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  İlgide (a)'da kayıtlı özelge talep formu ve ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde; ilimiz …… 

Vergi Dairesi Müdürlüğünün …….. vergi kimlik numarasında kayıtlı olduğunuz, dernek 

başkanı Edip Söğütlü'nün ev adresinin aynı zamanda iktisadi işletmenizin merkez işyeri adresi 

olduğu, faaliyetinizin tenis sporu ile ilgili olarak ücret karşılığı kursiyerlere ders verme 

faaliyeti olduğu, bu faaliyetinizin farklı yerlerde bulunan kamuya ait veya özel işletmelerdeki 

tenis kortlarında icra edildiği, esas itibariyle faaliyetinizin eğitim ve öğretim faaliyeti olduğu 

belirtilerek kursların verildiği tenis kortlarında enerji sistemi ve elektrik tesisatı bulunmadığı ve 

faaliyetinizin eğitim ve öğretim faaliyeti olduğundan bahisle söz konusu faaliyetinizle ilgili 

ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağınız konusunda Başkanlığımız görüşü 

istenilmektedir. 

  

         Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesinde "Satışı yapılan 

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

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

kullanmak mecburiyetindedirler." hükmü yer almaktadır. 

  

 Anılan Kanunla ilgili yayımlanan 2 Seri No.lu Genel Tebliğde, Kanunun 1/3'üncü 

maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak "eğitim öğretim ve kreş işletmeciliği" 

faaliyetleri ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmıştır. 

  

 Bu nedenle, bahse konu faaliyetinizin ilgili Bakanlık tarafından ""eğitim ve öğretim" 

faaliyeti olarak değerlendirilmesi halinde, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen 

fatura veya parekende satış fişlerini düzenlemeniz şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyetiniz bulunmamaktadır. 

 

 

  

 



 

 

EKLER : 

1- …… 

2- …… 

 

 

 
 

 
 
(*)     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. 


