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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 Mecburiyetinin Başlaması: 

 

Kanunun 6 ncı maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti, 1984 yılı satışları veya 

gayrisafi iş hasılatları 120.000.000.- TL.nı aşan ve satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra 

satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren mükellefler için 1 

Temmuz 1985 tarihinden itibaren başlamaktadır. 

 

2. Bir Önceki Dönem Satışları veya Gayrisafi İş Hasılatları: 

 

Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlanmasının tespitinde esas alınan bir önceki 

dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatlarının bu cihazlar kullanılmak suretiyle belgelendirilmesi 

gereken işlemlerden mütevellit satış veya iş hasılatı olarak anlaşılması gerekmektedir. Belirtilen 

mahiyetteki işleri yanında, ideme kaydedici cihaz kullanılmasını gerektirmeyen veya Bakanlığımızca 

ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin dışında bırakılan faaliyetlerle de uğraşan mükellefler, 

bir önceki dönem satışları veya iş hasılatlarını ve sözkonusu faaliyetlerle de uğraşan mükellefler, bir 

önceki dönem satışları veya iş hasılatlarını ve sözkonusu faaliyetlerden elde edilen satış ve gayrisafi iş 

hasılatlarını ayrı ayrı mütalaa etmek suretiyle tesbit edeceklerdir. 

 

Öte yandan, birden fazla işletmeye sahip olan ve bu işletmelerin tamamında veya bir bölümünde 

ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren faaliyetlerde bulunan mükellefler için, bu tür 



işletmelerindeki satış veya gayrisafi iş hasılatlarının toplamı esas alınmak suretiyle ödeme kaydedici 

cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi belirlenecektir. 

 

Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin belirlenmesinde esas alınacak 

bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatlarının tesbiti ile ilgili olarak, yukarıda belirtilen 

hususlar aşağıdaki örneklerle açıklanmıştır. 

 

Örnek 1: Akaryakıt bayii olan bir mükellefin 1984 yılındaki benzin ve motorin satışları toplamı 

200.000.000.- TL. lastik ve oto aksesuarı satışları toplamı 20.000.000.- TL. dır. Bu mükellef için ödeme 

kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 1 Temmuz 1985 tarihinde başlamamaktadır. 

 

Örnek 2: Toptan ve parekende kumaş ticareti ile uğraşan bir mükellefin 1984 yılı toptan satışları 

750.000.000.- TL; perakende satışları ise 50.000.000.- TL.dır. Bu mükellef için de ödeme kaydedici 

cihaz kullanma mecburiyeti 1 Temmuz 1985 tarihinde başlamayacaktır. 

 

Örnek 3: 2 ayrı bakkal dükkânı ile bir kasap dükkânı işletmekte olan bir mükellefin bu işletmelerinde 

1984 yılında yaptığı perakende satış hasılatları sırası ile 40.000.000.- TL. 80.000.000.- TL. ve 

115.000.000.- TL.dır. Mükellefin ayrı ayrı işletmelerindeki hasılat 120.000.000.- TL. nın altında kaldığı 

halde; toplamı olan 235.000.000.- TL. 120.000.000.- TL.'nı aştığından, bu mükellef için ödeme 

kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 1 Temmuz 1985 tarihinde başlayacaktır. 

 

3. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Yerine Getirilmesi: 

 

Ödeme kaydedici cihaz almak için, 1 Temmuz 1985 tarihinden önce, cihazları Bakanlığımızca 

onaylanmış olan kuruluşlara başvuruda bulunarak sözleşme yapan ve cihazın kullanımı ile ilgili gerekli 

eğitimlere başlayan mükellefler, anılan tarihten itibaren cihaz kullanım mecburiyetini yerine getirmiş 

sayılacaklardır. Bu suretle satışı yapılan ödeme kaydedici cihazların, 31 Ağustos 1985 tarihine kadar 

alıcılarına teslim edilmesi ve alıcılar tarafından kullanımına başlanılması şarttır. Bu mecburiyeti yerine 

getirmeyen ödeme kaydedici cihaz üretici ve ithalatçılarına verilmiş onay belgeleri yeniden gözden 

geçirilecektir. 

 

Ancak; bu mükellefler, ödeme kaydedici cihazları fiilen kullanmaya başlayıncaya kadar, yaptıkları 

satışlar veya verdikleri hizmetler için, Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümleri 

gereğince düzenlemek mecburiyetinde oldukları belgeleri kullanmaya devam edeceklerdir. Söz 

konusu mükellefler, gerekli eğitim sona erip cihazlarını teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir 



hafta içerisinde fatura kesmek mecburiyetinde bulunmadıkları satışları veya yaptıkları işleri 

belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihazları kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.(*) 

 

4. Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanmak Suretiyle Verilen Satış Fişleri: 

 

Ödeme kaydedici cihazlar kullanmak suretiyle verilen satış fişleri mükelleflerin fatura vermek 

mecburiyetinde olmadıkları satışlarının belgelendirilmesinde Vergi Usul Kanunu Hükümleri uyarınca 

verilmesi gereken "perakende satış fişi" yerine geçecek ve ücretlilere vergi iadesi uygulamasında 

geçerli belge olarak kabul edilecektir. 

 

Ancak, Kanuna ve Bakanlığımızca aranan şartlara uygunluğu tesbit edilerek onaylanmış bulunan 

ödeme kaydedici cihazları kullananlar, cihazların Bakanlığımızca onaylandığını ve cihaz kullanmak 

suretiyle verecekleri satış fişlerinin, Vergi Usul Kanunu Hükümleri uyarınca verilmesi gereken 

"perakende satış fişi" yerine geçtiğini ve bu fişlerin ücretlilere vergi iadesi uygulamasında geçerli 

belge olduğunu belirtir bilgilerin de yer aldığı, bağlı bulundukları vergi dairesinden verilecek olan bir 

levhayı, cihazın üzerine ve müşterilerin devamlı surette görebileceği bir yere asacaklardır. Üzerinde 

levhası bulunmayan ve daha önceki Tebliğlerde de açıklandığı üzere verdikleri satış fişlerinde, "satış 

fişini veren kişi ve kuruluşla ilgili bilgiler, satılan malların cinsi, müteselsil fiş numarası, işlem tarihi ve 

sonunda cihazın onaylandığını gösterir mali sembol ve cihaz sicil numarasına ait bilgilerin yer 

almadığı" cihazlar kullanılmak suretiyle verilen fişler Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş ve 

ücretlere vergi iadesi uygulamasında geçerli bir belge olarak kabul edilmeyecektir. 

 

Tebliğ olunur. 

 

(*) Güncelliği Kalmamıştır. 


