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 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, gezi teknesi işletmeciliği faaliyeti kapsamında, 

açık denizde olta balıkçılığı yapan kişileri kıyıdan alıp avlanabilecekleri alana ulaştırarak gelir 

elde ettiğiniz belirtilerek, bu faaliyetinizden dolayı ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 

Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1' inci maddesinin 1' inci fıkrasında, " Satışı 

yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya 

aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici 

cihaz kullanmak mecburiyetindedirler."  hükmü yer almaktadır. 

 Mezkur Kanunun 1' inci maddesinin 3' üncü fıkrasında ise "Ödeme kaydedici cihazların 

kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında 

uygulanmaz."  hükmüne yer verilmiştir. 

 Anılan hüküm ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak 2 Seri No.lu Katma Değer 

Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 

Kanunla İlgili Genel Tebliğin 2' nci bölümünde; "Kara, hava, deniz ve demiryolları ile yapılan 

yolcu ve yük taşımacılığı"  faaliyetinin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin 

dışında bırakıldığı, söz konusu istisnanın yalnızca anılan faaliyete münhasır olduğu, bunun 

dışındaki faaliyetler için cihaz kullanımının zorunlu bulunduğu açıklanmıştır. 

 Bu itibarla, yalnızca açık denizde olta balıkçılığı yapan kişileri kıyıdan alıp 

avlanabilecekleri alana taşıma faaliyetine münhasır olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununda geçen belgeleri düzenlemeniz şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyetiniz bulunmamakta olup, taşıma faaliyetinin yanında herhangi bir mal satışında 

veya hizmet ifasında (yiyecek, içecek satışı, eğlence hizmeti vb.) bulunmanız halinde ödeme 

kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz 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. 


