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25.12.2018 tarihinde internet sitemizde yapılan duyuru(1) da belirtildiği üzere Yeni Nesil 

ÖKC’lere ilişkin aylık satış raporlarının, ÖKC firmalarının bilgi işlem sistemleri (ÖKC TSM 

Merkezleri) aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine elektronik ortamda ve 

otomatik olarak gönderilebilmesi için mükelleflerimizin kullandığı Yeni Nesil ÖKC’lerinin 

bağlı oldukları TSM Merkezleri ile olan internet bağlantılarının kontrol ettirilmesi ve 

gerekli teknik ayarlamalar ile internet bağlantılarının, en geç Ocak 2019 ayı içerisinde 

yaptırılmasının süresi içerisinde Aylık Satış Raporları’nın Gelir İdaresi Başkanlığı’na 

bildirilmesi ve herhangi bir cezai işleme maruz kalınmaması açısından önem arz etmektedir.  

Söz konusu duyuruda da belirtildiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’na aylık satış raporlarında yer 

alan mali bilgileri gönderme/bildirme sorumluluğu esas olarak mükelleflerimize ait olup, 

otomatik olarak bildirimlerin gerçekleştirilebilmesi için Yeni Nesil ÖKC’ler ile ÖKC TSM 

Merkezleri arasındaki gerekli internet bağlantısının kontrol ettirilmesi ve teknik ayarlamaların 

yaptırılması gerekmektedir.  

Ayrıca, mükelleflerimiz adlarına kayıtlı bulunan ve aktif olarak kullandıkları (hurdaya ayrılanlar 

ile kapama işlemine tabi tutulan cihazlar hariç) YN ÖKC’lerin rapor gönderimlerinin, her bir ÖKC 

bazında ve aylık olarak ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile yapılması gerekmekte olup  

(Başkanlığımızdan diğer yöntemlerle bildirim konusunda izin alan firmalar kendilerine verilen 

izindeki yöntemle de bildirimlerini yerine getirebilirler);  YN ÖKC Aylık Satış Raporlarının, ÖKC 

TSM Merkezleri üzerinden GİB’e otomatik olarak gönderilebilmesi için mükelleflerimiz 

tarafından;  

 GİB bilgi sistem kayıtlarına göre adlarına kayıtlı gözüken YN ÖKC’lerin 

https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresinden veya interaktif vergi 

dairesinde yer alan “Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgilerim” menüsünden kontrol edilmesi, 

 Üzerinde aktif olarak görünen ancak hiç kullanılmayan cihazlarının ÖKC yetkili servisleri 

aracılığıyla kapalı konuma alınması amacıyla kapama işlemine tabi tutulması veya 

cihazın hurdaya ayrılması,  

 Üzerinde aktif olarak görünen ve kullanılmakta olan cihazlarının en geç Ocak 2019 ayı 

içerisinde teknik ayarlamalar ile internet bağlantılarının yaptırılması, 

 

Gerek bildirimlerin süresinde yapılmasının sağlanması gerekse YN ÖKC’lere güncel yazılım 

versiyonlarının yüklenebilmesi ve cezai işlemlere maruz kalınmaması açısından önem arz 

etmektedir.  

Duyurulur.  

 

(1) 25.12.2018 tarihli Duyuru: https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/25122018Duyuru-

BaglantiZorunlulugu.pdf  
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