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Sayı : 68554973-2011/705-1-90 07/09/2012 

Konu : Sezon sonu kapanan şubeden, çalışır 

durumdaki ÖKC'nin adres bilgisinin 

bilgi teknoloji uzmanınca 

değiştirilmesi suretiyle başka bir 

şubeye kurulmasının mümkün olup 

olmadığı. 

 

 

 

 

 

 

İlgi'de kayıtlı özelge talep formunda,  Başkanlığımız ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... 

vergi numaralı mükellefi olduğunuz, sezon bitiminden dolayı (sezon sonu)  kapanan 

şubenizdeki ödeme kaydedici cihaz/cihazların (yazar kasa) mali hafızasına müdahale 

etmeksizin sadece adres bilgilerinin bilgi teknoloji uzmanı personelinizce değiştirilmesi 

suretiyle başka bir şubeye kurulmasının mümkün olup olmadığının bildirilmesi istenilmektedir.  

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde, "Ödeme 

kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde; satış fişini veren kişi veya 

kuruluşun adı ve soyadı veya ünvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap 

numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait 

toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir 

sembolün ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.  

Diğer taraftan, 240 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, 

ödeme kaydedici cihazların, kullanma kılavuzundan yararlanılarak (cihaz mührünü bozmadan) 

tuşlarına basılmak suretiyle fiş üzerine yeni vergi numarasını yazacak şekilde 

programlanabileceği veya aynı işlemin yetkili servislere yaptırılabileceği açıklanmıştır.  

Buna göre, ödeme kaydedici cihazların vergi numaralarının yazıldığı bölümünde yer 

alan mükellef adres bilgileri de vergi numarası uygulamasında olduğu gibi cihaz mührü 

sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle değiştirilebilir niteliktedir. 

Bu nedenle, sezon sonunda kapandığı belirtilen işyerindeki ödeme kaydedici cihazların, 

kapanan işyerinde faaliyette bulunulmaması ve bağlı olduğunuz vergi dairesine bilgi verilmesi 

şartıyla, teknoloji uzmanınız tarafından cihaz mührü sökülmeden tuşlarına basmak suretiyle  fiş 

üzerine şube işyeri adres bilgilerini yazacak şekilde düzenlenerek kullanılması 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. 


