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T.C. 
GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

 ĠSTANBUL VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 

 

  

Sayı : 11395140-105[VUK1-20206]-129201 11.05.2017 

Konu : Ödeme kaydedici cihaz  

 

 

 

 

 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ……. Mh. ……… Cd. No:……. adresinde 

faaliyette bulunduğunuz, ayrıca faaliyette bulunduğunuz söz konusu binanın teras katını da 

şube olarak açtığınız,  2. kattaki dükkanınız ile teras katı arasında size ait olmayan başka bir kat 

bulunduğu, 2. kattan teras katına sadece yiyecek ve içecek servisi yaptığınız, gelir ve giderlerin 

tamamının 2. kata ait olduğu, müşterinin hem 2. katta hem de teras katında hizmet aldığı 

belirtilerek her iki dükkanınız için tek yazar kasanın kullanılması talep edilmektedir. 

  

 Yapılan E-VDO sorgulamasında söz konusu teras katındaki dükkanınıza ilişkin olarak 

09/08/2016 tarihinde şube açılışı yapıldığı görülmektedir. 

  

 Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156'ncı maddesinde işyeri; "Ticari, 

sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, 

imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, 

hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur 

büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu 

faaliyetlerde kullanılan yerdir" şeklinde tanımlanmaktadır. 

  

 Diğer taraftan, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1/1. maddesinde, "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." denilmektedir. 

  

 36 Seri No'lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin 2/c bölümünde ise ödeme 

kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin, İşyeri sayısını artıran (şube şeklinde başka 

işyerleri de açan) mükelleflerde, bu işyerlerinin açıldığı tarihten itibaren (her bir işyerinde ayrı 

ayrı) 30 gün içerisinde başlayacağı açıklanmaktadır. 

  

 Buna göre, teras katındaki işyerinize ilişkin şube açılışı yapılmış olması, bahse konu 

işyerlerinizin ayrı katlarda olması, her iki işyeri arasında tarafınıza ait olmayan başka bir kat 

bulunması nedeni ile perakende mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde her 

bir işyeri için ayrı ödeme kaydedici cihaz kullanmanız gerekmektedir. 

  

 Bilgi edinilmesini rica ederim. 
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(*)     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. 


