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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2017/59 

TARİH: 28/12/2017 

KONU 

Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyeti Eski Yazar Kasa 

Cihazlarının Mali Hafızası Doluncaya veya Hurdaya Ayrılıncaya 

Kadar Ertelenmiştir. 

 

 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) kullanma mecburiyetine ilişkin 426 seri no.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 488) 21 Aralık  

2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğ ile; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin “4. Yeni Nesil 

Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünün ikinci 
paragrafının (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Eski Hali Yeni Hali 
c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme 
kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan 

mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayılı Katma 

Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna 

dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf 

tutulanlar hariç) 1/1/2016 tarihinde başlayacaktır. 

Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca 

onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları 

alarak kullanabilirler. Ayrıca bu mükellefler, 

istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil 

ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler. 

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici 

cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu 

cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun 

yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaları 

zorunludur. 

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 

Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti 

Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre 
ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma 

bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 1/1/2016 

tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 

kullanmak zorundadır. Ancak bu cihazların, 

onaylanmış olması şartıyla sinema giriş bileti veya 

yolcu taşıma bileti düzenleyebilecek şekilde üretilmesi 

veya ithal edilmesi mümkündür. 

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin yeni 
nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, 

3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi 

mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali 

hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini 

gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün 

(kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde 

başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce 

de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici 

cihazları alarak kullanabileceklerdir. 

 

d) Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat 

hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici 

cihazlarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza 

değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihe kadar 

kullanabilecek olup, mali hafızaları dolan veya mali 

hafıza değişimini gerektiren bir halin ortaya çıkması 

halinde bu cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve 

cihaz Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya 
ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil 

ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle 

yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. 
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d) Mükellefler, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici 

cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî 

hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. 1/1/2014 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları 
dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza 

takılmaz ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 

Genel Tebliğin (Seri No: 60) dördüncü bölümünde 

yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır. 

Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme 

kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini 

yerine getirebilirler. 

 

 

Eklenen “e” bendi ile; "1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükelleflerin 3100 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarının yeni 

nesil ödeme kaydedici cihaz ile değişim mecburiyeti, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolduğu 

veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada 

öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça 

onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.” 

Söz konusu Tebliğ'in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 

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

No: 488) 

 

Saygılarımızla, 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-14.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-14.htm

