
 
 
 

MALİYE BAKANLIĞI’NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ  
(YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? 

 
 
 
 

I - Konu 
 

Bu rehber, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz (bundan 
böyle yazar kasa olarak anılacaktır) ithalatı, üretimi ve satışı konusunda yetkili yazar 
kasa firması olmak isteyen kurumlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. 
 

II - Kimler Yazar Kasa Firması Olabilirler? 
 

Türkiye’de faaliyet gösteren, yazar kasa ithalat veya üretimi ile uğraşan ve yurt 
çapında bu cihazların bakım ve onarım hizmetlerini vermeye yönelik yeterli servis 
teşkilatları olan kurumlar, Başkanlığımızdan onay almak suretiyle yazar kasa firması 
olabilirler. 
 

III - Yazar Kasa Firması Onay Başvuruları Nereye ve Ne Şekilde 
Yapılır? 
 

Yazar kasa ithalat veya üretimi ile iştigal eden firmalar, Gelir İdaresi 
Başkanlığına hitaben yazacakları bir dilekçe (Ek 1) ve aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri 
ihtiva eden dosya ile birlikte müracaat ederek onay talebinde bulunabilirler. 
 

IV - Onay Başvuru Dosyasında Yeralacak Bilgi ve Evraklar 
 

09.02.1985 tarih ve 18861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri No.lu 
ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin VIII. bölümünde düzenlendiği üzere onay 
başvuru dosyalarında aşağıdaki bilgi ve evrakların yer alması gerekir. 
 

1) Üretici ya da ithalatçı firmanın veya bunların kanuni ya da ticari 
temsilcilerinin kimliklerini açıklayıcı bilgiler,  

2) Cihazın üretildiği ülke,  

3) Cihazı üreten fabrikanın adı ve adresi,  

4) Cihazın modeli,  

5) Cihazın ticari ismi (markası), 

 

 



 

6) Cihazın tipi,  

7) Cihazın teknik özellikleri, 

8) Cihazın yapımı ve iyi bir şekilde işlemesini garanti edecek emniyet 
cihazlarına ait açıklayıcı rapor,  

9) Elektronik unsurların listesi ve bunların başlıca özellikleri, (Ulusal veya 
Uluslararası normlara atıf yapılacak)  

10) Fonksiyonel ve imalatla ilgili özelliklerinin açıklandığı şema ve planlar,  

11) Cihazın işleme programı ve işleniş sırasında dikkate alınacak konuları 
içeren bir ana şema,  

12) Cihazın bütününün ve muhtelif kısımlarının fotoğrafları,  

13) Cihaz için teklif edilen, yüksekliği bir, genişliği iki veya üç yazı karakterine 
tekabül eden ve "M" ve "F" harflerinin stilize edilmiş bileşiminden meydana gelen mali 
sembolün resimleri ve özellikleri,  

14) Kullanım ve bakım normları, (Ulusal veya Uluslararası)  

15) Satış usulü organizasyonunun özellikleri,  

16) Bakım ve onarım organizasyonunun özellikleri,  

17) Yurt içinde yetkili bakım ve onarım yapabilecek merkez ve servislerin listesi 
bunların yerlerini gösterir harita,  

18) Bakım ve onarım merkezlerinde çalışacak elemanlara verilmesi düşünülen 
kimlik belgesi ve kullanılacak damganın örneği,  

19) Cihazı üreten firmanın adını belirten damgası (kaşesi),  

Yazar kasa modelinin onaylanabilmesi için, yukarıda belirtilen dilekçe ile 
birlikte, iki adet cihazın teslimi gerekir. Dilekçede ayrıca cihazların yürürlükte olan 
kanuni ve idari hükümlere uygun olduğu belirtilmelidir. Seri olarak yapılacak 
üretimlerin onaylanan modele uygun olarak imal edileceği garanti edilmelidir. 

V - Onay Başvurularının İncelenmesi  

Yazar kasa firması onay başvurularının incelenmesi idari ve teknik incelemeler 
olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. 

 

 

 



 

 

A-İdari İncelemeler 

Yazar kasa firmasına yönelik idari incelemeler Bakanlığımız Merkezi Denetim 
elemanlarınca yapılır. Bu incelemelerde, firmanın faaliyet konusu, sermayesi, 
ortakları, yönetim kurulu, ticaret sicil kayıtları, gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefiyeti, ithalat veya üretim kapasitesi, servis (bakım, onarım ve satış) teşkilatı, 
yedek parça temini ve servis hizmetleri ile en az 10 yıl bu alanda faaliyet 
gösterilebilmesi bakımından finansman yapısının yeterli olup olmadığı vb. konular 
dikkate alınır. 

Kanuna göre, yazar kasa ithalat veya üreticilerinin her 500 cihaz için en az bir 
eleman bulunduracak şekilde yurt sathına yayılmış bakım ve onarım teşkilatlarını 
kurmaları ve satılan her cihaz için satış tarihinden itibaren yedek parça da dâhil olmak 
üzere en az 10 yıllık bakım ve onarımı garanti etmeleri şarttır. 

 B-Teknik İncelemeler 

Yazar kasa modellerinin, Kanun ve tebliğlerde belirtilen teknik ve fonksiyonel 
şartlara uygun olduğunun onaylanması gerekmektedir.  

Onay işlemi, kuruluş şekli Kanunun 5 inci maddesi uyarınca belirlenen 
komisyonun görüşü alınarak Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.  

Teknik incelemeler, Komisyonda ve Türk Standartları Enstitüsü’nde olmak 
üzere iki safhada gerçekleştirilmektedir. 

a) Komisyon incelemeleri 

Komisyon incelemeleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, YÖK, TUBİTAK, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir ekip 
tarafından yürütülmektedir. 

Komisyon, onayı isteyen tarafın sunmuş olduğu dosyadaki belgeleri inceler. 
Cihazın uygun bir biçimde işleyişini değerlendirmek açısından gerekli bütün 
incelemeleri, bütün denemeleri yerine getirir. Bu çerçevede cihazın teknik ve 
fonksiyonel bakımlardan Kanunda ve Tebliğlerde belirtilen şartları yerine getirip 
getirmediğini tespit eder. Gerek duyması halinde TSE testlerine tâbi tutulmasını ister. 
Komisyon, ödeme kaydedici cihazının onaylanmasını isteyen kişiden, onayla ilgili 
inceleme ve denemeleri yapabilmek için gerekli personel, araç ve materyal talebinde 
bulunabilir. Komisyon incelemeleri sonunda bir rapor hazırlar ve bunu Gelir İdaresi 
Başkanlığına sunar. 

b) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İncelemeleri  

TSE incelemeleri Enstitünün Merkez Elektronik Laboratuvarı veya onaylı 
taşeron laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. 

 



 

TSE laboratuvarlarında ilgili teknik belgelerde belirtildiği şekilde, Elektriksel Özellikler, 
Emisyon, Bağışıklık, Çevre Şartlarına Dayanıklılık, Piyasaya Arz vb. deneyler yapılmaktadır. 
Yapılan bu deneylerin sonunda bir rapor düzenlenerek Başkanlığımıza gönderilmektedir. 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların teknik incelemeleri 426 Sıra No.Lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği şekilde TÜBİTAK ve TSE 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

VI - Onay ve Yazar Kasa Firması Olma 

İdari ve teknik incelemeler sonunda olumlu raporlar alan yazar kasa firmaları adına bir 
"Onay Belgesi" (EK: 2) düzenlenerek durum bir yazı ile firmaya bildirilir. Onay Belgesinde, 
onayın tarihi, sayısı, süresi ile cihazın markası, modeli firma kodu, mali sembolün özellikleri ve 
Uygunluk Kontrollerinin sonucu bildirilir. Adına Onay Belgesi düzenlenmiş ve tebliğ edilmiş 
bulunan kurumlar yazar kasa firması olma niteliğini kazanırlar. 

Yazar kasa onayları üç yıl için geçerlidir. Bu süre, cihazın onaylı teknik yapısı ve firmanın 
onay süresinin iptalini gerektirir bir fiili tespit edilmediği takdirde eşit sürelerle uzatılmaktadır. 

VII - Sorumluluk 

Yazar kasa uygulanması ile ilgili olarak Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı 
firmalar, kurmuş oldukları satış ve bakım-onarım servisleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

Yazar kasaların satış işlemleri, üretici veya ithalatçı firmalar tarafından kurulan satış 
teşkilatlarınca gerçekleştirilmektedir. Anılan satış teşkilatları, yazar kasa kullanıcılarına 
yapacakları satışlarda, kanun ve tebliğlerde öngörülen usul ve esaslara uyacaklardır. Örneğin 
satış teşkilatları, yalnızca vergi dairesinden izin yazısı alan mükelleflere yazar kasa satışı 
yapacaklar ve cihazları, ruhsatname ve kullanma kılavuzu ile birlikte noksansız olarak teslim 
edeceklerdir. 

Üretici veya ithalatçı firmalar, satılan her cihaz için satış tarihinden itibaren yedek parça 
da dahil olmak üzere en az 10 yıllık bakım ve onarımı garanti edeceklerdir. Firmalar, sattıkları 
her 500 cihaz için en az bir eleman bulunduracak şekilde yeterli bilgi ve teknik donanıma sahip, 
olağan ve olağan üstü müdahaleleri yapabilecek yurt sathına yayılmış bakım-onarım servis 
teşkilatını kuracaklardır. 

Tebliğlerde belirtilen görevleri gereği gibi yerinegetirmeyen üretici veya ithalatçı firmalar 
ile bunların satış ve bakım-onarım teşkilatlarına, müteselsil sorumluluk çerçevesinde Kanunun 
Mükerrer 8/2. maddesine göre ceza uygulanmaktadır. 



 
 
 
 
 
 
(EK:1) 
 
Onay Başvurusu Dilekçe Örneği 
 
“Gelir İdaresi Başkanlığına 
 

Yazar kasa ithalatı/üretimi işiyle uğraşmaktayım. Söz konusu cihazların bakım 
ve onarım hizmetlerini vermeye yönelik yeterli servis teşkilatım bulunmaktadır. Ekte 
sunduğum dosya ve cihaz örneklerinin incelenerek yazar kasa onay belgemin 
verilmesi hususunda gereğini arz ederim.” …./…./….. 
 
 
 
 
ADRES  :      Firma Adı ve Yetkili İmza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(EK:2) 
T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

ANKARA 
 
 

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ONAY BELGESİ 

Tarihi   Onay İçin Verilen 
 Dilekçenin 

Sayısı  

Tarihi  

Sayısı  

 
 
 
 Onayın 

Süresi  

 Unvanı  

 Adresi  

 Vergi Dairesi ve 
Numarası  

K
U

R
U

LU
ŞU

N
 

 Bakım ve Onarım 
 Merkezleri  

 Markası  

 Modeli (Tipi)  

 Mali Sembolü  

 Firma Kodu  C
İH

A
ZI

N
 

 Üretildiği Yer  

 
Cihazın Uygunluk Kontrollerinin Sonuçları;
 
 
 
 
        
 
 
 
 
            Başkan a. 
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