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Y
eni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kavramı, 
Haziran 2013’te hayatımıza girdi. Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB) 426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle birlikte yeni 

nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve 
onaylanmasına dair usul ve esaslar tanımlandı. Satışı yapı-
lan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar 
dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren 
birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan 
veya hizmet veren mükellefler), Vergi Usul Kanunu’na göre 
fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet 
ifalarının belgelendirilmesinde yeni nesil ödeme kaydedici 
cihazları kullanmak zorunluluğu getirildi.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasında 
kademeli bir geçiş öngörülmüştü. Bu nedenle 2013 yılından 
beri EFT-POS özelliği olan cihazlar için geçerli olan mevzuat, 
1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla tüm ödeme kaydedici cihazları 
kapsayacak biçimde genişledi. Dolayısıyla bu tarihten sonra 
bahsedilen mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 
kullanımı zorunlu hale geldi. 

Bu yapıyla birlikte, tüm ödeme kaydedici cihazlar Gelir 
İdaresi Başkanlığı ile sürekli ve anlık bağlantı kuracak alt-
yapıya sahip olacak. Bu yolla etkin kontrol mekanizması 
kurularak, satış bilgilerinin değiştirilemez ve silinemez 
biçimde saklanması sağlanacak. Yeni yapının temel amaçla-
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rından birini nakit akışının izlenmesi ve raporlanması olarak 
özetleyebiliriz. Yeni nesil ÖKC kullanımıyla birlikte, nakit 
dahil her türlü ödeme aracıyla yapılan işlemlerin verisi, 
merkezi bir biçimde kayıt altına alınmış olacak. Kurulacak 
etkin kontrol mekanizmasıyla birlikte vergi kaçaklarına 
engel olunması ve vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

YENİ NESİL ÖKC
Peki mevzuat içinde yer alan yeni nesil ÖKC tanımı 

nedir? Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, GİB bilgi sistemi 
ve üye iş yeri anlaşması yapan kuruluşlarla çevrimiçi çalışa-
bilen IP tabanlı ödeme kaydedici cihaz olarak tanımlanıyor. 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, temel olarak basit/
bilgisayar bağlantılı ve EFT-POS özelliği olan cihazlar olmak 
üzere iki gruba ayrılıyor. Ayrıca, akaryakıt pompalarına bağ-
lanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen 
ödeme kaydedici cihazlar da mevzuat kapsamına giriyor. 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz modellerinin mükel-
leflerce kullanılabilmesi için Maliye Bakanlığı tarafından 
belirlenmiş olan şartları haiz olduğunun onaylanmış olması 
zorunlu. Bakanlıktan onay alan şirketlerle yeni nesil ödeme 
kaydedici cihazların marka ve modelleri www.gib.gov.tr 
internet sitesinde ilan ediliyor.

HANGİ İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
ÖKC TSM Merkezi (Trusted Service Manager - Gü-

venli Servis Sağlayıcı), bahsettiğimiz yapının işlevselliğini 
sağlayan önemli unsurlardan biri. ÖKC TSM Merkezi, 
yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kapsamında aşağıda 
belirtilen işlemleri gerçekleştiren ve ÖKC mesajlarının 
GİB bilgi sistemlerine ve üye iş yeri anlaşması yapan 
kuruluşlara belirlenen iletişim protokolleri çerçevesinde 
aktarılmasını sağlama amacıyla ÖKC üreticileri tarafın-
dan veya bir dış hizmet sağlayıcı tarafından kurulmuş 
terminal yönetim merkezidir. 
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ÖKC TSM Merkezi’nde şu işlemler gerçekleştiriliyor: 
• ÖKC’lere yazılım-parametre yükleme, 
• Yazılım güncelleme, 
• ÖKC’ler ve ÖKC’ler ile birlikte veya üzerinde 

gerçekleştirilen kartlı işlemleri yönetme,
• Cihazlar ile ilgili güvenli anahtar yönetimi ger-

çekleştirme, 
• Ön kontrol işlemlerini yapma, 
• Banka uygulaması yazılım ve parametrelerini 

cihaza yükleme, 
• Cihaz yaşam döngüsünü kontrol etme ve yö-

netme.
ÖKC TSM Merkezi’nin GİB bilgi sistemleri ve üye 

iş yeri anlaşması yapan kuruluşlar arasında nasıl bir 
iletişim görevi gördüğünü aşağıdaki şemadan daha 
iyi görebiliriz:

ÖKC TSM MERKEZİ DENETİMİ
Yukarıdaki ağın etkin yönetimi ve denetimi doğrultu-

sunda, GİB tarafından 13 Mart 2015 tarihinde Yeni Nesil 
Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezi Teknik 
Kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuzun amacı, yeni nesil ödeme 
kaydedici cihazlara ait ÖKC TSM merkezlerinin kurulması, 
işletilmesi, yönetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. Kılavuz içinde, ÖKC TSM merkezlerinin 
bilgi sistemleri denetiminin gerçekleştirilmesi ve denetim 
sonuçlarının GİB’e raporlanması kararlaştırılmıştır. Bilgi 
sistemleri denetimi kapsamında, ÖKC  TSM merkezlerinin 
bu kılavuzda belirtilen hükümlere uyum durumunun tespit 
edilmesi amacıyla inceleme gerçekleştirilmesi, süreçler 
üzerinde yer alan kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uyum-
luluğu hakkında görüş oluşturulması ve sonuçların rapora 
bağlanması gerekmektedir l

GÜÇLÜ BİR VİZYON ORTAYA KOYUYOR

Bilgi sistemleri denetiminin yılda en az bir kez, 13 Ocak 
2010 tarihli ve 27461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek 
Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi 
Hakkında Yönetmelik (BSDHY) ile belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde, BSDHY kapsamında yetkilendirilmiş bağımsız 
denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi gerekiyor. 
Gerçekleştirilen denetim sonucunda BSDHY’nin 5’inci, 7’nci 
ve 8’inci maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde, 
BSDHY’nin 34’üncü maddesinde belirtilen şekilde denetim 
mektubu düzenlenir.

Sonuç olarak, yeni nesil ÖKC’lerden istenen donanım ve 
yazılım özellikleriyle gelinecek nokta, ülkemiz ve ÖKC’ler ile 
ilgili mali regülasyona sahip diğer ülkeler açısından birçok 
fırsatı içinde barındıran güçlü bir vizyon ortaya koyuyor. 
Tüm ÖKC’ler büyük bir ağ olarak Maliye Bakanlığı’na 
(GİB Bilgi Sistemleri) ve ÖKC TSM Merkezine bağlı olarak 
yüksek güvenlik standartlarında hizmet verecektir. GİB 
bu ağı etkin yöneterek kontrol ve denetim fonksiyonlarını 
gerçekleştirirken, farklı mükellef, ürün ve sektörlere özel 
uygulamaları hayata geçirebilecektir.  
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F
inansal hizmetler sektöründe benzeri görülmemiş 
bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün iş ve iş 
modellerinin değişmesiyle sonuçlanması öngö-
rülüyor. Finansal hizmetler sektöründeki değişi-

min içinde ise köklü regülasyon değişiklikleri, sektörün 
kendisini yeniden şekillendirmesi, yeni iş modellerinin 
yaratılması, ekonomik kriz sonrası gerçeklere karşı şir-
ketlerin kendilerini korumaya almak istemeleri yer alıyor. 

Dijital yenilikler, sosyal ağların gelişmesi, nesnelerin 
interneti ve müşterilerin veri yaratmadaki rolleri ve veri ya-
ratım hacminin büyümesi finans şirketlerini etkiliyor. Bilgi 
sistemleri yönetimleri şu andaki ve gelecekteki şartlara 
göre şekillenecek ortama cevap vermekte yetersiz kalıyor. 

ÇARE VERİ ANALİZİ 
Finans sektörünün bu zorlukların üstesinden gelmesi 

ise veri analizi aracılığıyla mümkün olacak gibi görünü-
yor. Finans şirketlerinin hızla değişen iş dünyasında hızlı 
şekilde riskleri yönetmesi için sağlam ve becerikli uygu-
lamalara sahip olması gerekiyor. KPMG tarafından müş-
terilerine sunulan analiz çözümleri veri elde edilmesini ve 
işlemesini kolaylaştırarak detaylı raporların yaratılmasına 
imkân tanıyor. 

İş değerinin yaratılması konusunda aşağıdaki soru-
lara cevap verilmesini en öncelikli zorunluluklar olarak 
görüyoruz: 

• Rakipleriniz sizden daha kârlı bir şekilde mi veriyi 
kontrol ediyor?

• Ham veriyi işlenebilir hale getirmek için mantıksal 
analizler kullanıyor musunuz?

Finansal hizmetler sektörü, veri yaratım hacminin büyümesi 
nedeniyle yeni bir dönemin eşiğinde. Bu yeni dönemle 
birlikte iş modellerinde değişimler olacağı öngörülüyor. Burada 
en önemli konu, bilgi sistemleri yönetimlerinin yeni şekillenecek 
dünyaya hazırlıklı olması. Bunun için de veri analizi yapmak 
şart. Veri analizinin getirdiği fırsatları da iyi anlamak gerekiyor. 
Veri analizinde başarının yolu ise doğru soruyu sorup, bunun 
sonucunda doğru sonuçlara ulaşmaktan geçiyor. 
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• Doğru veri ve analiz için oryantasyon gerçekleş-
tiriyor musunuz?

• İşinizin her kolunda veriyi doğru şekilde konum-
landırabiliyor musunuz?

• Riskler ve fırsatları eşit olarak değerlendirme ve 
dengeleme gerçekleştiriyor musunuz?

BüYüK DEĞİŞİM 
KPMG Küresel Finans Hizmetleri Başkanı Jeremy 

Anderson’ın finans sektörünün karşılaştığı zorluklar ve bu 
zorlukları gidermede veri analiz yöntemlerinin, mevzuat 
ve değişen iş modellerini yönetmede nasıl kullanılacağı 
konularında önemli görüşleri bulunuyor.

Finans sektörü ve iş modellerinin şu anda büyük bir 
değişim içinde bulunduğu, regülasyonların finansal şir-
ketler için daha fazla bilgi tutmak demek olduğu, finan-
sal şirketlerin bu bilgilerin kesinliğinin ve doğruluğunun 
artmış olmasını sağlamakla yükümlü olduğu konularında 
görüş bildiriyor. Bunların haricinde, müşterilerin daha fazla 
kendilerine adapte edilen ürün ve hizmetler istemeleri 
şirketlerin karşılaştığı zorluklar arasında bulunuyor. 
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Ayrıca müşteriler bankalarla ve diğer finans şirketleriyle 
sürekli münasebet içinde bulunuyor. Bunun sonucunda 
şirketlerin öncelikle şeffaf ve regülasyonlara uygun biçim-
de veriyi bulundurmaları ve işlemeleri gerekiyor.

MüŞTERİ KAPMA YARIŞI 
Perakende ve telekomünikasyon sektöründe bulunan 

şirketler büyük bir müşteri kapma gayreti içinde. Bu 
açıdan bakıldığında müşteri verisinin ne kadar değerli 
olduğu anlaşılıyor. Tabii ki şirket ortakları bu verinin işe 
yaraması konusunda sürekli bir talep içinde bulunuyor. 
Şirket ortakları için verinin kazanç olarak geri dönmesi, 
daha yüksek kârların elde edilmesi, verinin tutulması ve 
işlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek itibar riskleri de 
önem kazanıyor. Bu yüzden şirket sorumluları verinin 
birden çok yolla sağlıklı şekilde daha iyi analiz edilmesi 
için imkanlarını seferber etmeye hazır. 

KPMG olarak şirketlere veri analiziyle bu karmaşıklığın 
giderilmesi ve sağlıklı sonuçların elde edilmesi konusunda 
uzman kadromuz ve KPMG tecrübesiyle yardımcı olmaya 
hazırız l

KPMG VERİ ANALİZİYLE İLGİLİ NELER SUNUYOR? 
İLK ÖNCE TESPİT KPMG bünyesindeki denetim pratiklerinde müşteriye 
göre incelenen süreçlerin yardımıyla, verinin gelişmiş araçlarla incelenmesi 
sonucunda verideki düzensizlikler sıra dışı durumlar ve yeni trendler tespit 
ediliyor. Veri analizi yardımıyla şirketlerin yeni gelir modellerinin tespit edilmesi, 
değerli itibarlarının korunması ve şirketlere duyulan güven duygusunun 
sarsılmaması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

MALİYET AZALTMA Müşteri verisinin ve gelir tahakkuk bilgilerinin 
doğrulanması gibi kilit süreçler konusunda hataları ve maliyeti azaltmaya 
yönelik denetimler gerçekleştiriyoruz. Veri analizi sıkı uyumluluk gerektiren 
regülasyonları da destekliyor. AML, KYC, FATCA ve veri analizini içeren ağır 
uyumluluk gereksinimlerine sahip iş süreçleri veri analizi yoluyla destekleniyor. 

RİSKLERE KARŞI KORuMA KPMG olarak finansal hizmet organizasyonlarını 
gelecekteki risklere karşı koruyoruz. Bunun sonucunda müşterilerimize belirli 
zaman dilimlerinde en kompakt çözümü iş zekası uygulamalarının da aracılığıyla 
sunuyoruz. Böylelikle mevzuat düzenleyicilerden gelen her talebe uygun çözümü 
geliştirebiliyoruz. İnanıyoruz ki veri analizinde başarıya ulaşmak için öncelikle 
doğru soruların sorulması ve bunun sonucunda doğru sonuçlara ulaşılması 
gerekiyor.  


