
7 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI 

KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ 

 

Resmi Gazete Tarihi: 01/05/1986 

Resmi Gazete No: 19094 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 

3100 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek 

duyulmuştur. 

Bilindiği üzere, anılan Kanunla ilgili olarak yayımlanmış bulunan 6 Seri No.lu Gene1 Tebliğde, 

"perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tüccarların kullanmak mecburiyetinde bulundukları 

ödeme kaydedici cihazların, katma değer vergisi hesabında münhasıran iç yüzde işlemi yapacağı yani 

vergi dahil olarak belirlenen satış tutarından vergiyi ayıracağı, herhangi bir şekilde satış tutarının 

üzerine ayrıca katma değer vergisi hesaplamayacağı, imalatçı v eya ithalatçı kuruluşların daha önce 

onaylanan ve halen kullanılanlar da dahil olmak üzere cihazlarını buna göre düzenleyecekleri, 

mükellefler tarafından da cihazların bu şekilde kullanılacağı" açıklanmıştır. 

 

Bu açıklamaya göre, ödeme kaydedici cihazlar üzerinde gerçekleştirilecek olan düzenlemelerin 

aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılması uygun görülmüştür. 

 

A — DÜZENLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ: 

 

1. İmalatçı ve ithalatçı kuruluşlar, daha önce Bakanlığımızca onaylanan ve halen kullanılmakta olanlar 

da dahil bütün cihazlarını, en geç 1 Haziran 1986 tarihine kadar; 

 

a) Müstakil olarak vergi tuşu ve vergisiz işlem yapan tuş bulunmayacak, 

 

b) Değişik vergi oranlarının (Oranlardan biri % 0 veya vergisiz olarak ifade edilebilir) 

programlanabildiği en az dört departmanı ihtiva edecek, 

 

c) Her bir departman itibariyle vergi dahil satış tutarından vergiyi ayıracak, yani iç yüzde işlemi 

yapacak, 

 



şekilde düzenleyecekler ve bu düzenlemeyi ihtiva eden iki adet cihaz örneğini incelenmek ve 

uygunluk alınmak üzere Bakanlığımız'a göndereceklerdir. 

 

2. Cihazları üzerinde yukarıda belirtilen şekilde yaptıkları düzenlemeler Bakanlığımızca uygun bulunan 

kuruluşlar, bu cihazlarını kullanıcılarına 31 Aralık 1986 tarihine kadar satarak teslim edebileceklerdir. 

 

3. Bakanlığımızdan uygunluk alınarak iç yüzde ile işlem yapar hale getirilen bütün cihazlar, 

kullanıcıların isteğine bakılmaksızın 1 Haziran 1987 tarihine kadar, bu Tebliğin bir sonraki bölümünde 

açıklanan "nihai asgari şart" veya "geçici asgari şart"a göre işlem yapacak tarzda düzenlenecek ve 

teknolojik ömürleri boyunca bu şekilde kullanılacaktır. 

 

4. 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren satılacak bütün cihazlarda "nihai asgari şart" sağlanacak, daha 

önce onaylanmış olsa dahi, anılan tarihten sonra "nihai asgari şartı" ihtiva etmeyen cihazların 

kullanıcılarına satış ve teslimleri yapılamayacaktır. 

 

5. İmalatçı ve ithalatçı kuruluşlar, halen incelemede olanlar da dahil olmak üzere onaylanması 

talebiyle Bakanlığımıza verdikleri veya verecekleri cihazlarını "nihai asgari şart"a göre işlem yapacak 

tarzda düzenleyeceklerdir. 

 

B — "NİHAİ ASGARİ ŞART" VE "GEÇİCİ ASGARİ ŞART": 

 

1. NİHAİ ASGARİ ŞART: 3100 sayılı Kanun kapsamına giren cihazlarda bu Tebliğe ekli 1 no.lu örneğe 

uygun satış fişinin verilmesini sağlayacak ve aşağıda belirtilen şartları kapsayacak tarzda 

gerçekleştirilecek düzenlemeler "nihai asgari şart" düzenlemeleri olup, bu düzenlemelere göre; 

 

a) Cihazlarda en az dört departman bulunacak ve bütün departmanlar, gelecekte mevzuatta 

yapılabilecek yeni düzenlemelere cevap verebilecek şekilde; değişik vergi oranlarının "cihaz mühürü 

sökülmeden ve tuşlarına basılmak suretiyle" programlanabileceği bir tarzda olacaktır. 

 

b) Cihazlarda, vergisiz işlem yapan tuş ve müstakil vergi tuşu bulunmayacak, departman tuşuna 

basıldığında mal cinsi ile birlikte buna tekabül eden katma değer vergisi oranı da yazılacaktır. 

 



c) Cihazlar, mal cinsinin yanında yer alan oranlara göre katma değer vergisini otomatik olarak 

hesaplayarak, "TOPKDV" ye kaydedecek, her hangi bir şekilde yazılı oranlara uygun olmayan bir 

hesaplama yapmayacaktır. 

 

d) Fişler ekli 1 no.lu örneğe uygun olarak en az aşağıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde 

düzenlenecek, basit ve anlaşılır olacaktır. 

 

Fişlerde; 

 

— Baş tarafda mükellefin adı veya ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarasının 

kolaylıkla yazılabileceği bir kısım yer alacak, 

 

— Diğer bilgilerden ayırdedilmiş olarak tarih, müteselsil fiş numarası ve saat ("Fiş No" ve "Saat" 

ibareleri de olacak) bulunacak, 

 

— Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra, saat, onun altına veya aynı sıra dahilinde alt alta 

yazılabilecek. 

 

— Müteselsil fiş numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya her günün 

sonunda "Z" raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1'den başlayarak ilerleyecek tarzda olacak, 

 

— Katma değer vergisi oranları ve vergi iadesi uygulaması dikkate alınarak departmanlara 

programlanan mal cinsleri ve vergi oranları ile vergi dahil satış tutarları yer alacak, 

 

— Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gösterilecek, 

 

— Vergi oranları ile satış bedelinin bir birine karışmaması için bedelin sol başına" işareti konulacak, 

 

— Alınan toplam katma değer vergisi "TOPKDV" veya "KDV", bunun hemen altında, vergi dahil 

toplam satış tutarı "TOPLAM" veya "TOP" olarak g österilecek, 

 



— TOPLAM" ve "TOPKDV" ifadeleri diğer bilgilerden ayırdedilebilmesi bakımından, büyük harflerle 

(çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilecek, 

 

— Ödeme şekilleri (Nakit, Çek, Kredi vs..) ile para üstü, "TOPLAM" dan sonra gelecek şekilde ayrıca 

gösterilebilecek, 

 

— Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil numarası 

bulunacaktır. 

 

2. GEÇİCİ ASGARİ ŞART: Daha önce Bakanlığımızca onaylanmış olup da kullanıcılarına bugüne kadar 

teslim edilmiş veya 31 Aralık 1986 tarihine kadar kullanıcılarına satış ve teslimi yapılacak olan ve 

teknik imkansızlıklar nedeniyle "nihai asgari şart"ın yerine getirilemediği ödeme kaydedici cihazlar 

üzerinde, ekli 2 veya 3 no.lu örneklere uygun satış fişinin ver i lmesini sağlayacak ve aşağıda belirtilen 

şartları kapsayacak tarzda yapılacak düzenlemeler "geçici asgari şart" düzenlemeleri olup, bu 

düzenlemelere göre; 

 

a) Cihazlarda en az dört departman bulunacak ve bütün departmanlar, gelecekte mevzuatta 

yapılabilecek yeni düzenlemelere cevap verebilecek şekilde; değişik vergi oranlarının "cihaz mühürü 

sökülmeden ve tuşlarına basılmak suretiyle" programlanabileceği bir tarzda olacaktır. 

 

b) Cihazlarda, vergisiz işlem yapan tuş ve müstakil vergi tuşu bulunmayacak, departman tuşuna 

basıldığında, mal cinsleri ile bunlara tekabül eden katma değer vergisi oranları veya bu oranları ifade 

eden V1, V2, V3, V4, veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlar yazılacaktır. 

 

c) Cihazlar, katma değer vergisini, yazılı oranlara göre otomatik olarak hesaplayarak, "TOPKDV"ye 

kaydedecek her hangi bir şekilde yazılı orana uymayan bir hesaplama yapmayacaktır. 

 

d) Fişler ekli 2 veya 3 no.lu örneklere uygun olarak aşağıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde 

düzenlenecek, basit ve anlaşılır olacaktır. 

 

Fiş lerde; 

 



— Baş tarafda mükellefin adı veya ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarasının 

kolaylıkla yazılabileceği bir kısım yer alacak, 

 

— Diğer bilgilerden ayırdedilmiş olarak fişin altında veya üstünde tarih ve müteselsil fiş numarası yer 

alacak (müteselsil fiş numarası kesinlikle bulunmakla birlikte ayrıca, "Fiş No" ibaresi ile "saat" 

olmayabilir), 

 

— Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra veya aynı sıra dahilinde alt alta yazılabilecek, 

 

— Müteselsil fiş numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya her günün 

sonunda "Z" raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1'den başlayarak ilerleyecek tarzda olacak, 

 

— Katma değer vergisi oranları ve vergi iadesi uygulaması dikkate alınarak departmanlara 

programlanan mal cinsleri, % 10, % 6, % 3 ve % 0 gibi vergi oranları veya bunları ifade edecek V1, V2, 

V3, V4 veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlar ve vergi dahil satış tutarları yer alacak, 

 

— Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle) kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gösterilecek, 

 

— Vergi oranlarının % 10, % 6, % 3 ve % 0 gibi ifadelerle gösterildiği cihazlarda oranlar, örnek 3'de 

görüldüğü şekilde bedelin önüne veya sonuna bedelle karışmayacak şekilde yazılacak, vergi bu 

oranlara göre otomatik olarak hesaplanarak "TOPKDV" ye kaydedilecek, alınan vergilerin ayrıca 

dökümü yapılmayacak, 

 

— Vergi oranlarının V1, V2, V3, V4 veya T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlarla gösterildiği cihazlarda ise 

rumuzlar, mal cinsi ile bedel arasında yer alacak, "TOPKDV"ye kaydedilen vergilerin oranlar itibariyle 

örnek 2'de görüldüğü şekilde ayrıca dökümü yapılacak, 

 

 

— Toplam katma değer vergisi "TOPKDV" veya "KDV" bunun hemen altında vergi dahil toplam satış 

tutarı "TOPLAM" veya "TOP" olarak gösterilecek, 

 

— "TOPLAM" ve "TOPKDV" ifadeleri diğer bilgilerden ayırdedilebilmesi bakımından, büyük harflerle 

(çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilecek, 



 

— Ödeme şekilleri (Nakit, Çek, Kredi vs.) ile para üstü "TOPLAM" dan sonra gelecek şekilde ayrıca 

gösterilebilecek, 

 

— Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil numarası 

bulunacaktır. 

 

C — ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANANLAR: 

 

a) Kanun hükümleri uyarınca mecbur oldukları için veya kendi istekleri üzerine Bakanlığımızca 

onaylanan ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler, cihazlarının bakım ve onarımı ile yetkili 

kılınan servis istasyonlarına başvuruda bulunarak belirtilen süreler içerisinde söz konusu 

düzenlemelerin yapılmasını sağlayacaklardır. 

 

b) Bahis konusu düzenlemeler gerçekleştirilinceye kadar mükellefler cihazlarını mevcut haliyle 

kullanmaya devam edeceklerdir. 

 

Tebliğ olunur. 

 

NİHAİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 1 

 

.................................................................................   

Mükellefin Adı ve Ünvanı. 

.................................................................................   

Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi 

.................................................................................   

Dairesi ve Sicil No. 

     

29.01.1986 

Tarih 



FİŞ NO: 001 

Fiş No 

Saat: 1045 

Saat 

     

GİYİM %10 

*11000 

M.GİD %6 

*5000 

Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve 

T.GİD %3 

*3000 

Vergi Dahil Satış Tutarları. 

ET %0 

1500 

     

TOPKDV 

*1335 

Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı 

TOPLAM 

*20500 

Vergi Dahil Toplam Satış Tutarları. 

     

MFOA 

0000000 

Mali Sembol, Firma Kodu ve Cihaz Sicil No. 

GEÇİCİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 2 



 

.............................................................................   

Mükellefin Adı ve Ünvanı. 

.............................................................................   

Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi 

.............................................................................   

Dairesi ve Sicil No. 

     

29.01.1986 

Tarih ve Fiş No 

Saat: 1045 

Saat 

     

GİYİM %V1 

*11000 

M.GİD %V2 

*5000 

Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve 

T.GİD %V3 

*3000 

Gösteren Rumuzlar ve Vergi Dahil 

ET %V4 

1500 

Satış Tutarları 

     

V1 %10 

1.000 



V2 %6 

273 

Rumuzların Tekabül Ettiği Vergi 

V3 %3 

82 

Oranları ve Bu oranlara Göre 

V4 %0.0 

Otomatik Olarak Hesaplanan Vergiler. 

     

TOPKDV 

*1335 

Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı 

TOPLAM 

*20500 

Vergi Dahil Toplam Satış Tutarları. 

MFOA 

0000000 

Mali Sembol, Firma Kodu ve Cihaz Sicil No. 

NOT: V1, V2, V3, V4, ibareleri, değişik harfler kullanılmak suretiyle T1, T2, T3, T4 gibi rumuzlarla da 

gösterilebilir. 

 

GEÇİCİ ASGARİ ŞART: ÖRNEK - 3 

 

................................................................  

Mükellefin Adı veya Ünvanı. 

................................................................  

Ad resi, Bağlı Olduğu Vergi 

................................................................  



Dairesi ve Sicil No. 

    

29.01.1986 

0001 

Tarih ve Fiş No . 10.45 

1045 

Saat 

GİYİM 

*11000 %10 

M.GİD 

*5000 %6 

Mal Cinsleri, Vergi Oranları ve 

T.GİD 

*3000 %3 

Vergi Dahil Satış Tutarları. 

ET 

1500 %0 

    

TOPKDV 

*1335 

Alınan Katma Değer Vergisi Toplamı 

TOPLAM 

*20500 

Vergi Dahil Toplam Satış Tutarı. 

MFOA 00000005 

Mali Sembol, Firma Kodu ve 

Cihaz Sicil No. 



 


