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Konu : Eğlence hizmetleri alanında faaliyet 

gösteren tesise giriş bedelinin ne 

şekilde belgelendirileceği. 

 

 

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin eğlence hizmetleri alanında faaliyet 

gösterdiği belirtilerek, tesis içerisinde bulunan müze ve çeşitli aktivitelerden yararlanmak 

isteyen müşterilerden tahsil edilecek giriş bedeli için anlaşmalı matbaalarda bastırılan bilet mi 

yoksa ödeme kaydedici cihaz fişi mi düzenlenmesi gerektiği, ödeme kaydedici cihaz fişi 

düzenlenmesi halinde söz konusu cihazın özel bir şekilde programlanmasının gerekip 

gerekmediği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesinde bu Kanun’a 

göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin 

mecburi olduğu hükme bağlanmıştır. 

  Anılan Kanunun 233’üncü maddesinde ise birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı 

basit usulde tespit edilenlerin ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek 

mecburiyetinde olmadıkları satışlarını ve yaptıkları işlerin bedellerini, perakende satış fişleri, 

makineli kasaların kayıt ruloları ile giriş ve yolcu taşıma biletlerinden herhangi biri ile tevsik 

etmelerinin gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

  Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla getirilen ödeme kaydedici cihaz 

kullanma mecburiyeti, birinci ve ikinci sınıf tacirlerin perakende nitelikli mal satışları veya 

hizmet ifalarının belgelendirilmesiyle ilgili olduğundan ödeme kaydedici cihazların giriş bileti 

düzenlemede (sinemalar hariç) kullanılmaması gerekmektedir. 

  Buna göre, Şirketinize ait tesis içerisinde yer alan müze ve çeşitli aktivitelerden 

yararlanmak amacıyla gelen müşterilerinizden tahsil edilen bedellerin belgelendirilmesinde 

Vergi Usul Kanununa göre giriş bileti düzenlemesi gerekmektedir. 

   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. 


