
İKAMETGAHLARINDA MUAYENEHANE AÇILIŞI YAPAN HEKİMLERİN  

POS CİHAZI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VAR MI?  
 
Yapılan başvurulardan, özel sağlık kuruluşlarında çalışan ancak ikametgah 
adreslerini muayenehane olarak gösteren/göstermek zorunda kalan hekimlerden de 
POS cihazı istendiğini ve cihaz bulunmadığı gerekçesiyle vergi cezası tebliğ 
edildiğini öğrendik. Üstelik hekimlerin ikametgâhında yoklama yapılmış ve söz 
konusu adreslerin muayenehane olarak kullanılmadığı tespit edilmiş, buna rağmen 
para cezası verilmiştir. Oysa bu konudaki düzenleme açıktır.  
 
Hatırlanacağı üzere cihazı bulundurma zorunluluğu, 05.01.2008 tarih ve 26747 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 379 sayılı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile getirildi. Böylece serbest meslek faaliyeti icra eden veteriner 
hekimler ve diş hekimleri de dahil olmak üzere bütün hekimlerin; işyerlerinde POS 

cihazı bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları 
kullanmaları zorunlu kılındı. Zorunluluğa uymayanlar için de ceza öngörüldü. Söz 
konusu Tebliğ, Hukuk Büromuz tarafından yargıya taşındı, ancak dava reddedildi. 
 
POS cihazı bulundurma zorunluluğunun, özel sağlık kuruluşlarında çalışan ancak 
ücretlerine karşılık serbest meslek makbuzu verebilmek için işyerlerinin ısrarı ile 
ikametgahlarını muayenehane olarak gösteren hekimler için nasıl uygulanacağı, o 
dönemde de tartışma konusu oldu. Tebliğ’in ardından, bu statüdeki hekimler 
hakkında da cezalar düzenlendi.  
 
Bu cezalara itiraz ettik, o dönemdeki girişimlerimiz sonucunda Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16.02.2009 tarihinde 40 sayılı Vergi Usul 
Kanunu Sirküleri yayınlandı. Bu Sirküler’de “İkametgahlarını İşyeri Adresi Olarak 
Gösteren Hekimlerin Durumu” ayrı bir başlık altında ele alınıyor ve; 
  

“…sağlık kuruluşlarına hizmet veren ve işyeri adresi olarak ikametgâhlarını 
gösteren hekimler hakkında yaptırılacak yoklama sonucunda ikametgâhlarının bir 
bölümünün dahi "faaliyetin icrasına tahsis edilmesi" veya faaliyetin icra edildiği 
"yer" olma özelliğini taşıdığının tespit edilmesi halinde bu yer hekimlik faaliyetinin 
yapılacağı işyeri olarak kabul edilecektir. 
 
Bu itibarla, sağlık kuruluşlarına hizmet veren ve işyeri adresi olarak 
ikametgahlarını gösteren hekimler hakkında yaptırılacak yoklama 

sonucunda ikametgahlarının bir bölümünün dahi 'faaliyetin icrasına 

tahsis edilmesi' veya faaliyetin icra edildiği 'yer' olma özelliğini 
taşıdığının tespit edilmesi halinde bu yerde POS cihazı bulundurma ve 

kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.”  
 
Görüldüğü gibi 16.02.2009 tarih ve 40 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 379 
sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin getirdiği “POS cihazı bulundurma” 
zorunluluğunun koşulu belirlenmiştir. POS cihazı bulundurulması, ancak ve ancak 
o adreste meslek icrası söz konusuysa zorunludur. Bir başka deyişle, özel sağlık 
kuruluşlarında çalışan ve sadece serbest meslek makbuzu düzenlemek için 
ikametgahını işyeri adresi olarak göstermek zorunda kalan ancak bu adreste 
meslek icra etmeyen hekimlerin, POS cihazı bulundurma zorunluluğu yoktur.  
 
Bu nedenle ve uygulamadaki aksaklığı gidermek için, İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı’na başvurarak; özel sağlık kuruluşlarında ücretli olarak çalışan, fakat 
sağlık kuruluşlarının ısrarıyla ikametgâhlarını muayenehane olarak göstermek 
durumunda kalan hekimler için yapılacak uygulamalarda, Gelir İdaresi 



Başkanlığı’nın 16.02.2009 tarih ve 40 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nin esas 
alınması gerektiği hatırlatarak, “uygulama yapan müdürlüklere durumun ivedilikle 
bildirilmesi” istedik. 
 
Bu statüde olan ve vergi cezası düzenlenen hekimlerin süresi içinde itirazda 
bulunmaları gereklidir. Ayrıntılar için Hukuk Büromuza başvurmanızı öneriyoruz.  
 

31.12.2014 
İstanbul Tabip Odası 

Hukuk Bürosu 
 
 
 
Vergi Dairesi Başkanlığı’na yaptığımız başvuru için tıklayınız  

 
40 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri için tıklayınız 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=GAd9I2hnaOolRoFW&type=sirkuler 

 
 
“Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan ve Serbest Meslek Makbuzu Kesmek İçin Muayenehane 
Açılışı Yapan Hekimlerin Pos Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Hakkında” başlıklı eski yazımız 
için tıklayınız 

http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/3534-oezel-salk-
kurulularnda-calan-ve-serbest-meslek-makbuzu-kesmek-cin-muayenehane-acl-yapan-

hekimlerin-pos-cihaz-bulundurma-zorunluluu-hakknda.html 

 
 
İlgili yazılar 
http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/3536-pos-makinas-

bulundurma-zorunluluun-kaldrlmas-amacyla-actmz-dava-oycokluu-le-reddedildi.html 

 
http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/202-vergi-dava-daireleri-

kurulu--pos-makinas-bulundurma-zorunluluunu-getiren-tebliin-yueruetmesini-

durdurmad.html 

 

http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/191-pos-makinas-
bulundurma-zorunluluunu-getiren-teblidantay-oenuende.html 

 

http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/3535-vergi-dava-daireleri-

kurulu-oy-cokluu-le-karar-verdi-pos-makinas-bulundurma-zorunluluunu-getiren-tebliin-

yueruetmesini-durdurmad.html 

 
http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/3537-pos-cihaz-bulundurma-

ve-kullanma-zorunluluu-le-lgili-acklamalar.html 

 

http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/3533-serbest-meslek-faaliyeti-

cra-eden-hekimlerin-yerlerinde-pos-makinas-bulundurma-zorunluluunu-getiren-tebli-
dantay-oenuende.html 
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