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GENEL YAZI 

 

 Kurumumuzun merkez ve taĢra harcama birimlerinin BaĢkanlığımıza münferit 

müracaatlarında, serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diĢ hekimleri) iĢyerlerinde 

fatura yerine kredi kartı okuyucu cihazlardan düzenlemiĢ oldukları  pos fiĢlerinin, Sosyal 

Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (b) bendinde yer 

alan fatura ve fatura yerine geçen belge olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 

hususunda tereddütlerinin oluĢtuğu belirtilmiĢ olup konu hakkında BaĢkanlığımızın görüĢü 

talep edilmiĢtir. 

 Bilindiği üzere, 5/1/2008 tarihli ve 26747 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye 

Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının 379 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 

nolu bendinde, "Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin son fıkrasında Maliye 

Bakanlığının düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri 

belirlemeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. 

 Anılan Kanunun Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde 

de Maliye Bakanlığının, tutulması veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin 

mahiyet, Ģekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değiĢiklik yapmaya, bu 

Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi 

zorunluluğunu kaldırmaya; 6 numaralı bendinde ise vergi güvenliğini sağlamak amacıyla 

niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve 

sistemleri kullandırmaya, uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu 

belirtilmiĢtir.         

 Söz konusu hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkilere dayanılarak, serbest meslek 

faaliyeti icra eden hekimlerin (diĢ hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iĢ yerlerinde bu 

Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucularından (bundan böyle POS -Point of 

Sale- olarak anılacaktır) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları 

kullanmaları zorunluluğu getirilmiĢ ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fiĢlerinin, anılan 

mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca 

düzenlenmiĢ "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilmesi uygun görülmüĢtür." 

denilmektedir. 

 Bu çerçevede, hekimlerce (diĢ hekimleri) düzenlenen POS fiĢlerinin Sosyal Güvenlik 

Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan fatura 

ve fatura yerine geçen belge olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. 
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