
ÖKC Tebliğleriyle ÖKC Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılanlar Listesi 

 

(1 Seri Nolu ÖKC Tebliği İle) 

1. Devlete ait tekel maddelerinin ticareti 

 

2. Akaryakıt ve Motoryağı satışı (58 Seri Nolu ÖKC Tebliği ile taşıtlara perakende  

olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt  

istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, 

işletmelerindeki akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanmaları 

zorunlu hale getirilmiştir) 

 

3. Gazete satışı 
  

Yukarıda sayılan mükellefler bu işleri sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

mecburiyetinde olmayacaklardır. Ancak, bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ödeme 

kaydedici cihazı kullanma mecburiyeti fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal 

satışları ve hizmet ifalarının tamamını kapsayacaktır. 

  

(12 Seri Nolu ÖKC Tebliği İle) 

Münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükellefler: 

 

a) Tarım alet ve makinalarının satışı (ayrıca yedek parça satılmaması şartıyla), 

 

b) Posta pulu, jeton ve 3468 sayılı Kanuna göre verilen ruhsat tezkeresine dayanılarak 

yapılan pul ve kıymetli kağıtların satışı, 

 

c) Şehiriçi toplu taşımacılıkta kullanılan abonman biletlerinin satışı, 

 

d) Elektrik, Su, Havagazı ve Kalorifer tesisatçılığı faaliyeti (aynı zamanda tesisat 

malzemeleri satışı da yapanlar hariç), 

 

e) Terzilik faaliyeti (aynı zamanda kumaş ticaretinde bulunanlar hariç), 

(23 Seri Nolu ÖKC Tebliği İle) 

 Münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükellefler: 

 1. Mermerciler (Süs eşyaları hariç tutulmak şartıyla mermeri işleyerek satanlar) 

 

 2. Yorgancılar ve hallaçlar (Aynı zamanda, yorgan alım satımı yapanlar hariç) 

 

(38 Seri Nolu ÖKC Tebliği İle) 

 Münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükellefler: 



 1. 195 sayılı Kanuna göre ilan yayınlama hakkı kazanan gazeteler ile bu gazetelerin 

basımını yapan matbaa işletmecileri (perakende olarak kitap, matbu evrak, kartvizit, 

düğün davetiyesi ve benzeri şeylerin basım ve satışını yapanlar hariç), 

 

2. Sanat ürünlerinin satışı ile uğraşan sanat galerileri, 

 

3. Yedek parça satışı yapmayan oto sanatkarlarından (motorlu kara taşıtlarının bakım ve 

onarımı ile uğraşanlardan); 

 

_ Oto Boya ve Kaportacıları, 

 

_ Oto Şase, Damper ve Karoser Tamircileri, 

 

_ Oto Motor Yenileme (Rektifiye) işi ile uğraşanlar, 

 

_ Oto Sibop Yuva Taşımacıları ve Motor Dikişçileri, 

 

_ Oto Döşemecileri, 

 

_ Oto Elektrik, Bobinaj ve Kilometre Tamircileri, 

 

_ Oto Eksoz ve Kaynakçıları, 

 

_ Oto Fren Tamircileri ile Conta ve Balatacıları, 

 

_ Oto Makas Tamircileri, 

 

_ Oto Rot Balans Tamircileri ve Far Ayarcıları, 

 

_ Oto Radyatör ve Kalorifer Tamircileri, 

 

_ Oto Mazot Pompa Ayar ve Enjektör Tamircileri, 

 

_ Oto Camcıları, 

 

_ Oto Motor ve Karbüratör Tamircileri, 

 

_ Oto Lastik, Jant Düzeltme ve Kriko Tamircileri, 

 

_ Oto Demirdaim Tamircileri, 

 

_ Oto Ziftlemecileri, 

 

_ Traktör Tamircileri, 

 

_ Motosiklet, Mobilet ve Triportör Tamircileri, 

 

_ İş Makinaları, Zirai Aletler ve Hidrolik Tamircileri, 

 

_ Oto Nikelajcıları, 



 

_ Oto Kilit ve Yay Tamircileri, 

 

_ oto Plakacıları, 

 

_ Oto Mazot ve Benzin Depoları Tamircileri, 

 

_ Oto Akü Tamircileri. 

(42 Seri Nolu ÖKC Tebliği İle) 

a) Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri, 

 

b) PTT hizmetleri, 

 

c) Kara, hava, deniz ve demiryolları ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı, 

 

d) Giriş bileti karşılığında verilen hizmetler, 

 

c) Eğitim, öğretim ve kreş işletmeciliği, 

 

f) Spor Toto, Milli piyango, at yarışları ile diğer müşterek bahis ve talih oyunları 

bayiliği, 

 

g) Elektrik, su ve havagazı işletmeleri, 

 

Söz konusu istisna yalnızca anılan faaliyetlere münhasır olup, bunun dışındaki 

faaliyetler için cihaz kullanımı mecburidir. 

 

(43 Seri Nolu ÖKC Tebliği İle) 

 

 Münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükellefler: 

  

 1. Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan Tabipler (Diş, Kulak, Burun, Boğaz ve 

Göz Doktoru gibi). 

 

2. Elektrikli, Elektronik ve Mekanik ev aletlerinin bakım ve onarımı işi ile uğraşanlar 

(Harice ayrıca yedek parça satışı yapılmaması şartıyla). 

 

3. Oto Komisyoncuları (Motorlu Kara Taşıtlarının alım, satım ve kiralanması ile ilgili 

işlere tavassut edenler). 

 

(46 Seri Nolu ÖKC Tebliği İle) 

 

1. Nakliye Komisyoncuları, 

 

2. Plastik Doğramacıları, 

 



Anılan mükellefler hizmet ifaları ve satışlarını genel olarak, Vergi Usul Kanununun 

232. maddesine göre fatura ile belgelendirmek mecburiyetinde bulunmaları nedeniyle 

bu faaliyetlerine münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanununda geçen belgeleri 

kullanmaları şartıyla, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında 

bırakılmıştır 

(49 Seri Nolu ÖKC Tebliği İle) 

Münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin, Vergi Usul 

Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini 

düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında 

bırakılmaları uygun görülmüştür: 

 

1. Ağaç işleri ile uğraşanlardan, 

 

_ Keresteciler 

 

_ Doğramacılar 

 

_ Dülgerler 

 

_ İskeletçiler (sandalye, koltuk vb.) 

 

_ Döşemeciler 

 

_ Hızarcılar ve bıçkıcılar 

 

_ Sandıkçılar ve ambalajcılar 

 

_ Oymacı, tornacı ve ağaç oyuncakları 

 

_ Parkeciler 

 

_ Cilacı, lakeci ve polyesterciler 

 

_ Aksesuarcılar (sehpa, zigon sehpa, TV sehpası, abajur vb.) 

 

_ Dekorasyoncular 

 

_ Karasörcüler (at arabası, römork, kamyon kasası vb.) 

 

_ Elek kasnağı, askı, makara, mandal ve bastoncular 

 

_ Sepetçiler ve sapçılar 

 

_ Mobilya imalat ve satıcıları (plastik veya sair maddelerden mobilya eşyası imal eden 

ve satanlar dahil) 

 

2. Mahrukatçılar. 

 



3. Her türlü inşaat işi ile uğraşanlar. (yol, su, kanalizasyon, kuyu açma, hafriyat, duvar 

örülmesi, sıva, boya, badana, elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatı, karo ve fayans işleri, 

cam takılması, her türlü doğrama işleri, parke döşemesi, çevre düzeni ve benzeri işler) 

 

4. Radyo, televizyon, gazete, dergi ve benzeri basın ve yayın araçları ile ilan ve 

reklamcılık faaliyetleri ile iştigal edenler. 

 

5. Münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel 

ve pansiyon işletmecileri.  

 

6. 195 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren ilan ve reklam prodüktörleri. (ilan ve 

reklam ajansları) 

 

7. 7397 sayılı Kanunda geçen sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta ve reasürans 

aracılığı hizmeti yapanlar ile bu Kanun kapsamına giren konularda faaliyet gösteren kişi 

ve kuruluşlar. (sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri vb.) 

 

8. 1618 sayılı Kanuna göre kurulan seyahat acenteleri. 

 

9. Pazar takibi suretiyle iş yapanlar. 

 

10. Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığınca döviz alım-satımına yetkili kılınan müessese 

ve kurumlar. 

 

Yukarıda yer alanlar dışında; 

(36 Seri Nolu ÖKC Tebliğinde) 

 

 “Müşterilerinin tamamı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında 

beş bent halinde sayılanlardan ibaret olduğu veya her bir satışının bedeli fatura 

düzenleme limitini aştığı için bütün satışlarına fatura düzenlemek zorunda olanlar”ın 

ödeme kaydedici cihaz kullanmayacakları belirtilmiştir. Ancak bunların sonradan Vergi 

Usul Kanununun 232 nci maddîsinde sayılanlar dışındakilere bedeli fatura kesme 

limitinin altında kalan bir satış yapmaları halinde, bu satışın yapıldığı tarihten itibaren,  

30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluklarının başlayacağı, ancak 

belirtilen bu süre içerisinde yapılan mal satışların veya hizmet ifalarının, Vergi Usul 

Kanununa göre düzenlenecek perakende satış fişi veya faturalarla belgelendirileceği 

ifade edilmiştir. 

 

(2001/2 ÖKC İç Genelgesinde) 

  

Şehirlerin muhtelif yerlerinde dağınık olarak kurulan ekmek büfelerinde, elektrik 

bağlanmamış olması ve münhasıran ekmek satışı ile uğraşılması şartıyla, ödeme 

kaydedici cihaz yerine Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura veya perakende satış 

fişlerinin kullanılması uygun görülmüştür. 

 

 


