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YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ TEMİNİ  

ESKİ CİHAZLARIN HURDAYA AYRILMASI  

  
Maliye Bakanlığı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (YN ÖKC)  uygulamasına ilişkin 465 ve 

466 sıra nolu VUK tebliğlerini 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı resmi gazete yayımlanmıştır. 

465 nolu tebliğde bu cihazların teminini, 466 nolu tebliğde cihazların kullanmaya başlanacağı 

süreyi açıklamıştır. Bilindiği gibi bu süre daha önce açıklanan tebliğlerde 31.12.2015 tarihi 

idi. 

 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Temini, Kullanım Dışı Bırakılması ve Eski Ödeme 

Kaydedici Cihazlar; 

 

Bu cihazların temini ve kullanıma hazır hale getirilmesi; satış bayileri ve servisler tarafından 

yapılacaktır. Yani bu işlemler neticesinde Vergi dairesi başvuru işlemleri ve levha alma 

işlemleri kaldırılmıştır. Yine, bu cihazlar için yapılacak tüm diğer işlemler serviste 

yapılacaktır. (Kullanım dışı bırakılması, iptal, satış vb) 

 

Mevcut cihazlar aşağıda belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar 

kullanılabilir veya bu süreden önce de hurdaya ayırma işlemine tabi tutabilirler.  Hurdaya 

ayırma işlemi servisler tarafından yapılacaktır. Eski cihazlar için alınan levha, mali hafıza 

raporu ve iptal tutanağı, ilgili vergi dairesine mükellef tarafından verileceği gibi, mükellef ve 

servis tarafından posta ile de gönderilebilecektir. İşlemler servise bırakılacak ise karşılıklı 

tutanak tutmakta fayda olacaktır.  

 

 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılmaya Başlayacağı Yeni Süreler 

  
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya 
gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı 
satışları veya gayri safi iş hasılatı: 

 
- 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden, 
- 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden, 
- 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden, 
- 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden, 
itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır. 

 
Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye 
Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir. 

 

SAYGILARIMIZLA,…. 

 


