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Konu : Yanyana bitişik ve arasında duvar 

bulunan ayrı girişi olan ikinci işyeri 

için ÖKC kullanılması gerekip 

gerekmediği hk. 

 

 

 

 

 

 

İlgide belirtilen özelge talep formu ile, ... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı 

mükellefi olduğunuz, kapalı çarşıdaki işyerinizi büyütmek için bitişiğinizdeki dükkanı 

kiraladığınız ancak, Anıtlar Kurulunca aradaki duvarın yıkılması ve kapı açılmasına müsaade 

edilmediği, her iki işyerinde de müşterilere hizmet verildiği ve giriş kapılarının ayrı olduğu, tek 

bir tezgahla satış yapılan söz konusu işyerinin şube işyeri olarak değerlendirilmesi halinde 

ikinci bir yazarkasa  kullanma zorunluluğunuz bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep 

edilmiştir. 

  

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 tanımlanmıştır. 

  

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." denilmiştir.    

  

Buna göre, bahse konu dükkanların, yalnızca bir duvarla ayrılan yan yana iki faaliyet 

mahallinden ibaret olması, arada başka bir işletme bulunmaması, bu mahallere ayrı ayrı işyeri 

tabelası asılmaması halinde, bu dükkanların tek işyeri olarak kabulü ve buralardan yapılacak 

perakende mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde bir ödeme kaydedici cihaz 

kullanılması 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. 


