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           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

ile kullanma zorunluluğu getirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) uygulaması ile 

ilgili olarak; 

 1- EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanılarak kredi kartı ile yapılan tahsilat sonucu 

cihazdan çıkan fişin, mal ve hizmet karşılığı verilen kanuni bir belge olup olmadığı, 

 2- Faturası önceden düzenlenmiş mal veya hizmet satışına ait bedelin, daha sonra EFT-

POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanılarak tahsili sırasında cihazdan çıkacak fişin ve daha önce 

düzenlenmiş faturanın muhasebe açısından nasıl bir işlem göreceği,  

 3- Faturası önceden düzenlenmiş bir satışa ait bedelin, kredi kartı ile farklı günlerde ve 

taksit taksit, EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanılmak suretiyle tahsil edilmesi halinde, 

cihazdan çıkacak fişlerin fatura veya yazar kasa fişi gibi işlem görüp görmeyeceği, 

 4- EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC'den verilen fişlerin fatura yerine geçip 

geçmeyeceği   

   konularında bilgi talep edilmektedir. 

           

  426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 

257 nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden satışı yapılan malları aynen veya 

işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren 

birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul 

Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının 

belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 

Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak 

zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” 

kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 

  

 Mezkûr Tebliğin 4 numaralı bölümünde "3100 sayılı Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve 

ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, 

faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 tarihinden itibaren yeni nesil 



 

 

ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar." 

denilmektedir. 

  

 Başkanlığımızın http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1355 adresli internet sitesinde 

yayımlanan Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzları (1) ve (2) nin 17/e bendinde ise faturaların, 

gerek EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC'lere bağlı fatura yazıcıları kullanılmak suretiyle 

gerekse başka fatura düzenleyici cihazlar kullanılarak veya elle düzenlenmesi halinde de satış 

işleminin yeni nesil ödeme kaydedici cihazda başlaması ve cihazda buna dair kayıt 

oluşturulması gerektiği ve fatura numarası girilmeden satış işleminin sonlandırılamayacağı 

açıklanmaktadır. 

    

 Diğer taraftan ödeme kaydedici cihaz fişleri Vergi Usul Kanunu göre, fatura olarak 

değil, perakende satış vesikası olarak değerlendirilmektedir. 

  

 Yukarıdaki açıklamalara göre; 

  

 1-Perakende ticaret veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarların, ilgili 

Tebliğde belirtilen tarihler itibariyle kullanmak zorunda oldukları EFT-POS özellikli yeni nesil 

ÖKC vasıtasıyla düzenlediği fişler, Vergi Usul Kanununa göre verilmiş ve alınmış belge 

hükmündedir. 

   

  2- Yeni nesil ÖKC Teknik Kılavuzları (1) ve (2) nin 17/e bendinde belirtildiği üzere; 

faturası önceden düzenlenmiş satışlarla ilgili olarak, EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC 

kullanılmak suretiyle yapılan tahsilatlarda, cihazda fatura tarih ve sayısı ile tutara dair kayıt 

oluşturulması gerekli olup, tahsilatlara ilişkin olarak mali değeri olan herhangi bir fiş 

üretilmemektedir. Bu cümleden olarak, yapılacak  muhasebe kayıtlarında ÖKC fişinin değil 

faturanın esas alınması gerekmektedir. 

  

  3- Faturası önceden düzenlenmiş olan satış bedellerinin taksitler halinde EFT-POS 

özellikli yeni nesil ÖKC kullanılmak suretiyle tahsil edilmesi durumunda da yukarıda 

belirtildiği şekilde cihazda faturaya dair kayıt oluşturulması gerekli olup, cihazdan  mali değeri 

olan bir fiş üretilmediğinden kanuni defterlere yapılacak kayıtlarda önceden düzenlenmiş fatura 

esas alınacaktır. 

  

  4- Vergi Usul Kanununa göre, EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC fişleri,  perakende 

satış vesikası olarak sayıldığından fatura yerine geçmemektedir. 

  

  

  Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1355


 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh 

edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 


