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SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 435)’NDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  

(SIRA NO: 451) YAYIMLANDI 
 

 

ÖZET : 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar da (ÖKC) banka bilgilerini de 

ihtiva eden mali fişin yanında banka pos slibinin işyeri nüshaları da 

sadece ÖKC’den düzenlenecektir.  

Müşteri tarafından banka/kredi kartı ile ödeme yapılması ve fiş 

yerine fatura düzenlenmesi durumunda; ÖKC’den satışın,  faturalı bir 

satış olduğunu gösterir bilgi fişi düzenlenecektir.  

Yeni nesil ÖKC sistemine zorunlu geçiş tarihi olan 1/1/2016 tarihine 

kadar mevcut EFT-POS cihazlarının basit/bilgisayar bağlantılı 

ÖKC’lere bağlanması sağlanmıştır 

 

 

3 Nisan 2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 435 Sıra No.lu V.U.K. Genel 

Tebliğ ile yeni nesil ÖKC fişleri ile POS harcama belgesi bilgileri birleştirilmiş, bunun yanı sıra 

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 getirilmişti. Konuyla ilgili 

açıklamalarımıza ise 03.04.2014/97 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. 

 

Bu defa 3 Haziran 2013 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 451 sıra No’lu VUK 

Genel Tebliği ile 435 sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde bazı  değişiklikler yapılmıştır. 

 

Tebliğ ile yapılan düzenlemelerin genel çerçevesi aşağıdaki gibidir.  

 

Söz konusu  değişiklikler,  karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

 

435 sıra No’lu VUKGT 451 sıra No’lu VUKGT ile 

Yapılan Değişiklik 

435 sıra No’lu VUKGT’nin Son 

Hali 

 

Yeni nesil ÖKC’lerden EFT-POS 

özellikli olanlarda bu Tebliğ ile 

ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini 

de ihtiva eden ÖKC fişi ile banka 

POS harcama belgesinin işyeri 

nüshasının yazar kasanın 

yazıcısından basılacağı tabiidir. 

 

1- Anılan Genel Tebliğin; "1. 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici 

Cihaz Fişleri" başlıklı bölümünün 

(k) bendinden sonra gelen ikinci 

ve üçüncü paragrafları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Tebliğ ile ihdas edilen ve 

 

Bu Tebliğ ile ihdas edilen ve 

bankacılık bilgilerini de ihtiva 

eden ÖKC fişleri ile banka POS 

harcama belgesinin işyeri 

nüshası sadece yeni nesil 

ÖKC’nin yazıcısından 

basılacaktır. 
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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 belgesinin işyeri nüshası 

ise POS cihazının veya yazar 

kasanın yazıcısından bastırılabilir. 

 

Bankacılık kartları ile yapılan 

ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine 

fatura düzenlenmesi söz konusu ise 

bu durumda yazar kasa fişi 

düzenlenmediğinden banka 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. 

bankacılık bilgilerini de ihtiva 

eden ÖKC fişleri ile banka POS 

harcama belgesinin işyeri 

nüshası sadece yeni nesil 

ÖKC’nin yazıcısından 

basılacaktır. 

Bankacılık kartları ile yapılan 

ödeme karşılığında ÖKC fişi 

yerine fatura düzenlenmesinin 

söz konusu olduğu durumlarda, 

mali değeri olan ÖKC fişi yerine, 

satışın faturalı satış olduğunu 

belirten bir bilgi  fişinin ÖKC’den 

düzenlenerek müşteriye 

verilmesi ve bu bilgi fişinde 

banka POS harcama bilgilerinin 

de gösterilmesi gerekmektedir. 

Bilgi fişinde bulunması gereken 

asgarî bilgiler ile bilgi fişinin 

düzenlenme usul ve esaslarına 

ilişkin hususlara Gelir İdaresi 

Başkanlığı Mesajlaşma 

Protokolü dokümanlarında yer 

verilir." 

 

Bankacılık kartları ile yapılan 

ödeme karşılığında ÖKC fişi 

yerine fatura düzenlenmesinin 

söz konusu olduğu durumlarda, 

mali değeri olan ÖKC fişi yerine, 

satışın faturalı satış olduğunu 

belirten bir bilgi  fişinin ÖKC’den 

düzenlenerek müşteriye 

verilmesi ve bu bilgi fişinde 

banka POS harcama bilgilerinin 

de gösterilmesi gerekmektedir. 

Bilgi fişinde bulunması gereken 

asgarî bilgiler ile bilgi fişinin 

düzenlenme usul ve esaslarına 

ilişkin hususlara Gelir İdaresi 

Başkanlığı Mesajlaşma 

Protokolü dokümanlarında yer 

verilir. 

1.1. Uygulamaya Geçiş Süresi 

 

Yetkili ÖKC firmalarının, 1/8/2014 

tarihinden itibaren satacakları yeni 

nesil ÖKC’lerin yukarıda açıklandığı 

şekilde belge düzenleyecek 

özellikte olması zorunludur. 

Mezkûr tarihten evvel satılan ve 

anılan özellikleri ihtiva etmeyen 

yeni nesil ÖKC’leri kullanan 

mükellefler, cihazlarının üretici 

veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC 

2- Aynı Genel Tebliğin "1.1. 

Uygulamaya Geçiş Süresi" 

bölümü aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Yetkili ÖKC firmalarının, 

1/8/2014 tarihinden itibaren 

satacakları EFT-POS özellikli yeni 

nesil ÖKC’lerin yukarıda 

açıklandığı şekilde belge 

düzenleyecek özellikte olması 

zorunludur. Mezkûr tarihten 

evvel satılan ve anılan özellikleri 

1.1. Uygulamaya Geçiş Süresi 

Yetkili ÖKC firmalarının, 

1/8/2014 tarihinden itibaren 

satacakları EFT-POS özellikli yeni 

nesil ÖKC’lerin yukarıda 

açıklandığı şekilde belge 

düzenleyecek özellikte olması 

zorunludur. Mezkûr tarihten 

evvel satılan ve anılan özellikleri 

ihtiva etmeyen EFT-POS özellikli 

yeni nesil ÖKC’leri kullanan 

mükellefler, cihazlarının üretici 
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firmalarına müracaat ederek 

cihazlarını en geç 1/8/2014 tarihine 

kadar yukarıda sayılan özellikleri 

haiz hale getirtmeleri mecburidir. 

Yetkili firmaların bu talepleri yerine 

getirmeleri zorunludur. 

 

ihtiva etmeyen EFT-POS özellikli 

yeni nesil ÖKC’leri kullanan 

mükellefler, cihazlarının üretici 

veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC 

firmalarına müracaat ederek 

cihazlarını en geç 1/8/2014 

tarihine kadar yukarıda sayılan 

özellikleri haiz hale getirtmeleri 

mecburidir. Yetkili firmaların bu 

talepleri yerine getirmeleri 

zorunludur. Yetkili ÖKC 

firmaları, basit/bilgisayar 

bağlantılı yeni nesil ÖKC’ler için 

söz konusu zorunluluğu en geç 

1/1/2016 tarihine kadar yerine 

getireceklerdir.  

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS 

(banka POS) cihazı kullanan 

mükelleflere 1/10/2013 

tarihinden itibaren EFT-POS 

özellikli yeni nesil ÖKC kullanma 

mecburiyeti getirildiğinden, bu 

mükelleflerin seyyar kullanım 

özelliği olan banka POS cihazı 

bulundurmamaları ve 

kullanmamaları gerekmektedir.  

Basit/bilgisayar bağlantılı yeni 

nesil ÖKC kullanan mükelleflerin 

ise, işletmelerindeki harici 

banka POS cihazlarını 1/1/2016 

tarihine kadar yetkili ÖKC 

firmaları aracılığıyla yeni nesil 

ÖKC’lere (Gelir İdaresi 

Başkanlığı Mesajlaşma 

Protokollerine uygun olarak) 

bağlatmaları zorunlu olup, bu 

tarihten sonra yeni nesil 

ÖKC’den bağımsız banka POS 

cihazlarını kullanmaları mümkün 

bulunmamaktadır.” 

veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC 

firmalarına müracaat ederek 

cihazlarını en geç 1/8/2014 

tarihine kadar yukarıda sayılan 

özellikleri haiz hale getirtmeleri 

mecburidir. Yetkili firmaların bu 

talepleri yerine getirmeleri 

zorunludur. Yetkili ÖKC 

firmaları, basit/bilgisayar 

bağlantılı yeni nesil ÖKC’ler için 

söz konusu zorunluluğu en geç 

1/1/2016 tarihine kadar yerine 

getireceklerdir.  

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS 

(banka POS) cihazı kullanan 

mükelleflere 1/10/2013 

tarihinden itibaren EFT-POS 

özellikli yeni nesil ÖKC kullanma 

mecburiyeti getirildiğinden, bu 

mükelleflerin seyyar kullanım 

özelliği olan banka POS cihazı 

bulundurmamaları ve 

kullanmamaları gerekmektedir.  

Basit/bilgisayar bağlantılı yeni 

nesil ÖKC kullanan mükelleflerin 

ise, işletmelerindeki harici 

banka POS cihazlarını 1/1/2016 

tarihine kadar yetkili ÖKC 

firmaları aracılığıyla yeni nesil 

ÖKC’lere (Gelir İdaresi 

Başkanlığı Mesajlaşma 

Protokollerine uygun olarak) 

bağlatmaları zorunlu olup, bu 

tarihten sonra yeni nesil 

ÖKC’den bağımsız banka POS 

cihazlarını kullanmaları mümkün 

bulunmamaktadır. 

Söz konusu tebliğ sirkülerimize ek olarak verilmiştir. 

 

Saygılarımızla… 
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3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 

 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 435)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  

(SIRA NO: 451) 

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 

435)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

1- Anılan Genel Tebliğin; "1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri" başlıklı bölümünün (k) 

bendinden sonra gelen ikinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişleri ile banka POS harcama 

belgesinin işyeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC’nin yazıcısından basılacaktır. 

Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu 

olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi  

fişinin ÖKC’den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS harcama bilgilerinin de 

gösterilmesi gerekmektedir. Bilgi fişinde bulunması gereken asgarî bilgiler ile bilgi fişinin düzenlenme 

usul ve esaslarına ilişkin hususlara Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanlarında yer 

verilir." 

2- Aynı Genel Tebliğin "1.1. Uygulamaya Geçiş Süresi" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Yetkili ÖKC firmalarının, 1/8/2014 tarihinden itibaren satacakları EFT-POS özellikli yeni nesil 

ÖKC’lerin yukarıda açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özellikte olması zorunludur. Mezkûr tarihten 

evvel satılan ve anılan özellikleri ihtiva etmeyen EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC’leri kullanan 

mükellefler, cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını 

en geç 1/8/2014 tarihine kadar yukarıda sayılan özellikleri haiz hale getirtmeleri mecburidir. Yetkili 

firmaların bu talepleri yerine getirmeleri zorunludur. Yetkili ÖKC firmaları, basit/bilgisayar bağlantılı 

yeni nesil ÖKC’ler için söz konusu zorunluluğu en geç 1/1/2016 tarihine kadar yerine getireceklerdir.  

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS (banka POS) cihazı kullanan mükelleflere 1/10/2013 tarihinden itibaren 

EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirildiğinden, bu mükelleflerin seyyar 

kullanım özelliği olan banka POS cihazı bulundurmamaları ve kullanmamaları gerekmektedir.  

Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin ise, işletmelerindeki harici banka POS 

cihazlarını 1/1/2016 tarihine kadar yetkili ÖKC firmaları aracılığıyla yeni nesil ÖKC’lere (Gelir İdaresi 

Başkanlığı Mesajlaşma Protokollerine uygun olarak) bağlatmaları zorunlu olup, bu tarihten sonra yeni 

nesil ÖKC’den bağımsız banka POS cihazlarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.” 

Tebliğ olunur.  


