
 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 28.05.2018 

Sayı: 2018/105       Ref:4/105  

 

 

Konu:  

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI İŞLEMLERİN 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA RAPORLANMASINA DAİR BAZI SÜRELERİN 

UZATILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR  

 

25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 498 Sıra No.lı VUK Genel 

Tebliği ile 483 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinde kısaca aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 

 483 Sıra No.lı Tebliğin 4. maddesinde yer alan, Ödeme Kaydedici Cihazlardan (ÖKC) 

düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’na bildirim zorunluluğu başlangıç tarihi 01.07.2018 tarihinden 01.10.2018 

tarihine ertelenmiştir.  
 

 483 Sıra No.lı Tebliğin 5. maddesinde yer alan perakende mal satışları ile hizmet 

ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lardan gerçekleştirilen satışlara ilişkin ÖKC günlük 

kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgilerin (www.efatura.gov.tr) 

“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor” Gelir İdaresi 

Başkanlığı’na bildirilme zorunluluğu başlangıç tarihi 01.07.2018 tarihinden 

01.10.2018 tarihine ertelenmiştir.  
 

 YN ÖKC’larla bağlantı ve iletişiminin “Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım 

ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3” dokümanında belirtilen iletişim 

protokolüne göre gerçekleştirilmesi zorunlu olup, YN ÖKC’ları kullanan 

mükelleflerin söz konusu harici yazılım ve donanımların YN ÖKC’larla entegre ve 

bağlantılı yapıda kullanılmasını temin etmek için YN ÖKC yetkili servislerine 

başvurup gerekli bağlantılarını yapma ve bu şekilde kullanma zorunluluğuna ilişkin 

son tarih 01.04.2018 tarihinden 01.10.2018 tarihine ertelenmiştir. 

 

 Diğer taraftan, ÖKC’lardan gerçekleştirilen ve Gelir İdaresine elektronik ortamda 

bildirilmesi öngörülen bilgilerin ve ÖKC’lardan düzenlenecek diğer belgelerin içerik, 

format ve standardı ile bildirim ve diğer usul ve esasların Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 

hazırlanacak ve duyurulacak teknik kılavuzlarla belirlenebilmesi hususunda Gelir 

İdaresi Başkanlığı’na yetkiler verilmiştir. 

 

 

483 Sıra No.lı Tebliğde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

 

1. 483 Sıra No.lı tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “01.07.2018” ibaresi 

“01.10.2018” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Mevcut eski nesil ÖKC’ların mali hafızaları 

doluncaya kadar kullanılabilmesinin şartları 

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrası kapsamına giren mükelleflerin, 

işletmelerindeki mevcut eski nesil ÖKC’ları, 

cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten 

itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları 

doluncaya kadar kullanmaya devam edebilmeleri 

için aşağıda belirtilen şartları birlikte sağlamaları 

gerekmektedir. 

….. 

….. 

ç) 1/7/2018 tarihine kadar, perakende mal satışı 

ve hizmet ifalarına yönelik olarak ÖKC’lardan 

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. GİB, bu bentte 

belirtilen güvenli veri depolama ve sorgulama 

sistemlerine ilişkin sağlanması gereken teknik ve 

güvenlik gerekliliklerini, bunları tevsik eden bilgi 

ve belgeleri, bu sistemlerde oluşturulması veya 

muhafaza edilmesi istenen elektronik kayıtları ve 

bu sistemlerin denetim usul ve esaslarını 

(www.efatura.gov.tr) internet adresinde yer 

verilecek teknik kılavuzlarla belirlemeye ve 

değiştirmeye yetkilidir. 

 

 

Mevcut eski nesil ÖKC’ların mali hafızaları 

doluncaya kadar kullanılabilmesinin şartları 

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrası kapsamına giren mükelleflerin, 

işletmelerindeki mevcut eski nesil ÖKC’ları, 

cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten 

itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları 

doluncaya kadar kullanmaya devam edebilmeleri 

için aşağıda belirtilen şartları birlikte sağlamaları 

gerekmektedir. 

….. 

….. 

ç) 1/10/2018 tarihine kadar, perakende mal satışı 

ve hizmet ifalarına yönelik olarak ÖKC’lardan 

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. GİB, bu bentte 

belirtilen güvenli veri depolama ve sorgulama 

sistemlerine ilişkin sağlanması gereken teknik ve 

güvenlik gerekliliklerini, bunları tevsik eden bilgi 

ve belgeleri, bu sistemlerde oluşturulması veya 

muhafaza edilmesi istenen elektronik kayıtları ve 

bu sistemlerin denetim usul ve esaslarını 

(www.efatura.gov.tr) internet adresinde yer 

verilecek teknik kılavuzlarla belirlemeye ve 

değiştirmeye yetkilidir. 

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, 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 belirlemeye 

yetkilidir. 
 

 

 

http://www.efatura.gov.tr/


 

2. Aynı Tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “01.07.2018” ibaresi “01.10.2018” 

olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin 

bilgilerin GİB’e bildirilme usulü 

 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları 

yerine getiren mükellefler; 1/7/2018 tarihinden 

itibaren perakende mal satışları ile hizmet 

ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lardan 

gerçekleştirilen satışlara ilişkin ÖKC günlük 

kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgileri 

(www.efatura.gov.tr) “Perakende Mal Satışları 

ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor” olarak, 

internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal 

Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor 

Bildirim Kılavuzu”nda belirtilen format ve 

standartta GİB tarafından belirlenen dönemler 

(günlük, haftalık veya aylık) itibariyle hazırlamak 

ve bu raporu gerçek kişiler için elektronik imza 

veya mali mühür ile tüzel kişiler için ise mali 

mühür ile onaylayarak GİB tarafından belirlenen 

süreler içinde e-Arşiv uygulaması aracılığıyla 

GİB bilgi sistemine elektronik ortamda bildirmek 

zorundadırlar. 

Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin 

bilgilerin GİB’e bildirilme usulü 

 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrası kapsamına giren ve 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları 

yerine getiren mükellefler; 1/10/2018 tarihinden 

itibaren perakende mal satışları ile hizmet 

ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lardan 

gerçekleştirilen satışlara ilişkin ÖKC günlük 

kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgileri 

(www.efatura.gov.tr) “Perakende Mal Satışları 

ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor” olarak, 

internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal 

Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor 

Bildirim Kılavuzu”nda belirtilen format ve 

standartta GİB tarafından belirlenen dönemler 

(günlük, haftalık veya aylık) itibariyle hazırlamak 

ve bu raporu gerçek kişiler için elektronik imza 

veya mali mühür ile tüzel kişiler için ise mali 

mühür ile onaylayarak GİB tarafından belirlenen 

süreler içinde e-Arşiv uygulaması aracılığıyla 

GİB bilgi sistemine elektronik ortamda bildirmek 

zorundadırlar. 

 

(4) Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC günlük 

kapanış (Z) raporlarına ait mali raporların 

içerik, format ve standardı ile bildirime ilişkin 

diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr 

internet adresinde yayınlanacak “Perakende 

Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali 

Rapor Bildirim Kılavuzu”nda açıklanacaktır. 

 

3. Aynı Tebliğin 8. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “01.04.2018” ibaresi 

“01.10.2018” olarak değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Harici donanım ve yazılımların ÖKC’larla 

bağlantılı çalışma esasları 

 

MADDE 8 – 

 

(3) Perakende mal ve hizmet satışlarının 

gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama 

yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı 

bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma 

işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile 

sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği 

olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) 

YN ÖKC’larla bağlantı ve iletişiminin “Gelir 

İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve 

Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3” 

dokümanında belirtilen iletişim protokolüne göre 

gerçekleştirilmesi zorunlu olup, YN ÖKC’ları 

kullanan mükelleflerin de söz konusu harici 

yazılım ve donanımların YN ÖKC’larla entegre 

ve bağlantılı yapıda kullanılmasını temin etmek 

için YN ÖKC yetkili servislerine başvurup 

gerekli bağlantıları, en geç 1/4/2018 tarihine 

kadar yaptırmaları ve bu şekilde kullanmaları 

zorunludur. 

 

(4) Perakende mal ve hizmet satışlarının 

gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama 

yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı 

bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma 

işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile 

sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği 

olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) 

eski nesil ÖKC’larla bağlantılarının yaptırılarak 

entegre ve bağlantılı bir şekilde (söz konusu satış 

uygulama yazılımları veya harici donanımlar 

kullanılarak gerçekleştirilen her bir satış veya 

sipariş işleminin ÖKC’de mali değeri olan fişe 

dönüşmesini temin edecek şekilde) kullanılması 

zorunlu olup, bu amaçla söz konusu yazılım veya 

cihazları bağlantılı olmaksızın kullanan 

mükelleflerin ÖKC yetkili servislerine müracaat 

ederek gerekli bağlantı ve entegrasyon 

işlemlerini en geç 1/4/2018 tarihine kadar 

yaptırmaları zorunludur. ÖKC firmaları ve 

bunların yetkili servisleri de söz konusu yazılım 

veya donanımların ÖKC’lerle entegre ve 

bağlantılı bir şekilde çalışmasını temin edecek 

çalışmaları, ivedilikle (her halükarda 

mükelleflerce ÖKC firmasına veya yetkili 

servisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en 

geç bir ay içinde) gerçekleştirmek zorundadırlar. 

Harici donanım ve yazılımların ÖKC’larla 

bağlantılı çalışma esasları 

 

MADDE 8 – 

 

(3) Perakende mal ve hizmet satışlarının 

gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama 

yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı 

bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma 

işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile 

sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği 

olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) 

YN ÖKC’larla bağlantı ve iletişiminin “Gelir 

İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve 

Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3” 

dokümanında belirtilen iletişim protokolüne göre 

gerçekleştirilmesi zorunlu olup, YN ÖKC’ları 

kullanan mükelleflerin de söz konusu harici 

yazılım ve donanımların YN ÖKC’larla entegre 

ve bağlantılı yapıda kullanılmasını temin etmek 

için YN ÖKC yetkili servislerine başvurup 

gerekli bağlantıları, en geç 1/10/2018 tarihine 

kadar yaptırmaları ve bu şekilde kullanmaları 

zorunludur. 

 

(4) Perakende mal ve hizmet satışlarının 

gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama 

yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı 

bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma 

işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile 

sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği 

olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) 

eski nesil ÖKC’larla bağlantılarının yaptırılarak 

entegre ve bağlantılı bir şekilde (söz konusu satış 

uygulama yazılımları veya harici donanımlar 

kullanılarak gerçekleştirilen her bir satış veya 

sipariş işleminin ÖKC’de mali değeri olan fişe 

dönüşmesini temin edecek şekilde) kullanılması 

zorunlu olup, bu amaçla söz konusu yazılım veya 

cihazları bağlantılı olmaksızın kullanan 

mükelleflerin ÖKC yetkili servislerine müracaat 

ederek gerekli bağlantı ve entegrasyon 

işlemlerini 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 şekilde çalışmasını temin edecek 

çalışmaları, ivedilikle (her halükarda 

mükelleflerce ÖKC firmasına veya yetkili 

servisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en 

geç bir ay içinde) gerçekleştirmek zorundadırlar. 

 



 

4. Aynı Tebliğin 12. maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
ÖKC’lardan düzenlenebilecek diğer belgeler 

 

MADDE 12 – (1) YN ÖKC’lar teknik ve 

fonksiyonel özellikleri itibariyle bilgisayar 

tabanlı, internet yoluyla güvenli iletişim 

kurabilen ve bünyesindeki mali bilgileri GİB’e 

elektronik ortamda iletebilen akıllı cihazlar 

olması, perakende mal ve hizmet satışlarına ait 

diğer yazılım sistemleri ile entegre çalışması 

gerekliliği ve aynı işlem için hem diğer 

sistemlerden hem de YN ÖKC’lardan belge 

düzenlemek zorunda kalınması nedeniyle, bu 

cihazlardan ÖKC fişi dışında kalan ve 213 sayılı 

Kanun kapsamına giren fatura, gider pusulası, 

giriş ve yolcu taşıma biletleri, müstahsil 

makbuzu, serbest meslek makbuzu belgelerinin 

de düzenlenebilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenle, Bakanlığımıza tanınan yetkiler 

çerçevesinde, 213 sayılı Kanun kapsamına söz 

konusu belgelerin, bu belgelerde yer alması 

gereken zorunlu bilgileri ihtiva etmesi, 

düzenlenen belgelerin bir örneklerinin ÖKC’ların 

ilgili elektronik hafıza birimlerinde belge türleri 

itibariyle ayrımı yapılabilecek şekilde muhafaza 

edilmesi ve ÖKC mali raporlarında bu belgelere 

ilişkin mali bilgilerin de ayrıca gösterilmesi 

şartıyla, 1/7/2018 tarihinden itibaren bilgisayar 

bağlantılı sistem mahiyetindeki eski nesil 

ÖKC’lar ve YN ÖKC’lardan de 

düzenlenebilecektir. 

ÖKC’lardan düzenlenebilecek diğer belgeler 

 

MADDE 12 – (1) YN ÖKC’lar teknik ve 

fonksiyonel özellikleri itibariyle bilgisayar 

tabanlı, internet yoluyla güvenli iletişim 

kurabilen ve bünyesindeki mali bilgileri GİB’e 

elektronik ortamda iletebilen akıllı cihazlar 

olması, perakende mal ve hizmet satışlarına ait 

diğer yazılım sistemleri ile entegre çalışması 

gerekliliği ve aynı işlem için hem diğer 

sistemlerden hem de YN ÖKC’lardan belge 

düzenlemek zorunda kalınması nedeniyle, bu 

cihazlardan ÖKC fişi dışında kalan ve 213 sayılı 

Kanun kapsamına giren fatura, gider pusulası, 

giriş ve yolcu taşıma biletleri, müstahsil 

makbuzu, serbest meslek makbuzu belgelerinin 

de düzenlenebilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenle, Bakanlığımıza tanınan yetkiler 

çerçevesinde, 213 sayılı Kanun kapsamına söz 

konusu belgelerin, bu belgelerde yer alması 

gereken zorunlu bilgileri ihtiva etmesi, 

düzenlenen belgelerin bir örneklerinin ÖKC’ların 

ilgili elektronik hafıza birimlerinde belge türleri 

itibariyle ayrımı yapılabilecek şekilde muhafaza 

edilmesi ve ÖKC mali raporlarında bu belgelere 

ilişkin mali bilgilerin de ayrıca gösterilmesi 

şartıyla, 1/7/2018 tarihinden itibaren bilgisayar 

bağlantılı sistem mahiyetindeki eski nesil 

ÖKC’lar ve YN ÖKC’lardan de 

düzenlenebilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı 

söz konusu belgelerde bulunması gereken 

bilgilerin içeriği, formatı, standardı ile söz 

konusu belgelerin ÖKC’lerden 

düzenlenebilmesine ilişkin uyulması gereken 

diğer teknik usul ve esasları 

https://ynokc.gib.gov.tr/ internet adresinde 

yayınlanacak teknik kılavuzlar ile belirlemeye 

yetkilidir. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

https://ynokc.gib.gov.tr/


 

 

EK 

498 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği  

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:483)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:498) 

MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiş 

ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Gelir İdaresi Başkanlığı, 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 belirlemeye yetkilidir.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2018” ibaresi “1/10/2018” 

olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali raporların içerik, format ve 

standardı ile bildirime ilişkin diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak “Perakende 

Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda açıklanacaktır.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “1/4/2018” ibaresi 

“1/10/2018” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu belgelerde bulunması gereken bilgilerin içeriği, formatı, standardı ile söz konusu 

belgelerin ÖKC’lerden düzenlenebilmesine ilişkin uyulması gereken diğer teknik usul ve 

esasları https://ynokc.gib.gov.tr/ internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlar ile belirlemeye yetkilidir.” 

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 

 

 

 


