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3100 Sayılı "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti 

Hakkındaki Kanun"la ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 

1. Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti : 

 

Kanunun birinci maddesiyle satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra; satışını yapanlar 

dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, ödeme 

kaydedici cihaz kullanmak mecburiyeti getirilmiştir. 

 

1 inci maddenin, 1 ve 2 nci fıkralarının bir arada değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere; satışı 

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

kimselere hizmet veren birinci veya ikinci sınıf tüccarlar, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları 

satış veya işlerinin bulunması halinde, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. Diğer 

bir ifade ile birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, perakende satış veya hizmet işleriyle uğraşmaları ve Vergi 

Usul Kanununa göre fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışlarının bulunması şartlarının 

birlikte mevcudiyeti durumunda ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. 

 

Fatura verme mecburiyeti olmayan satışlardan kasıt, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin 

birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan onbin liranın altındaki emtia satışları veya 

işlerdir. Bu satışlar için emtiayı alan veya işi yaptıranların istemeleri üzerine veya mükellefler 

tarafından kendiliğinden fatura düzenlenmesi; söz konusu satışların fatura verme mecburiyeti dışında 

kalan satışlar olma özelliğini değiştirmeyecektir. 

 

2. Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinde olmayanlar: 

 

Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkra hükmü ile Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden, 1 Seri No'lu 

Genel Tebliğin IV üncü bölümündekilere ilaveten aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin 

de ödeme kaydedici cihaz kullanmamaları uygun görülmüştür. 

 



a) Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri, 

 

b) PTT hizmetleri, 

 

c) Kara, hava, deniz ve demiryolları ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı, 

 

d) Giriş bileti karşılığında verilen hizmetler, 

 

c) Eğitim, öğretim ve kreş işletmeciliği, 

 

f) Spor Toto, Milli piyango, at yarışları ile diğer müşterek bahis ve talih oyunları bayiliği, 

 

g) Elektrik, su ve havagazı işletmeleri, 

 

Söz konusu istisna yalnızca anılan faaliyetlere münhasır olup, bunun dışındaki faaliyetler için cihaz 

kullanımı mecburidir. 

 

3. Ödeme kaydedici cihazları kullanma mükellefiyetleri başlamadığı halde bu cihazları kullananlar : 

 

Kanunun 6 ncı maddesinde, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri, 

mükelleflerin bir önceki dönem satışları veya gayri safi iş hasılatlarına göre belirlenmiştir. 

 

Kendi istekleri üzerine ödeme kaydedici cihazları kullanmak isteyenler anılan maddede yer alan 

mükellefiyete geçiş tarihleri ile ilgili mecburiyete bakılmaksızın söz konusu cihazı kullanabilecekler ve 

fatura kesmek mecburiyetinde olmadıkları satışlarını belgelendirilmesi için cihazı kullanmak suretiyle 

yaptıkları işlemler muteber addedilecektir. 

 

4. Satış fişleri: 

 



Ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle verilen satış fişlerinin üzerinde kanunen bulunması 

gereken bilgilerden, mükellefin adı veya ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve satılan malların 

cinsi ile ilgili bilgiler, cihazların kapasiteleri dolayısıyla belli kısaltmalarla gösterilebilecektir. Şu kadar 

ki, yapılacak bu kısaltmaların herkesçe kolaylıkla anlaşılabilir bir tarzda olması gerekir. 

 

Mali Sembol ile Cihaz Sicil Numarası, satış fişinin kesilmeden önceki kısmında,yani sonunda yer 

alacaktır. Cihaz Sicil Numaraları, ilk iki karakter Bakanlığımızca verilecek firma kodu ile cihaza ait sicil 

numarasını gösterir asgari altı rakamdan oluşacaktır. 

 

5. Kuruşlu işlemler : 

 

Ödeme kaydedici cihazların satış fişleri ve kayıt ruloları ile mali hafızalarında kuruşlu işlemler 

gösterilmeyecektir. 

 

6. Ödeme kaydedici cihazların fonksiyonları: 

 

Bu Kanun gereği kullanılacak ödeme kaydedici cihazlar, 1 Seri No.lu Genel Tebliğin VI ncı 

bölümündekilere ilaveten aşağıdaki fonksiyonları yerine getirecektir. 

 

a) Cihazlar, Katma Değer Vergisi hesabında münhasıran dış yüzde işlemi yapacak, yani satış tutarının 

üzerine ayrıca Katma Değer Vergisi hesaplayacak, herhangi bir şekilde vergi dahil satış tutarından, 

vergiyi ayırma gibi bir işlem yapmayacaktır.(*) 

 

b) Cihaz bünyesinde yer alan mali hafıza, gün sayısı veya tarihi ile birlikte günlük kapama fişinde yazılı 

vergi dahil toplam satış tutarını (toplam hasılat) ve Katma Değer Vergisi miktarını, kümülatif 

toplamlar veya her bir günlük kapama fişine basılan ve karşılık teşkil eden yekünlerin tek tek 

toplamları itibariyle gösterecektir. 

 

7. Satış öncesi işlemler: 

 

Ödeme Kaydedici Cihazlar, imal ve ithal eden kuruluştan çıkışından önce bir denetim elemanı 

nezaretinde tek tek mühürlenecek, bu husus bir tutanak ile tesbit edilecektir. 

 



8. Ödeme kaydedici cihazların bakım ve onarımı: 

 

Ödeme kaydedici cihazları imal veya ithal eden kuruluşlar, bu cihazların bakım ve onarımı konusunda 

aşağıda belirtilen şartlara uyacaklar ve bunları mümkün kılacak bir servis teşkilatını kuracaklardır. 

 

a) Ödeme kaydedici cihazlar için satış tarihinden geçerli olmak, yedek parça ve işçilik hizmetleri 

bedelsiz yapılmak kaydıyla asgari bir yıllık bir garanti verilecektir. 

 

b) İmalatçı veya ithalatçı kuruluşlar satılan her cihaz için satış tarihinden itibaren yedek parça da dahil 

olmak üzere en az 10 yıllık bakım ve oranımı garanti edeceklerdir. 

 

c) Kullanıcı ile satıcı arasında, bakım ve onarım anlaşması yapılması halinde, cihazın bakım ve onarımı 

için ilgili servisçe yapılacak işler karşılığında alınan "yıllık servis ücreti" bakıma konu cihazın (veya bu 

cihaz imalattan kaldırılmış ise ona en yakın olan modelin) bakım ve onarımın yapıldığı yılın başındaki 

satış bedelinin yedek parça hariç % 2 sini, yedek parça dahil % 8 ini geçmeyecektir. Ancak, her 

çağırma için en yakın servis istasyonu ile makinenin kullanıldığı yer arasındaki mesafenin her 10 km.'si 

için 1 litre mazot tüketileceği hesabı ile tespit edilen fiyat üzerinden ve tek istikamet esas alınarak 

hesaplanacak ulaşım masrafı bakım ve onarım ücretinden ayrı olarak talep edilecektir. 

 

d) Satış sonrası bakım ve onarımı servisleri cihazları kullananların başvuru tarih ve saatinden itibaren 

72 saat içerisinde arızalanan cihazların bakım ve onarımını yapacaklardır.(*) 

 

e) Servis istasyonlarında bir başvuru kayıt defteri bulundurulacak ve bakım ve onarım için müracaat 

eden kuruluşlar, müracaat gün ve saati belirtilmek kaydıyla bu defterlere kayıt edilecektir. 

 

f) Servis istasyonlarında her beşyüz ödeme kaydedici cihaz için en az bir yetkili teknik eleman 

bulundurulacaktır. 

 

Tebliğ olunur. 

 

(*) Güncelliği Kalmamıştır. 


