hatalı bildirimlerin düzeltilmesini sağlamak üzere 

İNTERNET VERGİ DAİRESİ ekranlarında bildirimlerin aylık ve cihaz bazında görüntülenmesini 

sağlayan ekranlar aracılığıyla görüntüleme işlemi yerine getirilmektedir. 

 Görüntülenen bilgilerin güncelleme işlemleri tercih edilen bildirim yöntemi ile aynı usulle 

gerçekleştirilecektir.  

 

Duyurulur. 
 

 

Söz konusu duyuru metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

 Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenen Günlük Kapanış Raporlarına (Z) Ait Mali 
Bilgilerin Bildirim Yöntemi Tercihi ve Bildirimlere İlişkin Usul ve Esaslar Teknik 
Kılavuzu 

 

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz. 
 

Saygılarımızla, 
 

Cem Aracı 
Vergi Hizmeteri Şirket Ortağı 

Email: cem.araci@pwc.com 
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