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TAMİM 2014-04 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ve Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği 

Belgeler Konusundaki Değişikler  

03.04.2014 tarih 28961 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği Sıra No :435 ile  aşağıdaki hususlarda değişikler yapılmıştır. 

 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 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) tâbi işlemleri nedeniyle fatura 
yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil 
etmektedir. 

Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yapılan 
düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. 

1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz  (ÖKC) Fişleri 

           Yeni nesil ÖKC fişleri ile banka POS harcama belgesi bilgileri bu Tebliğ ekinde yer 
alan şekilde birleştirilmiştir. Bundan sonra, bankacılık kartları ile yapılan teslim ve hizmet 
ifalarına dair yeni nesil ÖKC fişlerinin müşteri nüshalarında, ÖKC fişlerinde yer alan mali 
bilgilerin yanı sıra banka POS harcama belgelerinde olması gereken bankacılık bilgileri de yer 
alacaktır. Yeni nesil ÖKC fişlerinin müşteri nüshalarının, Tebliğ ekindeki örneğe uygun 
olarak düzenlenmesi ve müşterilere verilmesi zorunlu kılınmıştır. 

            Birleşik yeni nesil ÖKC fişlerinde yer alan bilgilerden sadece mali olanlarının ilgili 
mevzuata uygun şekilde yazar kasanın elektronik kayıt ünitesine (EKÜ) kaydedilmesi, banka 
POS harcama belgesine dair bilgilerin ise EKÜ’ ye kaydedilmeksizin yalnızca kâğıt 
ruloya basılması gerekmektedir.  

           Diğer bir husus, banka POS cihazları sliplerinin işyeri nüshalarıyla ilgili herhangi bir 
değişiklik olmamasıdır. Müşterinin talebi üzerine banka POS harcama belgelerinin müşteri 
nüshalarının birden fazla basılmasının gerekmesi hâlinde, ikinci çıktı mali bilgileri 
içermeyecek ve üzerinde “mali değeri yoktur” ibaresi yer alacaktır. Bu çıktıda bankacılık 
uygulamalarının gerektirdiği tüm bilgileri yer alacaktır. 
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ÖKC Fişi Müşteri Nüshasında Bulunacak Bilgiler : 

                                     Yeni Hali                                                            Eski Hali 

 

          Yukarıda Tebliğ ekinde belirtilen değişiklere göre hazırlanmış fiş örneğinde yeni 
değişiklikler işlenerek gösterilmiştir. 

           Önceki mevzuata göre onaylanmış ÖKC’ler 31.12.2015 tarihine kadar satılabilecektir. 
Taşınabilir EFT-POS cihazı kullanan mükellefler 01/ 07/ 2013 tarihinden itibaren Yeni Nesil 
ÖKC kullanmak zorundadırlar.  

           Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesi 
söz konusu ise, POS harcama belgelerinin müşteri nüshaları ve işyeri nüshalarının öteden beri 
devam eden uygulamaya göre düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak yeni nesil ÖKC’lerde 
kayıt oluşturulması gereken hallerde düzenlenecek belgelerin üzerinde (hem müşteri nüshası 
hem de işyeri nüshasında) diğer bilgilerin yanında ilgili faturanın tarih ve sayısı ile ÖKC’ye 
ait firma kodu, sicil numarası ve “mali değeri yoktur” ibaresi yer almalıdır. Faturanın 
elektronik olarak düzenlenmesi söz konusu ise Maliye Bakanlığınca belirlenecek usullere 
göre hareket edilmelidir. 

1.1. Uygulamaya Geçiş Süresi 

           Yetkili ÖKC firmalarının, 01/ 08/ 2014 tarihinden itibaren satacakları yeni nesil 
ÖKC’lerin yukarıda açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özellikte olması zorunludur.      
01 / 08/ 2014 tarihten evvel satılan ve söz konusu özellikleri içermeyen yeni nesil ÖKC’leri 
kullanan mükellefler, cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına 
müracaat ederek cihazlarını en geç 01/ 08/ 2014 tarihine kadar yukarıda sayılan özelliklere 
sahip hale getirtmeleri mecburidir. Yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri 
zorunludur. 

1.2. Cezai Müeyyide 

           Belirlenen usul ve esaslara uyulmaması halinde ilgililere Vergi Usul Kanununda yer 
alan cezalar uygulanır. 

 

Mükellefin Unvanı, Adresi, Vergi Dairesi,  
Vergi / T.C.Kimlik No , Telefon No 

 
TARİH: 21.10.2013 
FİŞ NO: 0001 
SAAT: 09.05 
 
GAZETE %0               *10,00 
EKMEK%1                 *12,00 
AYAKKABI%8          *22,00 
ŞAMPUAN%18          *15,00 
------------------------------------- 
TOPKDV                      *4,04 
TOPLAM                   *59,00 
------------------------------------- 
KREDİ KARTI           *59,00 
 
                    Mersis Numarası 

            Tescilli İnternet  Sitesi Adresi 

                   MF      AA    12345678 

                Bankacılık işlem bilgileri  

Mükellefin Unvanı, Adresi, Vergi Dairesi,                    
Vergi / T.C.Kimlik No  

 
TARİH: 21.10.2013 
FİŞ NO: 0001 
SAAT: 09.05 
 
GAZETE %0               *10,00 
EKMEK%1                 *12,00 
AYAKKABI%8          *22,00 
ŞAMPUAN%18          *15,00 
------------------------------------- 
TOPKDV                      *4,04 
TOPLAM                   *59,00 
------------------------------------- 
KREDİ KARTI           *59,00 
 
 

 

                  MF      AA    12345678 

               Bankacılık işlem bilgileri  
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2. Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği 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 inci maddesinin 2. fıkrasında belirtilen işlemler BSMV’ye, bu 
işlemlerin dışında kalan diğer işlemleri ise KDV’ye tâbidir. 

           2.1. 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri BSMV’ye 
tâbi bütün hizmet veya satışlarını fatura yerine geçmek üzere aşağıdaki şartlara uygun olarak 
düzenleyecekleri dekontlarla tevsik ederler.  

1)  Finansman şirketinin (ve şube) unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, 

2)  Müşterinin adı-soyadı/unvanı, adresi, vergi dairesi ve Vergi/T.C. kimlik numarası 

3)  Düzenleme tarihi, İşin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı, 

4)  Belgeyi düzenleyen finansman şirketi yetkilisinin imzası. 

           2.2. Dekontlara sıra numarası verildikten sonra işlemden vazgeçilmesi veya 
düzenlenen belgede hatalı bilgilere yer verildiğinin anlaşılması halinde aşağıdaki şekilde 
işlem yapılır. 

a) Belgenin hatalı düzenlendiği, işlemin muhasebe kayıtlarına alınmasından önce tespit 
edildiği takdirde belge iptal edilir. Ancak iptal edilen belge muhafaza edilerek talep halinde 
yetkili mercilere ibraz edilir. 

b) Belge muhteviyatının muhasebe kayıtlarına alınmasından sonra düzeltmenin icap ettiği 
hallerde ise belge iptal edilmeyip bu kaydı düzeltici mahiyette yeni bir belgeye istinaden 
düzeltme kayıtları yapılır. 

3. Cezai Müeyyide 

      Dekontun düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, aslı ile örneğinde farklı tutara yer 
verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her belge için ayrı ayrı 
olmak üzere VUK’nun 353/2. 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 VUK’ 
nun mükerrer 355.maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir. 

4. Yürürlük 

           Bu Tebliğin birinci bölümü yayımı tarihinde, ikinci bölümü ise 01/ 04/ 2014 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Tebliğ olunur. 

Söz konusu Kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140403-15.htm  

Saygılarımızla, 

 
IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 


