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SİRKÜLER        İstanbul, 05.06.2015 

Sayı: 2015/107       Ref: 4/107 

 

 

Konu:  

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA DAİR 435 SIRA NUMARALI 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 
 

03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 451 Sıra No.lı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile 03.04.2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 435 

Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’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. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
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. 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. 

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

değiştirilmiştir. 

 
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. Mezkur tarihten evvel satılan 

ve anılan özellikleri ihtiva etmeyen 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 

özellikleri haiz hale getirtmeleri mecburidir. 

Yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri 

zorunludur. 

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 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. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

451 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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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. 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


