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Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, mükelleflerce kullanılmakta olan Yeni Nesil 

Ödeme Kaydedici Cihazlardan (YN ÖKC) düzenlenen “Bilgi Fişleri”ne ilişkin aşağıdaki 

hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur. 

Bilindiği üzere, YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet 

satışlarında, ÖKC fişleri haricinde "BİLGİ FİŞLERİ" nin de düzenlenebileceği durumlar ve 

bilgi fişlerinin düzenlenmesi sırasında uyulması gereken usul ve esaslar hakkında, ÖKC 

kullanan mükellefleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici 

Cihazlardan "Bilgi Fişleri" Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz” 

https://ynokc.gib.gov.tr/ internet adresinde yayınlanmıştır.  

Söz konusu Kılavuzun "3. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Bilgi Fişi 

Düzenlenmesi Gereken Durumlar"  başlıklı bölümünde; 

" Mükellefler YN ÖKC kullanmak suretiyle gerçekleştirilen; 

a) Fatura ile belgelendirilen satışlarında, 

b) Yemek fişi/yemek kartı karşılığı verdikleri mal satışı ve hizmet ifalarında, 

c) Mal teslimi veya hizmetin ifasından önce ön tahsilat (avans) mahiyetinde aldıkları 

tutarların belgelendirilmesinde, 

ç) Otopark giriş işlemlerinde, 

d) Fatura tahsilatı ve cari hesap tahsilatı işlemlerinde, 

e) Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenecek benzeri diğer işlemlerde, 

  

YN ÖKC'den bilgi fişi düzenleyerek müşterilerine vereceklerdir. EFT-POS özellikli YN 

ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan otopark giriş işlemlerinde ödemenin yöntemi ve belgenin 

türüne bağlı kalınmaksızın her hal ve şartta "  BİLGİ FİŞİ "  düzenlenecektir." açıklamaları yer 

almaktadır.  

Ayrıca, YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışların;  

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde fatura düzenlenmesi 

mecburiyeti bulunan vergi mükelleflerine yapılmış olması veya 

b) Müşterinin nihai tüketici olmakla beraber fatura istemesi ya da 

c) Satış tutarının fatura düzenleme haddini aşması halinde 

 

satıcının müşteriye fatura vermesinin zorunlu olduğu açıktır. Bu şekilde 

düzenlenen/düzenlenecek faturalara istinaden YN ÖKC’den anılan Kılavuzda yer alan 

örneklere ve açıklamalara uygun Bilgi Fişleri düzenlenecektir. Düzenlenen bu bilgi fişi 

üzerine “Fatura No” bilgisinin kaydedilmesi esas olmakla beraber, faturanın sonradan 

düzenleneceği (faturanın ya satış anında ya da en geç 7 günlük yasal süresi içerisinde 

düzenlenmesi zorunludur) durumlarda bilgi fişinin bu bölümüne, faturası sonradan 

düzenlenecek anlamına gelmek üzere “FSD” ibaresi yazılacaktır. Bu durumda Bilgi Fişinden 

https://ynokc.gib.gov.tr/


sonra düzenlenecek fatura üzerine ise daha önce düzenlenmiş olan bilgi fişinin tarihi, 

Numarası, Z No’su ve ödeme kaydedici cihazın sicil numarası yazılacaktır. 

Faturalı satışlarda (e-Fatura/e-Arşiv Faturası ile belgelendirilen satışlar dahil) faturanın 

işlem anında müşteriye verilmesi halinde YN ÖKC’de düzenlenen bilgi fişlerinin (banka veya 

kredi kartı ile yapılan tahsilatlar hariç) çıktısının verilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. Söz 

konusu bilgi fişleri YN ÖKC’lerin elektronik kayıt ünitesi (EKÜ)nde kayıt altında 

tutulabilecektir. Tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılması halinde ise  POS slip bilgilerini 

de ihtiva eden bilgi fişinin müşteriye verilmesi mecburiyeti her hal ve şartta bulunmaktadır.  

Bu açıklamalar çerçevesinde, perakende mal ve hizmet satışında müşteriye fatura 

verilecek olması halinde YN ÖKC’den sadece fatura bilgi fişinin düzenlenip verilmesinin 

yeterli olmadığı, satış anında ya da en geç fatura düzenleme süresi içinde faturanın ayrıca 

düzenlenerek müşteriye verilmesinin zorunlu olduğu, faturanın belirtilen sürede müşteriye 

verilmediği durumların tespitinde 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 353 üncü maddesinin 1 

numaralı fıkrasında yer alan özel usulsüzlük cezasının tatbik edilebileceğini, bu nedenle YN 

ÖKC’den düzenlenen her bir fatura bilgi fişi için müşterilere faturaların düzenlenip verilmesi 

hususuna önemle riayet edilmesi,  cezai işlemlere maruz kalınmaması bakımından önem arz 

etmektedir. 

Duyurulur.  

 


