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 İlgi dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi 

olduğunuz, döviz alım satımı yapan yetkili müessese olarak faaliyet gösterdiğiniz, ... tarihinden 

itibaren KDV mükellefiyeti tesis ettirerek gram altın satışına başladığınız, ayrıca vergi 

dairenizden izin yazısı almak suretiyle ödeme kaydedici cihaz satın aldığınız, ancak 379 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kıymetli maden alımında kıymetli maden alım 

belgesi, kıymetli maden satımında da kıymetli maden satım belgesi düzenleme zorunluluğu 

getirilmiş olması nedeniyle ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuzun bulunup 

bulunmadığı, bulunmuyor ise mevcut cihaz ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler 

hakkında tereddüde düştüğünüz belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talebinde 

bulunulmuştur. 

 Bilindiği üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ile; perakende ticaretle uğraşan veya 

hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre fatura 

verme mecburiyetinde olmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihaz 

kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 

 Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257’nci maddesinin verdiği 

yetkiye dayanılarak 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 No.lu Tebliğ ile kendilerine 

kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi verilen yetkili müesseselere; 1/3/2008 tarihinden 

geçerli olmak üzere, kıymetli maden alımında “Kıymetli Maden Alım Belgesi”, satımında da 

“Kıymetli Maden Satım Belgesi” düzenleme zorunluluğu getirilmiş ve bu belgelerin Vergi Usul 

Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken belgeler kapsamına alınması uygun görülmüştür. 

 Yetkili müesseselerce dövizalım veya satımında döviz alım ve satım belgesi 

düzenlemesinin yanı sıra, kıymetli maden alım veya satımı yapılırken ayrıca kıymetli maden 

alım ve satım belgesi düzenlenmesinin; iş yükünü artırdığı, zaman kaybına ve belge israfına 

yol açtığı yönündeki başvurular karşısında, 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

de; mükelleflerin faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı 

kolaylaştırmak amacıyla, anılan belgelerin döviz alım/satım belgesi ve kıymetli maden 

alım/satım belgesi olarak ayrı belgeler olarak değil, 1/9/2008 tarihinden itibaren isteyen 

mükellefler tarafından döviz ve kıymetli maden alımında “Döviz ve Kıymetli Maden Alım 



 

 

Belgesi”, satımında da “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi” adı altında tek belge olarak 

düzenlenmesi imkanı getirilmiştir. 

 Yukarıda yer verilen açıklamalara göre, şirketinizin, Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 No.lu Tebliğ ile kendilerine kıymetli maden 

alım/satım yapma yetkisi verilen yetkili müesseselerden olması halinde, döviz ve kıymetli 

maden alımında/satımında 379 ve 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde 

açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde “Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi” veya “Döviz ve 

Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi”, düzenlenecek olması nedeniyle, ödeme kaydedici cihaz 

kullanımını gerektirecek başkaca bir faaliyetinizin bulunmaması kaydıyla, ödeme kaydedici 

cihaz kullanmanıza gerek bulunmamaktadır. 

 60 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ’in “6- Kullanılmış Cihazların 

Satışı” başlıklı bölümünde ise kullandıkları cihazları satmak veya devretmek isteyen 

mükellefler tarafından yapılacak işlemler açıklanmıştır.  

 Buna göre, ödeme kaydedici cihaz kullanımını gerektirecek başkaca bir satışınızın 

bulunmaması halinde, 60 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ’de yer alan 

açıklamalar çerçevesinde ödeme kaydedici cihazınızı satabileceğiniz veya devredebileceğiniz 

tabiidir. 

 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. 


