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ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN VE SERBEST MESLEK MAKBUZU 
KESMEK İÇİN MUAYENEHANE AÇILIŞI YAPAN HEKİMLERİN POS CİHAZI 

BULUNDURMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA 
 
Bilindiği gibi “pos cihazı bulundurma” zorunluluğu, 05.01.2008 tarih ve 26747 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 379 sayılı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile getirilmiştir.  
 
Böylece serbest meslek faaliyeti icra eden veteriner hekimler ve diş hekimleri de 
dahil olmak üzere bütün hekimlerin; işyerlerinde POS makinesi bulundurmalarını 
ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunlu hale 
getirilmiştir. Zorunluluğa uymayanlar için de ceza öngörülmüştür.  
 
05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
379 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili maddeleri, hukuk büromuz 
tarafından yargıya taşınmış, maalesef yürütmenin durdurulması talebimiz red 

edilmiştir. Ancak dava açısından asıl önemli gelişme, red kararına itiraz ettiğimiz 
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nda yaşanmış, toplam 13 üyeden 5’i davada 
ileri sürdüğümüz gerekçeler doğrultusunda bir değerlendirme yapmış ve muhalefet 
şerhi yazmıştır. Bir başka deyişle itirazımız, kıl payı reddedilmiştir. 
 
Dava dosyası, son kararı verecek olan Danıştay 4. Dairesi önündedir ve yargılama 
devam etmektedir.  
 
Diğer yandan Hukuk Büromuza son dönemlerde yapılan başvurularda, özel sağlık 
kuruluşlarında ücretli olarak çalışan ancak hastanenin ısrarı sonucu muayenehane 
açılışı yapan hekimler için de pos cihazı araştırması yapıldığı, bir kısım yazının 
tebliğ edilmeye başlandığı iletilmiştir. 
 
Oysa özel sağlık kuruluşlarının ısrarıyla, sırf serbest meslek makbuzu düzenlemek 
için, ikametgah adresini muayenehaneymiş gibi gösteren hekimler yönünden, 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 16.02.2009 tarihli ve 40 sayılı 
Sirküleri bulunmaktadır.  
 
Ekte bir örneği yer alan “Vergi Usul Kanunu Siküleri/40” başlıklı yazıda 
“İkametgahlarını İşyeri Adresi Olarak Gösteren Hekimlerin Durumu” ayrı bir 
başlık altında düzenlenmektedir.    
   

"... sağlık kuruluşlarına hizmet veren ve iş yeri 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."  

  
Görüleceği gibi pos cihazı bulundurulması, ancak ve ancak o adreste meslek icrası 
söz konusuysa zorunludur. Bir başka değişle ikametgahında mesleğini icra etmeyen 
hekimlerin, pos cihazı bulundurma zorunluluğu yoktur.  
 
Aksi yönde bir işleme maruz alan hekimlerin, aktardığımız Sirküleri bildirerek itiraz 
etmek ve/veya 30 gün içinde Vergi Mahkemesine başvurarak dava açmak hakkı 
bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için hukuk büromuza başvurulması gerektiğini 
bilgilerinize sunarız. 28.10.2010 
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