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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

 

 

MALİ BİLGİLERİ İÇEREN YENİ NESİL ÖKC FİŞLERİ İLE  BANKACILIK 

İŞLEMİNE DAİR BİLGİLERİ İÇEREN BANKA POS HARCAMA BELGESİ 

BİLGİLERİ BİRLEŞTİRİLMİŞTİR.  

 

 
03.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 435 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 

01.08.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişlerinde bulunması zorunlu 

bilgiler ile, Türkiye'de kurulu finansman şirketlerine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi 

işlemleri nedeniyle fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmesine ilişkin bazı 

düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; 

 

1- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri 
 

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 fişleri ile bankacılık işlemlerine dair bilgileri 

içeren banka POS harcama belgeleri 01.08.2014 tarihine kadar birleştirilecektir. 

 

Banka POS cihazlarından üretilen belgelerin (slip) işyeri nüshalarıyla ilgili ise herhangi bir 

değişiklik söz konusu değildir. 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.  

 

2-  Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği Belge 

 

6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri BSMV' ye tâbi bütün hizmet 

veya satışlarını fatura yerine geçmek üzere  düzenleyecekleri dekontlarla, BSMV' ye tâbi işlemleri dışında 

kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetlerinde ise fatura düzenleyeceklerdir. Finansman şirketleri söz konusu 

belgeleri 01.04.2014 tarihinden itibaren tebliğe uygun hale getireceklerdir. 
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3-  Uygulamaya Geçiş Süresi 

 

Yetkili ÖKC firmalarının, 01.08.2014 tarihinden itibaren satacakları yeni nesil ÖKC'lerin 

yukarıda açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özellikte olması zorunludur. 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 mecburi olup, yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri zorunludur. 

 

Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar 

uygulanacaktır. 

 

Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.  

 

Saygılarımızla, 

KANIT YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 


