
YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN  

KAYIT SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU 

 Maliye Bakanlığı 07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 437 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 15.06.2013 tarih ve 

28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 sıra No.lu Vergi Usul Kanun Genel 

Tebliğinin 6’ncı bendinde belirtilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt 

Süreleri”ne ilişkin olarak değişikliğe gitmiş ve neticede yapılan değişiklikler 

çerçevesinde: 

1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti olan 

mükelleflerin satın aldıkları cihazlara ilişkin olarak; alış faturası örneği, 

cihaz sicil numarası ve cihazdan alınacak bir fiş örneği ile birlikte cihazları 

satın aldıkları tarihten itibaren (fatura tarihi dahil) 90 gün içerisinde (diğer 

mükellefler 30 gün içerisinde) bağlı oldukları vergi dairesine müracaat 

edilerek kayıt edilme zorunluluğuna ilişkin süre; 07.08.2014 tarih ve 

29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 437 sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda 15 gün olarak değiştirilmiştir.  

 

2. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti getirilen 

mükelleflerin 90 günlük süre içerisinde (diğerlerinde 30 gün içerisinde) 

satın aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere bağlı oldukları vergi 

dairelerinden alarak işyerinde muhafaza edecekleri Ödeme Kaydedici 

Cihaz levhalarına ilişkin süreler de;  yukarıdaki değişikliğe paralel olarak 

15 gün içerisinde vergi dairesinden alınarak işyerinde devamlı surette 

görülebilecek bir yere asılması şeklinde değiştirilmiştir. 

 

3. Cihazın alındığı tarih itibariyle, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları 

kullanma mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin 

bulunması halinde; mükelleflerin söz konusu 15 günlük süreyi beklemeden 

ve mecburiyetleri başlamadan önce,   yukarıda açıklandığı şekilde 

kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhaları alacakları (yeni 

nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini 

geçmemek şartıyla) ve kullanmaya başlayacakları belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı’nca 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 426 sıra Numaralı Vergi Usul Kanun Genel Tebliği ile 3100 

sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma 

Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz 

kullanmak zorunda olan mükelleflerle ilgili “Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz” 

kullanma zorunluluğuna ilişkin açıklamalar yapılmış ve söz konusu tebliğde;  

“Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki 

kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara 

(perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura 



vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 

“Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların” kullanılma mecburiyeti getirilmiştir. 

426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4 numaralı bölümüyle 

3100 sayılı kanun ve ilgili mevzuatına göre; Ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar, ve 

yol kenarı otopark hizmeti verenlerin  01.10.2013 tarihi itibariyle EFT-POS özelliği 

olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda (Bu kapsama girmeyen 

mükellefler de isterlerse bu tür yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak 

kullanabilirler.) oldukları belirtilmiş ve yine; aynı tebliğin 6’ncı bölümünde 

açıklandığı üzere, cihaz kullanma mecburiyeti getirilenlerin alış faturasının 

düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, bağlı bulundukları vergi dairesine bir 

dilekçeyle müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorunda oldukları ve bu 

mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunun fiilen 

30.12.2013 tarihinde başlayacağı ifade edilmiştir. 

Ayrıca, Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları 

kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetlerinin 1.Ocak.2016 tarihinde 

başlayacak olmasına rağmen; isteyen mükelleflerin bu tarihten önce de Maliye 

Bakanlığı tarafından onaylanmış cihazları alarak kullanabilecekleri ve 3100 sayılı 

Katma Değer Vergisi mükelleflerinden ödeme kaydedici cihazları kullanmaları 

mecburiyeti hakkında kanun uyarınca, ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu 

taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükelleflerin  1 Ocak 2016 tarihinden 

itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda oldukları belirtilmiştir. 

Söz konusu mükelleflerin mevcut ödeme kaydedici cihazlarını 31 Aralık 2015 

tarihine kadar kullanabilecekleri ve yine; 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren mali 

hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara yeni mali hafıza takılmayıp ilgili 

cihazların hurdaya ayrılacağı ve cihazı hurdaya ayrılan mükelleflerin yeni nesil ödeme 

kaydedici cihazları alarak yükümlülüklerini yerine getirecekleri ifade edilmiştir. 

Oda mensuplarına duyurulur. 
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