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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Alışveriş sonrası aldığınız fişlere kaç kez baktınız? Projemiz, dijitalleşen ve e-Dönüşüm 

yarışına 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile         

“e-Dönüşüm Türkiye Projesine” maksat ve esaslarına da entegre edilebilecek bir “yumuşak 

geçiş” aracı olarak tasarlanmaktadır. Proje adından da anlaşılacağı gibi ÖKC(ödeme 

kaydedici cihaz) kullanan küçük ve orta ölçekli tüm esnafı (bakkal, market, akaryakıt 

istasyonu, tuhafiye, nalbur, vb. mal ve hizmet sunan mükellefler) ve tüketiciyi hedef kitle 

olarak temel almış gibi görünse de, projenin hayata geçirilmesi sonucu, ciddi oranda ağaç 

kesiminin önüne geçilecek ve böylelikle “İnsanlık Yararına” hatta “Ekosistem Yararına” 

olarak da konumlandırıla bilinecektir. Sosyal inovasyon kapsamında değerlendirilmesi 

gerekliliği de tam da burada devreye girmektedir. Yazılım tamamlanıp, entegrasyonu 

bittiğinde çoktan seçmeli fiş seçeneği sunacak ve böylelikle hızla ilerleyen dijital dünyaya 

henüz ayak uyduramamış tüketicilerin de mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiş olacaktır. 

Tüketici aldığı mal veya hizmetin ödemesine karşılık, belirli tutara kadar olan alışverişlerinde 

( ki genel ticari hayat göz önüne alındığında, günlük alışverişin çoğu bu tutar dahilinde olup, 

yoğunluk bu baremdedir) ÖKC tarafından kesilen yazar kasa fişi almaktadır. Bu fiş hem 

tüketicinin haklarını korumak maksatlı (iade, değişim vb.) olup, hem de devletin 

vergilendirme yolunun temel aşamasıdır. QR Fiş yazılımı, tüketici isteğine bağlı olarak 

başlayacak şekilde 3 seçeneği de aşağıdaki gibi sunacaktır: Resim 1 deki gibi Eski usul yazar 

kasa fişi isteyen tüketiciye bunu sağlayacak ve bilgilerin GİB ile internet üzerimden 

paylaşılmasına da olanak sağlayarak, kâğıt ve iş gücü yönünden ciddi tasarruf yaratacaktır. 

Resim 2.deki gibi bir seçenek Elinde yine de kâğıttan ancak tasarruflu şekilde fiş almak 

isteyen tüketiciye,  kalem kalem yazılmış alışveriş yerine,  küçültülmüş ebatta kare kod ve 

ilgili GUID (benzersiz kimlik) fişe basılıp müşteriye verilecektir. Resim 3 de ise QR fiş 

olanaklarından yararlanmak isteyen tüketici, sadece resim alarak yahut taratma yolu ile 

alışverişini görecek ve bilgilerin GİB ile internet üzerimden paylaşılmasına da olanak 

sağlayarak,  kâğıt ve iş gücü yönünden ciddi tasarruf yaratacaktır. Müşterinin kasa ekranından 

aşağıdaki QR kodu taratması kâfi olacaktır.  Bu aşamada, projenin hayata geçmesinden sonra 

üretici ve tüketicinin oryantasyonu tamamlandığında, asıl hedeflenen durum Resim 3 deki 

seçenek olacaktır. 

                 
            RESİM 1                                    RESİM 2                                      RESİM 3 
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2. Problem/Sorun 

Peki, kaç kere bu fişlere bakmadan onları çöpe attınız? Bu durum doğaya ve hepimize zarar 

veriyor. Sadece doğal yaşamı değil, bu fişler insan sağlığını da önemli ölçüde etkiliyor. Nasıl 

mı?  

Damacana ve biberonla gündeme gelen ve hormon bozucu olarak bilinen Bisfenol A (BPA) 

bu fişlerde de bulunuyor ! BPA çocuklara erken ergenlik, bezikte, öğrenme güçlüğü, 

hiperaktivite gibi pek çok zarar verebiliyor. Erişkinlerde ise kısırlık, erken menopoz, astım ve 

böbrek yetmezliğine neden olabiliyor (bkz: Resim6). Bu bağlamda dünyaca ünlü sayfa 

change.org bir imza kampanyası başlatmış kısa sürede kampanyayı gören yüzlerce kişi 

imzalamıştır. New York ise fişlerdeki kimyasalların insan hormonlarıyla etkileşime 

geçmesiyle kanser ya da beyin hasarına neden olduğu gerekçesiyle, yakın bir tarihte fişlerin 

tamamen kaldırılmasına yönelik bir yasa çıkarmayı hedefliyor. Projenin çözüm ürettiği 

sorunlardan bazılarını da şöyle bahsedebiliriz:  Fransa’nın 2018’in Kasım ayında aldığı karara 

göre 2020’de fişleri kaldırarak tek bir market için ayda ortalama 848 metre kâğıt tasarrufu 

yapmayı hedefliyor. Yazar kasalar milyonlarca işletmede kullanılıyor ve rulo kâğıt kullanımı 

da göz önüne alınırsa sadece bir gün içerisinde birkaç büyük ormanı yazar kasa kullanarak 

yok ediyoruz. Yazar kasa fişleri; ağaç dışında, para ve zaman israfına da yol açıyor. Pandemi 

koşullarının bize öğrettiği bir sorun ise kâğıt alımının temasa neden olmasıdır. Şu an 

perakende internet alışverişlerinde büyük ölçüde fiş yerine e-posta yoluyla E-Arşiv fatura 

gönderimi yapılmaktadır. Fakat mağazadan fiziksel olarak yapılan alışverişlerde kâğıt fiş 

kullanımı devam etmektedir. Mağaza E-Arşiv kullansa bile müşteriye bu faturaya istinaden 

kesilen bilgi fişini vermeye devam etmektedir. Mağazalardaki fiş rulo kâğıdı israfı ile ilgili 

henüz bir çözüm uygulanmamaktadır. Örnek olarak Gaziantep’teki orta ölçekli bir markette 

sadece müşterilerin yarım iş gününde bir yazar kasada almayıp bıraktığı çöp olan fişlerin 

görselleri şu şekildedir: 

                    

                                                                         
Resim 4                                                                  Resim 5                                                       
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3. Çözüm 

 Birçoğumuzun hiç kullanmadığı, sadece alıp attığı bu fişler doğal yaşamı ve insan sağlığını 

olumsuz etkiliyor. Bu fişlerin içindeki mürekkebin doğaya karıştığını ve tahmin 

edemeyeceğiniz miktarda kâğıt israfına neden olduğunu düşündünüz mü? Yukarıda belirlenen 

sorunların sonucu olarak 50 bin adet sayfa için 1 ağaç kesiliyor, kâğıt tüketimini önemli 

ölçüde azaltması sayesinde, QR Fiş ürünlerinin çevreye de büyük katkı sağlayan bir uygulama 

olacağı su götürmezdir.  

Bu sorunların çözüme ulaşabilmesi için kâğıt kullanımının ortadan kaldırılıp, fişlerin dijital 

ortamda son kullanıcıya aktarımı sağlanmalıdır. Projemiz, ÖKC kullanan işletmeler ve bu 

işletmelerden alışveriş yapan tüketiciyi yani bütün bir toplumu, geniş ölçekte tüm insanlık ve 

ekosistemi pozitif anlamda etkileyecektir. Alışveriş sonunda fiş kâğıt olarak verilmeyecek; 

müşteri isterse mobil uygulama ya da web uygulama aracılığı ile yazar kasa üzerindeki QR 

kodu tarayıp mağazayı terk edebilecek; dilerse de QR kodu içeren küçük boyutlu bir fiş ile 

mağazayı terk edebilecektir. Yazılım hazırlık süreci aşağıda sıralanmıştır: Alınan ürünler 

ÖKC'den geçirilir. Satış işlemi tamamlandığında ilgili fiş için benzersiz bir kimlik (GUID) 

oluşturulur.  

Oluşturulan GUID ve şifre, fiş bilgileriyle beraber önce yazar kasanın mali belleğine yazılır. 

İnternet bağlantısı sağlandığı an mali bellekte tutulan beklemedeki GUID fiş bilgileriyle 

beraber GİB veri tabanına aktarılır. Oluşturulan GUID ve şifre işlenerek kare kod oluşturulur. 

Müşteri dilerse karekod’u okutarak hiçbir şekilde kâğıt kullanmadan mağazayı terk 

edebilecektir. Müşteri kare kod okutmayacak ise kare kod ve ilgili GUID fişe basılıp 

müşteriye verilecektir. Güvenlik sebebiyle her kare kod bir kez okutulduktan sonra resmi 

kurumlar (Maliye, GİB vb.) dışında tekrar okutulamayacaktır.  

Müşterinin fişlerini inceleyebilmesi için merkezi bir portal oluşturulacaktır. Bu portala hem 

web tabanlı olarak erişilebilecek hem de Android, IOS uygulama ile mobil olarak 

erişilebilecektir. Portala ilk girişte cep telefonu ya da e-posta adresi ile müşterinin kayıt 

olması sağlanacaktır.  

Giriş yapıldıktan sonra okutulan her kare kod için ilgili fişin kullanıcı ile eşleştirilerek 

“Fişlerim” sekmesinde biriktirilmesi sağlanacak; böylece kullanıcı geçmişe dönük sorgulama 

yapabilecektir. Kullanıcı, tarih yeniden eskiye sıralanmış olarak son 1 yıllık fişlerini 

listeleyebilecektir. Fiş listeleme ekranında “Fiş Detayı” butonu ile ilgili fişin ürün, miktar, 

fiyat, KDV, indirim vb. detaylarını listeleyebilecektir. Proje Akış Diyagramı aşağıdaki gibidir. 



6 

 

 

4. Yöntem 

 Yazar kasada satış tamamlandığı an fişin yazdırılması yerine QR kod üretilip bütün fiş 

işlemlerinin bu QR kod üzerinden takip edilmesi sağlanacaktır. Bu QR kod benzersiz bir ID 

(GUID) içerecektir. Fişe ait olan GUID satış sonunda üretilecek; müşteriye fiş alım şekli 

sorulacak; müşteri isterse yazar kasa ekranındaki QR kodu mobil uygulama ya da web 

uygulama aracılığıyla tarayabilecek, isterse aynı QR kodu daha sonra taratabilmek amacıyla 

küçük boyutlu bir fiş talep edebilecek, isterse de eski usul fiş alabilecektir. 3. Seçenekte yeni 

ortama geçiş amacıyla QR kod da basılacak; müşteri buna zamanla teşvik edilecek, isterse bu 

QR kod aracılığıyla yeni usul dijital fişini görebilecektir. Müşteriler için bir web portal ve 

mobil uygulama geliştirilecek; bu uygulamalar merkezi veri tabanı ile haberleşerek müşteriye 

ait fiş bilgilerini tutacaktır. Müşteri ilk girişte TCKN ile cep telefonu ya da e-posta adresi 

bilgilerini tanımlayacak ve bundan sonra yaptığı tüm işlemler şahsı ile ilişkilendirilecektir. 

GUID müşteri tarafından okutulur okutulmaz güvenlik amacıyla resmi kurumlar dışında bir 

daha okutulmaya kapatılacaktır. Üretilen GUID yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda zaten 

var olan GİB’e fiş aktarımı ile merkeze aktarılacak ve fiş ile ilişkilendirilerek veri tabanında 

kaydedilecektir. Bundan sonraki tüm süreçlerde bu fişle ilgili tüm işlemler bu GUID 

aracılığıyla yapılacaktır. Bu işlemlerle ile ilgili görüştüğümüz birçok yazılımcıdan aldığımız 

bilgileri ve vardığımız sonucu şöyle sıralayabiliriz: Müşteri web portal ya da mobil 

uygulamadan daha önce okuttuğu GUID’lerle ilişkili fişleri görebilecek, isterse QR fişini alıp 

taratmadığı fişlerini taratıp, kendisi ile ilişkilendirebilecektir. Bu uygulamada daha önce 

kaydedilen fişlerden iade yapılmak istendiğinde fiş üzerindeki GUID mağazaya gösterilerek 

kasiyer tarafından okutulması ile parçalı ya da bütün iade işlemlerinin yazar kasada 

yapılabilmesi sağlanacaktır.    Vergi kaybının önüne geçebilmek için yapılan iade bildirim 

olarak müşteriye aktarılacaktır.  
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Yazar kasa üzerindeki ana uygulama üzerinde modifikasyon yapılarak fiş sonunda GUID 

üretilmesi ve yazar kasa müşteri ekranında görüntülenmesi; dilenirse yazılması sağlanacaktır. 

Şu an hâlihazırdaki yeni nesil ÖKC Windows Embedded POSReady işletim sistemi 

kullanmaktadır. Bu işletim sisteminde Windows işletim sistemlerinde çalışabilecek tüm 

uygulamalar çalıştırabilir. Bu proje C# ya da Python yazılım dilleri ile yazılabilir. Veriler 

yazar kasa üzerindeki lokal veri tabanında tutulmaktadır. Bu veri tabanı Microsoft SQL 

Server üzerinde barınmaktadır. Yapılacak uygulamada bu veri tabanının fiş tablosunda GUID 

için yeni bir alan (kolon) tanımlanmalı ve GUID fiş kaydedilirken bu alana kayıt edilmelidir. 

GİB tarafında fiş alımını sağlayan API (Uygulama Programlama Arayüzü) üzerinde fişlerin 

alınmasını sağlayan metoda GUID bilgisinin de alınıp ilgili veri tabanına kayıt edilmesi 

sağlanacaktır. Eğer veriler GİB’deki veri tabanı yerine farklı bir veri tabanında tutulacak ise 

ayrı bir Web API geliştirilerek tüm fiş bilgisinin GUID ile birlikte alınması sağlanarak ilgili 

veri tabanına kaydı sağlanacaktır. Web portal uygulaması ASP.NET MVC teknoloji 

kullanılarak veri tabanı ve kullanıcı arasında veri alışverişini sağlayacaktır. Mobil uygulama 

Flutter, React Native ya da Xamarin kullanılarak geliştirilecektir. Bu teknolojiler ile kod her 

işletim sistemi için ayrı ayrı yazılmak yerine bir defa yazılarak Android, IOS, BlackBerry OS 

üzerinde ortak çalışan bir uygulama olarak geliştirilecektir. Prototip geliştirirken Google MIT 

üniversitenin bizlere sunduğu App İnventor programıyla ön çalışmasını jüriye sunabileceğiz. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje dijital dönüşüm bakımından daha önce uygulanmayan bir projedir. Müşterinin verilere 

merkezi veri tabanından ulaşması ile birlikte bu proje birçok benzer projenin de önünü 

açacaktır. Yenilikçi (inovatif) yönü, tüm dünyanın uygulamasıyla genişleyecek ve farklı 

sektörlere yeni bir bakış açısı, ardından farklı kapılar açacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje, var olan yeni nesil ÖKC yazılımı ve GİB API’si üzerinde küçük modifikasyonlar 

yapılarak kolaylıkla uygulanabilir. e-Dönüşüm kapsamında tüm ÖKC’lerin yeni nesil olarak 

dönüşümü sağlanmaktadır. Şu an pandemi dolayısıyla bu süreç sekteye uğrasa da bir kaç sene 

içerisinde e-Dönüşüm kapsamındaki ÖKC geçiş projesinin tamamlanması beklenmektedir. Bu 

proje sadece yeni nesil ÖKC’ler üzerinde geliştirilecektir. ÖKC üzerinde donanımsal olarak 

hiçbir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır; bu nedenle en büyük maliyet ortadan kalkmış 

durumdadır. Yeni nesil ÖKC üzerinde mevcutta bulunan satış yazılımında bir takım 

modifikasyonlar yapılması (GUID saklama, görüntüleme, yazdırma işlemleri) gerekmektedir. 

Bununla ilgili yazılım geliştirme maliyeti bulunmaktadır. API için iki farklı seçenek 

bulunmaktadır. Bu seçeneklere göre yazılım geliştirme maliyeti farklılık göstermektedir. Bu 

seçenekler şu şekildedir: GİB’deki mevcut API üzerinde ek geliştirme: Var olan API’deki 

satış, iade vb. işlemleri yapan metotlara GUID parametresinin eklenmesi ve veri tabanında 

ilgili tablolara GUID kolonunun eklenmesi gerekmektedir. GİB harici ikinci bir API: Bu 

API’nin sıfırdan geliştirilmesi gerekmektedir. Verilerin tutulması için bir veri tabanı 

geliştirilecek ve haberleşme amacıyla bir API geliştirilecektir. Bu seçenekte maliyet daha 

fazla çıkacaktır. Web uygulama bir önceki maddede bahsedilen veri tabanından veri okuma 

yazma işlemlerini yapacak ve son kullanıcı tarafından kullanılacaktır.  
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Şubat 
2021 

• Takımların kurulması

• Başvurunun 
tamamlanması

Nisan 2021

• Rapor hazırlık çalışmaları 

• Görev dağılımı

• Raporu eksiksiz 
tamamlanması

• Ödr Rapor Gönderilmesi

Mayıs 
2021

• Ödr Rapor sonuçlarının 
açıklanmas 

• Pdr Hazırlık 
toplantılarının  
planlanması

• Pdr Rapor takım prototip 
için ön hazırlık yapılması 

Haziran 
2021

• Pdr Rapor çalışmalarının 
hızlandırılmas

• Yazılım kullanıcı 
deneyimleme

• saha çalışmaları

• Rapor eksiksiz kys 
yüklenmesi 

Temmuz 
2021

• Finale kalan 
takımaların 
açıklanması

• Mali araştırmalar

Ağustos 
2021

• Yazılımı juriye hazır 
hale getirilmesi

• sunum çalışmaları

• poster baskı hazırlığı

Eylül 
2021

• 21-26 Eylül Festival alanında 
Teknofest final alanında juriye 
sunum 

Mobil uygulama platform bağımsız bir geliştirme ortamı ile programlanacaktır. Bu iki 

uygulama için de yazılım geliştirme maliyeti bulunmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

  Yukarıda belirtilen ürünlerin alımı mecburi değildir. Final alanındaki sunum için Deneyap 

atölyelerimizde bulunan tabletler ve günlük hayatta kullandığımız cep telefonları ve en 

önemlisi de kendi yapacağımız dijital çizimlerin çıktısını 3D yazıcılardan alarak sunumumuzu 

çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Böylelikle hiçbir maddi giderimiz ve beklentimiz 

olmayacaktır. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

ÖKC kullanan tüm işletmeler ve bu işletmelerin müşterileri bu projenin hedef kitlesini 

oluşturmaktadır. QR Fiş projemiz tüm insanlığı ilgilendiren çok büyük bir soruna çözüm 

sunmaktadır. Dünya üzerinde bu projeye karşı çıkacak, beğenmeyecek yahut 

desteklemeyecek hiç kimse olmayacaktır. Bu nedenden dolayı hedef kitlesi sadece belli 

bir kesim değil, tüm insanlıktır. 

9. Riskler 

ÖKC sektöründe birbirinden farklı birçok firma bulunmaktadır. Örneğin ülkemizde Enpos, 

Toshiba (eski adıyla IBM), NCR gibi markalar bulunmaktadır. Her bir ÖKC üzerinde farklı 

bir satış uygulaması bulunmaktadır. Bu farklı yazar kasa markaları günün sonunda GİB’le 

haberleşirken farklı marka olmalarına rağmen aynı protokolü kullanmaktadır. ÖKC 

uygulamaları marka bazında birbirinden farklı olduğu için her markanın yazılım geliştirme 

ekibiyle birlikte süreç tamamlanacaktır. Birbirinden farklı markalar olduğu için zaman 

konusunda eşzamanlı proje yürütülmesinde bir takım olağan problemler beklenebilir. Bunlar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Adet Fiyat  

Ökc Cihazı Yazar kasa - pos 1  ₺ 1.050  

Lazer Barkod Okuyucu El Tipi Tetikli Ccd Laser 1  ₺      99  

Andorid işletim sistemli ikinci el telefon 1  ₺    399  

 

Toplam   ₺   1.548  
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 Web API'nin Geliştirilmesi 

Bu iş paketi (İP No 7-13 ) haberleşme amaçlı veri tabanı ve API'nin oluşturulmasını içerir. 

Kullanılacak teknolojiler: .NET Core 5, ASP.NET, C#, Microsoft SQL Server 

 Yazarkasa Modülünün Geliştirilmesi 

Bu iş paketi  (İP No 13-15 )  yazar kasada satış sonunda QR kod oluşturulması, oluşturulan 

QR kod’un ekranda gösterimi, fişe basımı ve GİB üzerindeki Web API'ye gönderimini içerir. 

Süreçler şu şekildedir: Yazar kasa firması ile analiz çıkarma ve ortak programlama yapma. 

Kullanılacak teknolojiler: .NET Core 5 (eski işletim sistemi varsa .NET Framework 4), C#, 

Microsoft SQL Server 

 Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi 

Bu iş paketi (İP No 16-17)  QR kodun müşteri tarafından okutulması, fiş listesini görme, fiş 

detayı inceleme ve kullanıcı kayıt işlemlerini içerir.  

Kullanılacak teknoloji: Flutter ,  React Native ya da Xamarin 

 Web Uygulamanın Geliştirilmesi 

Bu iş paketi (İP No 16-17)   QR kodun müşteri tarafından okutulması, fiş listesini görme, fiş 

detayı inceleme ve kullanıcı kayıt işlemlerini içerir. 

Kullanılacak teknolojiler:NET Core 5 (eski işletim sistemi varsa .NET Framework 4), C#, 

Microsoft SQL Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlana her süreç yazılım geliştirme ve test sürelerini içermektedir 

Risk etki matrisi ve matris anahtarı yukarıdaki gibidir. 
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