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mülkiyeti ana firmaya ait POS cihazının 
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 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin bayan hazır giyim alanında faaliyet 

gösterdiği, bayilerinizden olan alacağınızı garanti altına almak ve tahsilâtlarınızı hızlandırmak 

için bayilere kendi adınıza kayıtlı POS cihazlarını verdiğiniz belirtilerek bu cihazların yeni 

nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilip değiştirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız 

görüşü sorulmaktadır. 

 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 

Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunun 1/1 inci maddesinde “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.” hükmü yer almaktadır. 

 Öte yandan, 15/6/2013 gün ve 28678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 426 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4/a bölümünde de, "3100 sayılı Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve 

ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, 

faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 1/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil 

ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama 

dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının 

yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır...." denilmektedir.  

Diğer taraftan, ödeme kaydedici cihazlar, vergi dairesinde hangi mükellef adına kayıtlı 

ise o mükellefe ilişkin mali bilgileri, bir daha silinemeyecek şekilde mali hafızasına 

kaydederek muhafaza altına almakta ve bir nevi mükelleflerin defter ve belgeleri niteliğini 

taşımaktadır. Bu itibarla, mükellefler perakende teslim ve hizmetlerinde ancak kendi adlarına 

kayıtlı ödeme kaydedici cihazları kullanabileceklerdir. 

  

Buna göre, perakende teslimde bulunan bayilerinizin faaliyetlerinde seyyar EFT-POS 

kullanmaları halinde, 01/10/2013 tarihinden itibaren, bu cihazların yerine kendi adlarına kayıtlı 

EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaları gerekmektedir. 

Bayileriniz seyyar EFT-POS kullanmıyor ise işyerlerinde mevcut EFT-POS cihazlarını ve 

ödeme kaydedici cihazlarını kullanmaya devam edebileceklerdir. 

 

 



 

 

  

 Ayrıca, Firmanıza ait olan POS cihazlarının bayi adreslerinde bulundurularak bu 

cihazlarla tahsilat yapılıp yapılamayacağı hususu Bakanlığımız görev alanına girmediğinden 

bunun mümkün olup olmadığı konusunda yetkili kurumdan bilgi talep etmeniz gerekmektedir. 

  

 Ancak, böyle bir uygulama yapılması durumunda, POS cihazının kullanılması 

karşılığında ilgili banka tarafından komisyon talep edilmesi ve firmanızca söz konusu 

komisyonun bayilere yansıtılmasının istenilmesi halinde, bayilerden firmanızca tahsil edilen 

komisyon tutarları için fatura düzenlemeniz icap etmektedir. Ayrıca, ilgili banka tarafından 

POS cihazlarının kullanılması dolayısıyla firmanızdan talep ve tahsil edilen komisyonun, 

banka tarafından düzenlenecek olan banka dekontu ile kayıtlarınıza intikal ettirilebileceği 

tabiîdir. 

 Bayileriniz aracılığı ile yapılan ürün satışlarına ait bedellerin şirketinize ait olan ve 

bayilerinizin işyerinde bulunan POS cihazlarıyla tahsil edilmesinde, bir yandan bayi satmış 

olduğu malların bedelini müşterisinden tahsil etmekte, diğer yandan şirketiniz bayinizden olan 

alacağını tahsil etmektedir. Buna göre bayinin yapmış olduğu satışa ait bedeli gelir hesaplarına 

intikal ettirmesi ve müşterisi adına fatura düzenlemesi gerekmektedir. Şirketinizce de alacağın 

tahsiline yönelik muhasebe kayıtlarının yapılması gerektiği tabiîdir. 

 Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

 

EK : 

özelge talep formu 

 

 

 
 
(*)     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. 


