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İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesinin …vergi kimlik numarasında 

pasta ürünleri imalatı ve satışı faaliyetinden dolayı mükellef olduğunuz, bir şubenizde 

müşteriye direk satış, diğer şubelerinizde ise masa hizmeti veya dışarıda tüketilmek üzere paket 

servisi şeklinde satışlar yaptığınız, müşterilerinizin siparişlerini takip amacıyla kullandığınız 

elektronik cihazları 406 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca ödeme kaydedici 

cihazlara bağlattırma zorunluluğunuzun olup olmadığı ile zorunluluk kapsamında olmanız 

halinde ne şekilde fatura düzenleyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

 Bilindiği üzere, 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “3. Müşterilerin 

Kendilerine Servis Esasına Göre Yemek Hizmeti Verilen İşyerlerinde Belge Düzeni” başlıklı 

bölümünde; Vergi Usul Kanununun 227 ve Mükerrer 257 nci maddeleri ile Bakanlığımıza 

tanınan yetkiye dayanılarak;  

“… 

3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı bendinde "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. 

  

Yukarıdaki kanun hükümlerinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden, söz konusu 

işyerlerinde müşteriye, sipariş ettiği ürünleri takip etmesi ve alması için verilen belgeleri üreten 

cihazların, 01.07.2011 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlara bağlı olarak kullanılması 

zorunluluğu getirilmiştir.  

  

Buna göre, söz konusu takip cihazlarının, yapılan satışa ilişkin olarak yalnızca ödeme 

kaydedici cihaz tarafından otomatik olarak iletilecek bilgilere göre (herhangi bir manuel giriş 

yapılmaksızın) fiş üretecek nitelikte olması gerekmektedir. 

  

Bahse konu cihazların ödeme kaydedici cihazlara bağlanma işlemi, ödeme kaydedici 

cihaz firmalarının yetkili servislerince yapılacaktır. Ancak, bağlanma işleminden önce, ilgili 



 

 

ödeme kaydedici cihaz firmalarınca Bakanlığımıza müracaat edilerek, yapılacak bağlantının 

3100 sayılı Kanun ve ilgili tebliğlerle belirlenen usul ve esaslara uygunluğu açısından izin 

alınması gerekmektedir. 

  

Bedeli alındıktan sonra yiyecek ve içeceklerin müşterilerin kendilerince servis edilmesi 

esasına göre yemek hizmeti verilen işyerlerini işleten mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen 

zorunluluğa uymadıklarının tespiti halinde haklarında her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 

Mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.” açıklamalarına yer 

verilmiştir. 

  

 Bu açıklamalara göre, direk satış, paket servisi (dışarıda tüketilmek üzere)  ve masa 

hizmeti şeklinde gerçekleştirilen satışlarınızın yapıldığı işyerlerinde, müşterilerinizin 

siparişlerini takip amacıyla kullandığınız elektronik cihazları, ödeme kaydedici cihazlara bağlı 

olmaksızın, müşterilere sipariş fişi vb. belge verecek şekilde kullanmanız mümkün 

bulunmamakta, kullanmak istemeniz halinde ise ödeme kaydedici cihazınızın üretici veya 

ithalatçısı firmaya müracaat ederek, söz konusu takip cihazını ödeme kaydedici cihazınıza 

(Bakanlığımızdan izin alınmak suretiyle yetkili servislere) bağlattırmanız gerekmektedir. 

Münhasıran masada hizmet şeklinde verilen ve ödeme kaydedici cihaz fişleri ile 

belgelendirilen satışlarınız için ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

  

Bu nedenle, Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan,  direk 

satış, masa hizmeti ve dışarıda tüketilmek üzere paket servisi şeklindeki satışlarınız, yukarıda 

açıklandığı şekilde ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenecek fişlerle belgelendirilecek, 

siparişleri takip amacıyla kullanılan elektronik cihazlardan (sipariş amacıyla da olsa) hiçbir 

şekilde fiş düzenlenmeyecektir. 

  

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. 


