
  Sirküler No: 2017-077 

                                                                                        21.12.2017 
 

Ginza Corner Plaza 2312 Sok. No:16/C D:88 Esenyurt – İstanbul  ( 212 ) 603 01 87  
 

 
YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİNİN 
BAŞLAMA TARİHLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 
21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de “426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan bu tebliğ ile Yeni Nesil 
Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinde bazı değişiklikler 
yapılmıştır. 
 
Bilindiği üzere; 
 
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 kullananlar 1/7/2013 tarihinden 
itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak 
zorundadırlar ve kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm 
seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmak zorundaydı. 
Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak 
kullanabiliyorlardı. 
 
Aynı zamanda, yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni 
nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundaydılar. 
 
Yapılan değişiklikle; 
 

• Yukarıda bahsettiğimiz mükellefler dışında kalan mükelleflerin yeni nesil ödeme 
kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, 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. 
 

• Mükellefler, 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. 
 

• 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükelleflerin 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. 

Yürürlük 
Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 
Saygılarımızla, 


