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  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … dosya 

numarasında sağlık kabini işletmeciliği nedeniyle serbest meslek faaliyetinden dolayı kayıtlı 

mükellef olduğunuz ve bu faaliyetinizle ilgili olarak elde ettiğiniz hasılatlar için serbest meslek 

makbuzu düzenlediğinizden bahisle, daha hızlı ve pratik olması açısından ödeme kaydedici 

cihaz kullanıp kullanamayacağınız ile kullanılması halinde gün sonunda alınan Z raporu ile 

ilişkilendirilerek tek bir serbest meslek makbuzu düzenleyerek deftere bu şekilde kayıt yapıp 

yapamayacağınız hususlarında bilgi talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır. 

  Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla perakende ticaretle uğraşan veya 

hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi Usul Kanununa göre fatura verme 

mecburiyeti olmayan satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyeti getirilmiştir. 

  2001/1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında İç Genelgede, yeminli mali müşavir, avukat, mimar, 

mühendis, doktor gibi kişilerin serbest meslek erbabı olmaları sebebiyle 3100 sayılı Kanun 

kapsamına girmediklerinden ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin bulunmadığı 

açıklanmış bulunmaktadır. 

  Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesinde, “Serbest meslek 

erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu 

tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak 

mecburiyetindedir.” hükmüne yer verilmiştir. 

  Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, serbest meslek faaliyetiniz dolayısıyla ödeme 

kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamakta olup, mesleki faaliyetinize ilişkin 

yapacağınız her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu düzenlemeniz zorunlu olduğundan 

isteğe bağlı olarak da ödeme kaydedici cihaz kullanmanız mümkün bulunmamaktadır. 

  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. 


