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Sirküler Numarası : 2018 / 15 

Kanun Adı : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  

Tebliğ Adı : 498 Seri Nolu Vergi Usul Genel Tebliği 

Konusu : 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz uygulaması kapsamında; 

25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede 498 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) yayımlanmıştır. 

  

 

25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 498 sıra numaralı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde değişiklik 

yapılarak, ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e 

elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu 1 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Ayrıca perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan harici satış uygulama yazılımları 

ile bunlara ait harici donanımların ÖKC’lerle bağlantılı ve entegre çalışmasının temin 

edilmesi zorunluluğu da 1 Ekim 2018 tarihine kadar ertelenmiştir. 

 

Bilindiği üzere, 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin; 4 üncü ve 5 

inci maddesi ile 1/7/2018 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen 

satışlara ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu ve 8 inci 

maddesinin (3) ve (4) üncü fıkraları ile perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan 

harici satış uygulama yazılımları ile bunlara ait harici donanımların 1/4/2018 tarihine 

kadar ÖKC’lerle bağlantılı ve entegre çalışmasının temin edilmesi zorunluluğu getirilmiş 

ve ayrıca 1/7/2018 tarihinden itibaren ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında fatura, gider pusulası, 

giriş ve yolcu taşıma bileti, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu belgelerinin de 

düzenlenebilmesine imkan verilmişti.  

 

İlgili Tebliğle öngörülen zorunlulukların yerine getirilmesi bakımından, 

mükelleflerin teknik altyapılarının güncelleştirilmesine, geliştirilmesine ve zamana ihtiyaç 

duyulması, ÖKC firmaları ile çok sayıda farklı marka-model harici donanım ve yazılımları 

üreten diğer firmalarla gerekli entegrasyon çalışmalarının zamana ve ilave maliyetlere 

ihtiyaç göstermesi nedeniyle söz konusu zorunluluk başlangıç tarihlerinin 1/10/2018 

tarihine ertelenmesi, ÖKC’lerden gerçekleştirilen ve Gelir İdaresi Başkanlığına 

elektronik ortamda bildirilmesi öngörülen bilgilerin, ÖKC’lerden düzenlenecek diğer 

belgelerin içerik, format ve standardı ile bildirim ve diğer usul ve esaslarının düzenlenmesi 

yetkisi verilmiştir. 

  

İlgili Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz 

 

 Tıklayınız 

 

 

http://www.gib.gov.tr/node/130349
http://www.gib.gov.tr/node/130349
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 

 

 

                                                     UNİVERSAL 

                                                     YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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