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 İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizden; … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 

… vergi numaralı mükellefi olduğunuz ve bazen kendi mutfaklarınızda hazırlanan yemekler 

gönderilerek bazen de müşterilerinizin talebi üzerine şirketler içerisinde mutfak kurarak ilgili 

firmalara yemek hizmeti verdiğiniz ve bu işyerlerinde yine müşterilerinizin talebi üzerine 

fatura düzenleme sınırının altında kalan, bedeli firma çalışanlarından nakit olarak tahsil edilen 

kantin faaliyeti kapsamında poğaça, simit, sıcak ve soğuk içecek, kahvaltı malzemeleri vb. gıda 

maddeleri satışlarınızın olduğu ve bu işyerlerinin firmanız için şube niteliği taşımadığından 

bahisle bu işyerlerinin şube olarak tesciline gerek olmadan ödeme kaydedici cihaz 

kullanılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği 

anlaşılmıştır. 

 Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde işyeri; "…….. 

mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, Ģube, depo, otel, kahvehane, eğlence 

ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, 

madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai zirai veya mesleki 

bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir." olarak 

tanımlanmıştır. 

 Bu madde hükmüne göre, mükelleflerin ticari, sınai ve zirai faaliyetlerini yaptıkları 

yerlerin işyeri özelliğini taşıyabilmesi için bu yerlerin "faaliyetin icrasına tahsis edilmesi" veya 

"faaliyetin icra edildiği yer olma" özelliklerini taşıması esastır. 

 Aynı Kanunun 159 uncu maddesinde “Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş 

yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye 

mecburdurlar.” denilmektedir.  

 Öte yandan, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinden Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrasında ; “ 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.  



 

 

 Buna göre, mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin olabilmesi 

için, perakende ticaretle uğraşma ve 1. veya 2. sınıf tacir olmanın yanısıra Vergi Usul 

Kanununa göre fatura kullanma mecburiyeti olmayan perakende satış vesikaları ile 

belgelendirilebilecek mal veya hizmet satışlarının bulunması gerekmektedir. 

 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, 232. maddenin 1. fıkrasında beş bent halinde 

sayılanlara yapılan satışlar ile bedeli 800,00 lirayı (bu tutar bugün için geçerli olup artırıldığı 

takdirde belirlenecek yeni tutarı) aşan satışlar fatura kullanma mecburiyeti bulunan satışlar 

olup, bunlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 800,00 lirayı aşmayan satışlar ise perakende 

satış fişleri ile belgelendirilecek yani ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren satışlardır. 

 Bu işyerlerinde, müşterilerinizin talebi üzerine fatura düzenleme sınırının altında kalan, 

bedeli firma çalışanlarından nakit olarak tahsil edilen kantin faaliyeti kapsamında poğaça, 

simit, sıcak ve soğuk içecek, kahvaltı malzemeleri vb. gıda maddeleri satışlarınızın ayrı bir 

şube ve işyeri olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde; 

 - Müşterilerinizin işyerlerindeki alanların şirketinizin faaliyetine tahsis edildiği ve 

faaliyetin icra edildiği yer olması dolayısıyla ilave işyeri olarak kabul edilerek, ilgili vergi 

dairesine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 168 inci madde hükmü de dikkate alınarak gerekli 

bildirimlerin yapılması zorunluluğu bulunmakta, 

 -Fatura ile belgelendirdiğiniz yemek hizmeti dışında, müşterilerinizle aranızdaki 

anlaşmaya istinaden müşterilerinizin personeline veya 3. kişilere sunulan kantin hizmetine 

ilişkin ise fatura düzenleme sınırının altında kalan satışlarınızla ilgili ödeme kaydedici cihaz 

kullanma mecburiyetiniz 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. 


