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 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, organizasyon hizmeti faaliyetinden dolayı 

mükellef olduğunuz, Afyonkarahisar İl’indeki Tarım Teknolojileri fuarında 4 gün süre ile çay 

ve su satışı yapacağınız, bu satışlarınızı perakende satış fişleri ile belgelendirmek istediğiniz 

belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

 Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasında “Maliye 

Bakanlığı belirleyeceği esaslar dahilinde, gerekli şartları taşımayan cihazlar kullanılarak veya 

elle doldurularak satış fişi düzenlenmesine izin verebilir” denilmiştir. 

 Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, genel bütçeye dahil 

daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, 233 sayılı Kararnameye göre 

kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri, Türkiye Ticaret Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret 

Borsaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Vakıflar tarafından veya 

bunların iştiraki ile organize edilen ve belirli zamanlarda açılan fuar, panayır, sergi veya 

benzeri adlar altındaki yerlerde “geçici bir süre faaliyette bulunulması (azami bir ay) bu kısa 

süre içerisinde yapılan satışlar için cihaz kullanılmasının mükelleflere büyük mali külfete 

neden olması” dolayısıyla söz konusu yerlerdeki geçici faaliyetlere istinaden Vergi Usul 

Kanununun belge düzenine ilişkin hükümleri gereğince fatura veya perakende satış fişlerinin 

düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

 Buna göre, Afyonkarahisar’da düzenlenen Tarım Teknolojileri fuarının, yukarıda 

sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından veya bunların iştiraki ile organize edilmesi ve azami bir 

ay faaliyet gösterilmesi halinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilecek satışlarınızı ödeme 

kaydedici cihaz kullanmaksızın Vergi Usul Kanununda geçen fatura veya perakende satış 

fişleriyle belgelendirmeniz mümkün bulunmaktadır. 

 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. 


