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SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

 

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KAYIT SÜRESİ VE 
LEVHASININ ASILMASI UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK  

 

ÖZET : 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437) ile yeni nesil ödeme 

kaydedici cihazların kayıt ve levha uygulamalarında değişiklik 

yapılmıştır:   

- Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların vergi dairesine 

kayıt süresi, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura 

tarihi dahil) itibaren  90 günden 15 güne düşürülmüştür. 

- Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”nın aynı  süre 

içerisinde vergi dairelerinden alınarak işyerlerinde 

devamlı surette görülebilecek bir yere asılması 

gerekmektedir. Daha önce bu belgenin  sadece 

muhafazası yeterli görülmekteydi. 

- Yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma 

mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir 

sürenin bulunması halinde mükellefler, 15 günün 

sonunu  beklemeden kayıtlarını yaptırıp ödeme 

kaydedici cihazlara ait levhalarını almaları 

gerekmektedir.  

 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar konusunda yapılan bazı temel  idari 

düzenlemeler aşağıdaki gibidir.  

1. 69 seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme 

Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla 

İlgili Genel Tebliğ 

11 Nisan 2012 günlü ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 69 seri No’lu 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 

Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde, yeni nesil yeni nesil ödeme 

kaydedici cihazlara ilişkin açıklama ve düzenleme yapılmıştır. Tebliğe göre 

1/1/2013’ten itibaren mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazların yerine yeni 

nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılmaya başlanacaktı.  

2. 70 seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme 

Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla 

İlgili Genel Tebliğ 

Ancak  daha sonra  6 Haziran 2012 tarihli ve 28315 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 70 seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde halen 

kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazların kullanım sürelerinin uzatılmasına 

ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır. 
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Bu Tebliğde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

- Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 sayılı Kanunla ilgili 

önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici 

cihaz modellerinin onaylanma süresi 31/12/2012 tarihinden 

31/12/2013 tarihine uzatılmış, yine seyyar pos cihazlarıyla ilgili 

süreler 1/1/2013 tarihi yerine 1/7 /2013 tarihi olarak değiştirilmiştir.  

- Önceki mevzuata istinaden onaylanan ödeme kaydedici cihazlar, 

31/12/2015 tarihine kadar satılabilecektir. Ancak mükelleflerin 

ellerindeki önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici 

cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları 

doluncaya kadar kullanabileceklerine ilişkin süre değişmemiş, daha 

önce 1/1/2013  olan yeni nesil  cihaz kullanımına başlama süresi de 

1/1/2014 olarak değiştirilmiştir.  

-  

3. 426 sıra No’lu VUK Genel Tebliği 

 

15 haziran 2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 sıra No’lu 

VUK Genel Tebliğinde,  yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma 

mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslara açıklamalar yer almıştır. 

 

4. 427 sıra No’lu VUK Genel Tebliği 

29 Haziran 2013 tarihli ve 28692 sayılı   Resmi Gazetede yayımlanan 427 sıra No’lu 

VUK 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 mükelleflerden, 

faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananların  1/7/2013 tarihinden itibaren 

başlaması öngörülen  yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli 

cihazları kullanmaları zorunluluğu 1/10/2013 tarihine ertelenmiştir. 

Bu uygulamalar kapsamında,  7 Ağustos 2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi  

Gazetede yayımlanan  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 437) ile 426 No’lu Tebliğde 

değişiklik yapılmıştır.    

Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

- Mükelleflerin  gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse 

mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni 

nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura 

tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine 

kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Bu süre daha önce belirli bir tür cihaz 

kullanma mecburiyeti getirilenler için alış faturasının düzenlendiği tarihten 

itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler içinse  alış faturasının 

düzenlendiği tarihten itibaren 30 gündü. 
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- Mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz 

için ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı söz 

konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı 

surette görülebilecek bir yere asmaları gerekmektedir. 

- Yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 

15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 

15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce 

yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait 

levhalarını alacaklardır. 

 

Söz konusu Tebliğde  yapılan  değişilik, Tebliğ düzenlemesinin önceki hali ile  

aşağıda  karşılaştırmalı olarak yer almaktadır 

 

Tebliğin  Değişiklikten Önceki Hali Tebliğin Düzenlemeden Sonraki Hali 

 

6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici 

Cihazların Kayıt Süreleri 

Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme 

kaydedici cihaz kullanmak 

mecburiyetinde olan mükelleflerden, 

belirli bir tür cihaz kullanma 

mecburiyeti getirilenler 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 

ayrıolmak üzere ödeme kaydedici 

cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden 

alarak işyerlerinde muhafaza etmesi 

gerekir. 

Misal olarak, bu Tebliğin 4 üncü 

bölümünde yer alan EFT-POS özellikli 

cihaz kullanma mecburiyetine tâbi 

olanların, cihazın faturasının 

 

“6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici 

Cihazların Kayıt Süreleri 

 

Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin 

başlaması sebebiyle gerekse 

mecburiyetleri başlamadan kendi 

istekleri ile kullanmak üzere aldıkları 

yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış 

faturasının düzenlendiği tarihten (fatura 

tarihi dahil) itibaren 15 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) bildirerek kayıt 

ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt 

işlemi ile birlikte, kullanmak üzere 

aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak 

üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait 

Levha”yı söz konusu süre içerisinde 

vergi dairelerinden alarak işyerlerinde 

devamlı surette görülebilecek bir yere 

asacaklardır. 

 

Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil 

ödeme kaydedici cihazları kullanma 

mecburiyetinin başlamasına 15 günden 

daha az bir sürenin bulunması halinde 
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düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün 

(427 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile değişen ibare-1/10/2013*) 

tarihinden itibaren 90 günü geçmemek 

üzere) içerisinde yukarıda yazılı 

işlemleri tamamlaması gerekir. 

mükellefler, söz konusu 15 günün 

sonunu beklemeyecekler ve 

mecburiyetleri başlamadan önce 

yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını 

yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait 

levhalarını alacaklardır. Diğer bir 

anlatımla mükellefler cihazları, alış 

faturasının düzenlendiği tarihten 

itibaren (yeni nesil ödeme kaydedici 

cihazları kullanma mecburiyetinin 

başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 

gün içerisinde vergi dairesine 

kaydettirip levhalarını alarak 

kullanmaya başlayacaklardır.” 

 

 

*  değişmeden önceki şekli: 1/7/2013 

 

 

 

Söz konusu değişiklik Tebliği, bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir. 

 

Saygılarımızla… 
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7 Ağustos 2014 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 29081 

 

TEBLİĞ 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 437) 

 

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 6 ncı bölümü  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri 

Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri 

başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici 

cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 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) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, 

kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici 

Cihazlara Ait Levha”yı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde 

devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır. 

Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma 

mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, 

söz konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda 

açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını 

alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten 

itibaren (yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini 

geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak 

kullanmaya başlayacaklardır.” 

Tebliğ olunur. 

 


