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SĐRKÜLER         Đstanbul, 25.06.2013 
Sayı: 2013/145       Ref: 4/145 
 
 
Konu:  
YENĐ NESĐL ÖDEME KAYDEDĐCĐ CĐHAZLAR HAKKINDA GEL ĐR ĐDARESĐ 
BAŞKANLIĞI DUYURUSU YAYINLANMI ŞTIR  
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar hakkında duyuru 
yayınlanmıştır.  
 
Duyuruda, 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 
mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara ve yol kenarı otopark 
hizmeti veren mükelleflere  01.07.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil 
ödeme kaydedici cihazları (Ö.K.C.) kullanma mecburiyeti getirildiği hatırlatıldıktan sonra; 
söz konusu Genel Tebliğin 6 numaralı bölümüne göre, 01.07.2013 tarihi itibariyle EFT-POS 
özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olan mükelleflerin, cihaza ait faturanın 
düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (01.07.2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek 
üzere) içerisinde cihazlarını vergi dairesine kaydettirmeleri gerektiği belirtilmiştir. 
 
Duyuruda anılan mecburiyete tâbi olan mükelleflerin, en geç 01.07.2013 tarihi itibariyle 
düzenlenmiş faturalarını almak  şartıyla, bu cihazlarını 30.09.2013 tarihini geçmemek 
üzere bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek kullanmaya başlamaları gerektiği 
belirtilmiştir. Cihaz satışlarına ilişkin olarak düzenlenecek faturaların, Maliye Bakanlığı’nca 
onaylanmış yetkili Ödeme Kaydedici Cihaz (Ö.K.C.) firmalarından yeni nesil ödeme 
kaydedici cihaz onayı almış olanlarından alınabileceği gibi, henüz yeni nesil ödeme kaydedici 
cihaz onayı almamış olanlardan da alınabilecektir. Ancak, mükelleflerin en geç 90 günlük 
sürenin sonunda kaydettirecekleri cihazların, Maliye Bakanlığı’nca onaylanmış modellerden 
olması mecburi olacaktır. 
 
Özetle, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri 01.07.2013 tarihinden 
itibaren başlayacak olan mükelleflerin yeni nesil cihaz alımına ili şkin faturalarını en geç 
01.07.2013 tarihi itibariyle temin etmeleri, en geç 30.09.2013 tarihine kadar bağlı oldukları 
vergi dairelerine gerekli kaydı yaptırmaları ve Ö.K.C. kullanma belgelerini almaları 
gerekmektedir.   
 
Saygılarımızla,  
 

DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
            MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
Gelir Đdaresi Başkanlığı duyurusu 
 
(*)  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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Duyuru      20-06-13 

18:13  

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca 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 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.  

Ayrıca söz konusu Genel Tebliğin 6 numaralı bölümüne göre, 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, Bakanlığımızca 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 Bakanlığımızca onaylanmış modellerden olması 

mecburidir.  
 

 


