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 İlgi özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ...  vergi numaralı 

mükellefi olduğunuz, Bilimsel Dökümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığınız bünyesinde 

... tarihinden itibaren kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazda yayın satışı sırasında yapılan 

kod hatası, nakit tuşu yerine kredi tuşuna basılması veya yayın bedelinin hatalı girilmesi gibi 

birtakım hatalar nedeniyle 2011 yılında hatalı ödeme kaydedici cihaz fişleri düzenlendiği 

belirtilerek; hatalı düzenlenen fişlerle ilgili olarak yapılması gereken işlemler hususunda 

Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir. 

 Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihaz kullanımında meydana gelen hataların nasıl 

düzeltileceği 9 Seri nolu ödeme kaydedici cihaz tebliğinin 11 inci bölümünde açıklanmıştır. 

 Buna göre, ödeme kaydedici cihazların fiş toplamlarını kaydetmeye ve saklamaya tahsis 

edilmiş mali hafızalarının silinemez ve değiştirilemez özellikte olması sebebiyle, hatalı 

düzenlenen fişlerle ilgili olarak cihazların mali hafızalarına herhangi bir müdahalede 

bulunulmaması, düzeltmenin, hatalı fişin aslının (müşteriye verilecek olan) iptal ve 

istendiğinde ibraz edilmek üzere işletmede kalan kayıt rulosundaki örneğinin üzerine 

iliştirilerek muhafaza edilmesi, bunun yerine gerçek bedel yazılmak suretiyle düzenlenen fişin 

müşteriye verilmesi ve kanuni defterlere gerçek satış hasılatının yazılması suretiyle 

gerçekleştirilmesi gerekir. 

 Hatalı fişin yanlışlıkla müşteriye verilmesi ve bulunamaması halinde ise yeterli verilerle 

ispatlanmak (hatalı fişin fatura düzenleme limitinin veya işletmenin günlük hasılatının üzerinde 

olması vb.) kaydıyla yapılan hatanın mükellef tarafından bir dilekçeyle ilgili vergi dairesine 

bildirilmesi, vergi dairesi müdürlüğünce durumun tutanakla (hatalı ödeme kaydedici cihaz 

fişinin tarihi, numarası, bedeli ve satılan ürünün cinsi belirtilmek suretiyle) tespit edilmesi, 

düzenlenen tutanağın bir örneğinin mükelefin tarh dosyasına konulması ve hatalı fiş yerine 

gerçek bedel üzerinden yeniden ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenerek kayıtların buna göre 

yapılması gerekmektedir. 

 Diğer taraftan, satış işleminin nakit tuşu yerine kredi tuşuna basılmak suretiyle 

sonlandırılması halinde, hasılata ilişkin bilginin ödeme kaydedici cihazın mali hafızasına 

kaydedilmiş olması şartıyla bu hataya istinaden herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek 



 

 

bulınmamaktadır. 

 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. 


