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SİRKÜLER         İstanbul,12.08.2014 

Sayı: 2014/146        Ref:4/146  
 

 

Konu: 

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KAYIT SÜRELERİNE DAİR 426 

SIRA NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR  

 

 

Özet: Mükellefler, kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, kullanma 

mecburiyetlerinin başlama tarihini geçmemek şartıyla, alış faturasının düzenlendiği tarihten 

itibaren 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını 

alarak kullanmaya başlayacaklardır. 

 

 

07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 437 Sıra No.lı VUK Genel 

Tebliği ile 426 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinin 6. Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

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 dahil 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.  

 

Misal olarak, bu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer 

alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma 

mecburiyetine tabi 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 mükellefler, söz konusu 15 
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düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (01.10.2013 

tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) 

içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlaması 

gerekir. 

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. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

437 Sıra  No.lı VUK Genel Tebliği 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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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 

nesilödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi 

dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır.” 

Tebliğ olunur. 

  
 

  
 

  
 


