
36 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI 

KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ 

 

Resmi Gazete Tarihi: 12/11/1991 

Resmi Gazete No: 21049 

  

  

Kalma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 

 

Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genci Tebliğ 

 

Seri No : 36 

 

  

 

Bilindiği üzere, 3762 sayılı Kanunla 3100 sayılı Kanuna eklenen Geçici 1 inci maddede "Maliye ve 

Gümrük Bakanlığı; bu Kanunun yayımı tarihine kadar 3100 sayılı Kanun uyarınca 1991 yılı içinde 

ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başladığı halde, bu mecburiyetini yerine getiremeyen 

mükellefler ile daha sonraki tarihlerde mecburiyetleri başlayacak olanlar için, bu mecburiyetlerinin 

başlama tarihini bir önceki yıl satış tutarları veya gayrisafi iş hasılatına göre 1992 yılının sonuna kadar 

uzatmaya ve bu süre içine kademeli olarak yaymaya yetkilidir. 

 

İsteğe bağlı olarak ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyetleri 

cihazları aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde başlar." denilmektedir. 

 

Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, 27 Eylül 1991 gün ve 21004 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan 35 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 1991 yılında ödeme kaydedici cihazları kullanma 

mecburiyeti başladığı halde bu yükümlülüğünü süresinde yerine getiremeyen mükelleflerin 

mecburiyetlerinin başlama tarihleri, daha sonra yayımlanacak bir Genel Tebliğ ile ayrıca belirlenmek 

üzere 1992 yılına uzatılmıştı. (*) 

 



Buna göre, 1991 yılında ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti başladığı halde bu 

yükümlülüğünü süresinde yerine getiremeyen ve daha sonraki tarihlerde ödeme kaydedici cihaz 

kullanma mecburiyeti başlayacak olan mükelleflerin, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin 

başlama tarihleri aşağıda açıklandığı şekilde belirlenmiştir. 

 

1- 1991 Yılı Satışları Veya Gayrisafi İş Hasılatına Göre 1992 Yılında Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanacak 

Olanlar: 

 

Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, 1991 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı; 

 

- 15.000.000.-lirayı aşan mükellefler için 31 Ocak 1992, 

 

- 10.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Nisan 1992, 

 

-  5.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Temmuz 1992, 

 

-  5.000.000.- liranın (5.000.000 dahil) altında kalan mükellefler için ise 1 Ekim 1992, 

tarihinden itibaren başlayacaktır. (*) 

 

Ancak, mecburiyetinin başlama tarihinden önce kendi istekleri ile ödeme kaydedici cihaz alan 

mükellefler, almış oldukları bu cihazlarını, mecburiyetlerinin başlama tarihini beklemeksizin (iktisap 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirerek ödeme kaydedici cihazlara ait 

levhayı almak suretiyle) alış tarihinden itibaren geç 30 gün içerisinde kullanmaya başlayacaklardır. 

 

2- Yeni İşe Başlayan ve Sonradan Mecburiyet Kapsamına Giren Mükelleflerde Ödeme Kaydedici Cihaz 

Kullanma Mecburiyeti; 

 

Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti; 

 

a) 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, 



 

b) 1/1/1992 tarihinden itibaren faaliyete geçecek adi ortaklıklarda ve şahıs şirketlerinde, işyerinin 

açıldığı tarihten itibaren (her bir işyerinde ayrı ayrı en az bir ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

suretiyle), 

 

c) İşyeri sayısını artıran (şube şeklinde başka işyerleri de açan) mükelleflerde, bu işyerlerinin açıldığı 

tarihten itibaren (her bir işyerinde ayrı ayrı), 

 

d) Götürü usulde vergilendirilmekte iken veya vergiden muafken herhangi bir nedenle (şartları ihlal 

etme veya kendi isteği ile) gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulan mükelleflerde, gerçek usulde 

vergilendirilmeye başlandıkları tarihten itibaren, 

 

e) Daha önce 3100 sayılı Kanun kapsamına girmeyen (toptancı gibi) veya Kanunun Bakanlığımıza 

tanıdığı yetkiye dayanılarak bu mecburiyetin dışında bırakılan ancak sonradan ödeme kaydedici cihaz 

kutlanmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başlayan mükelleflerde, bu işe başladıkları tarihten itibaren, 

 

f) Müşterilerinin tamamı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında beş bent 

halinde sayılanlardan ibaret olduğu veya her bir satışının bedeli 500.000 lirayı (bu tutar bugün için 

geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aştığı için bütün satışlarına fatura 

düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihaz kullanmayan ancak sonradan 

Vergi Usul Kanununun 232 nci maddîsinde sayılanlar dışındakilere bedeli 500.000 liranın altında kalan 

bir satış yapan mükelleflerde, bu satışın yapıldığı tarihten itibaren, 

 

30 gün içerisinde başlayacaktır, Ancak belirtilen bu süre içerisinde yapılan mal satışların veya hizmet 

ifalarının, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenecek perakende satış fişi veya faturalarla 

belgelendirileceği tabiidir. 

 

Tebliğ olunur. 

 

  

 

(*) Güncelliği kalmamıştır. 


