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Konu : ÖKC izin yazısı alma ve kullanmaya 

başlama süresinin mali tatile 

rastlaması hk. 

 

 

 

 

 

 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik 

numaralı mükellefi olduğunuz, 3100 sayılı Kanun gereği yeni işe başlayan ve perakende işyeri 

açan mükellefin 30 gün içerisinde yazarkasa kullanma izin yazısı almak zorunda olduğu 

belirtilerek, yazarkasa kullanma mecburiyetinin başlama süresinin mali tatile (01/07/2015-

20/07/2015) rastlaması halinde söz konusu sürenin uzayıp uzamayacağı hususunda 

Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir. 

  

 Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla perakende ticaretle uğraşan veya 

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

mecburiyeti olmayan satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihazları kullanma 

mecburiyeti getirilmiştir. 

  

 Aynı Kanunun mükerrer 8'inci maddesinin 1 numaralı bendinde; süresi içerisinde 

ödeme kaydedici cihazı almayan mükellef adına Vergi Usul Kanununun 353'üncü maddesinin 8 

numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezasının kesileceği belirtilmiştir. 

  

 Anılan Kanunla ilgili 36 Seri No'lu Genel Tebliğin 2/a bölümünde; 01.01.1992 

tarihinden itibaren yeni işe başlayan (ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle 

uğraşan veya hizmet ifasında bulunan) mükelleflerde, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlayacağı açıklanmıştır. 

   

 Öte yandan, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5604 sayılı 

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde "Her yıl temmuz ayının 

birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil 

günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. Son 

günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten 

itibarenyedi gün uzamış sayılır: 

  ..." 

  hükmü, 



 

 

 Diğer taraftan, Kanunun 1 inci maddesinin 6 numaralı bendinde ise, "Malî tatilin sona 

erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî 

tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş 

sayılır." hükmü yer almaktadır. 

 Anılan Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 1 Sıra No.lu Mali Tatil 

Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde açıklanmış, mali tatil nedeniyle uzayan ve işlemeyen 

süreler ayrı ayrı belirlenmiştir. Ancak, ödeme kaydedici cihazların alınması ile ilgili olarak 

belirlenen sürenin mali tatilden dolayı uzayacağına ya da işlemeyeceğine dair herhangi bir 

hükme yer verilmemiştir.  

 Buna göre, söz konusu bent hükmü Kanunun 1 inci maddesi kapsamında olan kanuni ve 

idari süreler hakkında uygulanabileceğinden ve ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyetine ilişkin süre de bu madde kapsamında bir süre olmadığından, konunun mali tatil 

hükümleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

  

  

 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. 


