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 İlgi özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı 

mükellefi olduğunuz, ... tarihinde işe başladığınız, sabit bir işyerinizin bulunmadığı ve 

ikametgâh adresinizi irtibat bürosu olarak kullandığınız, mobil (gezici) oto yıkama faaliyeti ile 

iştigal ettiğiniz belirtilerek, yaptığınız söz konusu faaliyet için ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir. 

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

ve eklerinin tetkiki neticesinde; ... tarihinde işe başladığınız, ödeme kaydedici cihaz ile ilgili 

olarak Dairenize herhangi bir talebinizin olmadığı, ... adresinde, nezdinizde düzenlenen ... söz 

konusu adreste yer alan gayrimenkulün 3 oda bir salon olmak üzere 130 metrekarelik bir daire 

olduğu, ikametgah olarak kullanılan söz konusu dairenin bir odasının irtibat bürosu (işyeri) 

olarak kullanılacağı, bu nedenle işyeri olarak herhangi bir kira sözleşmesi yapılmadığı, mobil 

oto yıkama-temizleme (buharla temizleme sistemi) faaliyetinde bulunulduğu, çalışma usulünün 

telefonla sipariş şeklinde olduğu hususlarının tepit 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 satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyeti getirilmiştir. 

 Anılan Kanunla ilgili olarak yayımlanan 36 Seri No’lu Genel Tebliğin 2/a bölümünde; 

1/1/1992 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 cihaz kullanma mecburiyetinin başlayacağı açıklanmıştır. 

 Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili 173 Sıra No’lu Genel Tebliğin C/4-a 

bölümünde; servis otoları kullanmak veya sair yollarla alıcıların ayağına gitmek suretiyle 

emtia satışı veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin bu faaliyetleriyle ilgili olarak Vergi 

Usul Kanununda geçen fatura veya perakende satış vesikalarını düzenlemeleri şartıyla ödeme 

kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin olmadığı açıklanmıştır. 

 Buna göre, mobil oto yıkama-temizleme (buharla temizleme sistemi) faaliyeti ile ilgili 



 

 

olarak; ikametgâhınızın büro olarak kullanılan bölümünü sadece müşterileriniz ile irtibat için 

kullanmanız, bunun dışında herhangi bir emtia satışı yapmamanız, müşterilerin ayağına gitmek 

suretiyle hizmet vermeniz ve bedelini hizmetin verildiği mahalde tahsil etmeniz şartıyla söz 

konusu faaliyetiniz için ödeme kaydedici cihaz kullanmayarak Vergi Usul Kanununda belirtilen 

belgeleri düzenlemeniz 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. 


