
  

   
 

 

Sirküler No  : 363/2014-4 

Sirküler Tarihi : 04.04.2014 

Konusu  : Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Fişler İle Finansman Şirketlerince  

   Düzenlenecek  Belge Hk. 

 

  

 

A) GİRİŞ : 

 

 03.04.2014 tarihinde yayımlanan 435 sayılı VUK Genel Tebliğ ile Bankacılık Kartları (Kredi Kartı, 

Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına 

ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişlerine dair usul ve esaslar değiştirilmiştir. Aynı Tebliğ 

ile 21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 

kapsamında Türkiye’de kurulu finansman şirketlerine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi 

işlemleri nedeniyle fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.  

 

 

B) YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER : 

 

435 sayılı VUK Genel Tebliği ile yeni nesil ÖKC fişleri ile bankacılık işlemlerine dair bilgileri 

içeren banka POS harcama belgesi bilgileri tek bir fişte toplanmış olup daha önceleri ÖKC fişi ayrı POS 

fişi ayrı olarak tanzim edilmekte idi. 01.08.2014 tarihinden itibaren yapılacak satışlarda bu iki fiş tek fişte 

toplanmış olacaktır. Anılan fişin dizpozisyonu 435 No.lu VUK Genel Tebliğ ekinde yer almaktadır. 

 

Diğer taraftan EFT-POS özelliği olmayan yeni nesil ÖKC’lerde bankacılık bilgilerini de ihtiva 

eden ÖKC fişi, yazar kasanın yazıcısından bastırılacak olup banka POS harcama slipi ise POS cihazından 

bastırılabilir. 

 

Banka kartları ile yapılan ödeme karşılığında yeni nesil ÖKC (Yazar Kasa Pos) fişi yerine fatura 

düzenlenmesi durumunda, ÖKC fişine düzenlenen faturanın tarih ve sayısı ile ÖKC’ye ait firma kodu, sicil 

numarası ve “mali değeri yoktur” ibaresine yer verilmesi zorunludur. 

 

Uygulamaya geçiş tarihi 01.08.2014 olup yeni nesil ÖKC üreten firmalar bu tarihten sonra 

satacakları cihazları yeni tebliğe uygun şekilde dizayn etmeleri, daha önceden satmış oldukları cihazları ise 

01.08.2014 tarihine kadar yeni ÖKC fişi düzenine uygun hale getirmeleri mecburidir. 

 

C) FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE DÜZENLENECEK BELGE : 

 

6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri banker kapsamında BSMV 

mükellefi olup, bunların yaptığı 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28’nci 

maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemler BSMV’ye, bu işlemlerin dışında kalan diğer işlemleri ise 

KDV’ye tabidir. Finansman kuruluşları, 1/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BSMV’ye tabi 

bütün hizmet veya satışlarını fatura yerine geçmek üzere 435 Seri No.lu Tebliğ’de yer verilen bilgilere 

uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla tevsik edeceklerdir. 
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Bu kurumların BSMV’ye tabi işlemleri dışındaki işlemlerde eskiden olduğu gibi fatura 

düzenlemeye devam edecekleri tabiidir. 

 

Dekontların anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu 

bulunmamaktadır. Ancak anılan kurumlarca bir ay içinde düzenlenen dekontlara ilişkin bilgilerin, takip 

eden ayın on beşinci günü sonuna kadar internet üzerinden, www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren 

İnternet Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak giriş yapmak suretiyle Gelir İdaresi 

Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Tebliğ ile düzenleme zorunluluğu getirilen dekontun düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, aslı ile 

örneğinde farklı tutara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her belge 

için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanunu’nun 353/2’nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası, bir 

ay içinde düzenlenen dekontlara ilişkin bilgilerin yukarıda belirtildiği şekilde gönderilmemesi veya 

süresinde gönderilmemesi veyahut eksik veya yanıltıcı bilgi gönderilmesi halinde de Vergi Usul 

Kanunu’nun mükerrer 355’nci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 

435 Seri No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişi ile 

finansman kuruluşlarınca düzenlenecek dekontlara ilişkin şekil şartları anılan tebliğde detaylı bir şekilde 

belirtilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.gib.gov.tr/

