
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanım Zorunluluğu 
 

 

 

Bilindiği üzere; satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar 

dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren (başka bir deyişle; 

perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) birinci ve ikinci sınıf tüccarların  

Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya 

hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer 

Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti 

Hakkında Kanuna göre  ödeme kaydedici cihaz kullanmaları zorunludur. 

 

Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Dışında Bırakılanlar 

 

Öte yandan, anılan Kanunun “Kapsam” başlığı altında yer alan hüküm uyarınca; 

Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığınca tespit edilen 

faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz. Keza, Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, 

İl Özel İdarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, 

üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü meslekî kuruluşlara ait veya tabi olan 

veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli 

kuruluşlara veya bunlara ait veya tabi müesseselere ödeme kaydedici cihazlar 

kullanılma mecburiyeti getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

Maliye Bakanlığı konuyla ilgili olarak yayımladığı çeşitli Tebliğlerle anılan yetkisini 

kullanmış ve bazı mükellefleri ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunun dışında 

bırakmıştır. (Anılan Tebliğlerle kapsam dışı bırakılan mükelleflerin tarafımızdan 

derlenen Listesine Dünya Gazetesinin web sayfasından ulaşılabilir.) 

 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti 

 

Maliye Bakanlığınca 15/06/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 426 Sıra 

Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 

Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan 

mükelleflerle ilgili “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” kullanımı zorunluluğuna 

ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  

 

Anılan Tebliğde açıklandığı üzere; “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar” temel 

olarak “Basit/Bilgisayar Bağlantılı” ve “EFT-POS özelliği olan” cihazlar olmak 

üzere iki gruba ayrılmaktadır.  

 

Ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti 

düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu Tebliğ kapsamına girmektedir. 

 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama 

Tarihleri 

 

Anılan Tebliğle yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli 

bir geçiş öngörülmektedir. Buna göre: 

 



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 kullananlara ve  

- yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflere   
1/7/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici 

cihazları (ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 

 

(1/7/2013 tarihi itibariyle EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olan 

mükellefler, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (1/7/2013 

tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde cihazlarını vergi dairesine 

kaydettireceklerdir. Buna göre, anılan mecburiyete tâbi olan mükelleflerin, en geç 

1/7/2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş faturalarını almak şartıyla, bu cihazlarını 

30/9/2013 tarihini geçmemek üzere bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek 

kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Cihaz satışlarına ilişkin olarak düzenlenecek 

faturalar, Maliye Bakanlığınca onaylanmış yetkili ÖKC firmalarından, yeni nesil 

ödeme kaydedici cihaz onayı almış olanlarından alınabileceği gibi, henüz yeni nesil 

ödeme kaydedici cihaz onayı almamış olanlarından da alınabilecektir. Ancak, 

mükelleflerin en geç 90 günlük sürenin sonunda kaydettirecekleri cihazların, her 

hâlükârda Maliye Bakanlığınca onaylanmış modellerden olması mecburidir.) 

 

Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda 

olan mükelleflerin bu mecburiyetleri ise (3100 sayılı Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 

Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 1/1/2016 

tarihinde başlayacaktır. Ancak bu kapsamda olan mükelleflerden dileyenler, bu 

tarihten önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları 

alarak kullanabilirler. Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan 

yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler. 
 

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan 

mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil 

ödeme kaydedici cihazları kullanmaları zorunludur. 

 

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari 

olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan 

mükellefler, 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

zorundadır. Ancak bu cihazların, onaylanmış olması şartıyla sinema giriş bileti veya 

yolcu taşıma bileti düzenleyebilecek şekilde üretilmesi veya ithal edilmesi mümkündür 

 

 

 

 

Mevcut Eski Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanımı 

 

Mükellefler, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine 

tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî 

hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmayacak 



ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer 

Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti 

Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin (Seri No: 60) dördüncü bölümünde yapılan 

açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni 

nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine 

getirebileceklerdir. 

 

 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri 

 

Anılan Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde 

olan mükelleflerden, bu zorunlulukları 01/07/2013 tarihinden itibaren başlayacaklar, 

yukarıda açıklandığı gibi, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün 

içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün 

içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz 

sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri 

eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Ayrıca 

mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı 

ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak 

işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.  

 

 

 
 


