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İlgi dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi 

olduğunuz, “ ... ” adresinde halk ekmek satışı yapmak üzere 15/12/2009 tarihi itibariyle 

faaliyete başladığınız, ekmek satışı yapacağınız büfede elektrik aboneliği ve tesisatı 

bulunmadığı belirtilerek, ödeme kaydedici cihaz almadan satışlarınızı perakende satış fişi ile 

belgelendirmenizin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talebinde 

bulunulmuştur.  

 Konuyla ilgili olarak ... Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan ... tarihli ve ... sayılı yazı 

ve eklerinin tetkikinden;  

 -15/12/2009 tarihi itibariyle Ankara Halk Ekmek Bayii (satış büfesi) işletmeciliğinden 

dolayı gelir vergisi mükellefi olarak faaliyete başladığınız,  

 - ... tarihli ve ... sayılı dilekçeniz ile, iş yerinde elektrik aboneliğinin bulunmadığını ve 

ödeme kaydedici cihaz kullanamayacağınızı bildirmeniz üzerine, Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili 

olarak yayımlanan 36 Seri No.lu Genel Tebliği uyarınca, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanmanız gerektiği, elektrik bağlanamaması halinde ... 

A.Ş.’den elektrik bağlanamadığı yönünde bir yazı alınmasının şifahen bildirildiği, 

 -Buna istinaden, ... A.Ş. ... Müdürlüğünden alının ... tarihli ve ... sayılı yazının ibrazı 

üzerine, durum tespitine ilişkin olarak işyerinde tanzim olunan ... tarihli ve ... sıra no.lu 

yoklama fişi ile, söz konusu büfenin elektrik tesisatı ve alt yapısının olmadığının tespit edildiği, 

 anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla perakende ticaretle uğraşan veya 

hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara Vergi Usul Kanununa göre fatura verme 

mecburiyetinde olmadıkları satışların belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihazları 

kullanma mecburiyeti getirilmiştir.   

Anılan Kanunla ilgili olarak yayımlanan 36 Seri No.lu Genel Tebliğde yeni işe başlayan 



 

 

 

(ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşan veya hizmet ifasında bulunan) 

mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin işe başlama tarihinden itibaren 

30 gün içerisinde başlayacağı açıklanmıştır. 

Öte yandan, aynı Kanunla ilgili 2001/2 Seri No.lu İç Genelgenin “Elektrik Bağlantısı 

Olmayan Ekmek Büfelerinde Ödeme Kaydedici Cihaz Yerine Fatura veya Perakende Satış 

Fişlerinin Kullanılması” başlıklı 3’üncü bölümünde; “…Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanunun 

2/3’üncü maddesinde, “Maliye Bakanlığı belirleyeceği esaslar dahilinde, gerekli şartları 

taşımayan cihazlar kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlemesine izin verebilir.” 

hükmü yer almaktadır. 

Anılan hükümle, “Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, şehirlerin muhtelif 

yerlerinde dağınık olarak kurulan ekmek büfelerinde, elektrik bağlanmamıĢ olması ve 

münhasıran ekmek satıĢı ile uğraĢılması Ģartıyla, ödeme kaydedici cihaz yerine Vergi Usul 

Kanununda belirtilen fatura veya perakende satış fişlerinin kullanılması uygun 

görülmüştür.”açıklamasına yer verilmiştir. 

 Buna göre, “ ... ” adresinde faaliyet göstermek üzere açtığınız ekmek satış büfesinde, 

elektrik bağlanmamış olması ve sadece ekmek satışı ile uğraşılması şartıyla ödeme kaydedici 

cihaz yerine Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini kullanmanız 

mümkün bulunmaktadır.  

 Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
(*)     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. 


