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ÖZET  

 

1 Ocak 2018 tarihinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmaya 

başlaması gereken mükelleflerle ilgili değişiklik yapılarak eski nesil 

yazarkasaların  mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmelerine izin 

verilmiştir. 

 

 

5 Ağustos 2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan VERGİ USUL KANUNU 

GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 473)’de 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” 

ibarelerinin “1/1/2018” olarak değiştirildiği belirtilmişti.  Buna göre 

- 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL’den az olan mükellefler ile  

- Yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 

Kanunla İlgili 31 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı 

Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler 

 için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi  1/1/2017 

tarihinden  1/1/2018 tarihine ertelenmişti.  

 

21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan  VERGİ USUL KANUNU 

GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 488) ile yeni nesil ödeme kaydedici  cihaz kullanma mecburiyeti konusunda yeni bir 

düzenleme yapılmıştır. 



Bu düzenleme ile bu mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyetinin  

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 başlayacağı,  dileyen 

mükelleflerin bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları 

alarak kullanabilecekleri belirtilmiştir. 

 

Tebliğ ekte verilmiştir. 

 

 

 

BAKIŞ YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 

              YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 

                     İLHAN ALKILIÇ 

  



21 Aralık 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30277 

TEBLİĞ 
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 488) 

MADDE 1 – 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 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. 

“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. 

e) 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.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 


