
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Konu  :Hekim Pos Kullanım zorunluluğu ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz hakkında 

5.01.2008 tarihli 379 No.lu VUK Genel Tebliğin “Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan 
Hekimler (Diş Hekimleri ile Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı 
Okuyucuları” başlığı altındaki açıklamasında, 

"..serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş 
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 getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan 
mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş 
"serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilmesi uygun” görülmüştür. Ve bu kapsamda da Hekim 
POS, Doktor POS adı altında cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. 

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı 
zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

509 Seri No.lu VUK Genel Tebliği’nde düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzunun yeni bir 
belge türü olmadığı, kâğıt ortamdaki “Serbest Meslek Makbuzu” ile aynı hukuki niteliklere sahip 
olduğu açıklanmış ve düzenlemenin “V.5.4 e-Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi” 
başlıklı açıklamasında;

“Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerden (diş hekimleri ile veteriner hekimler dâhil), 
eSerbest Meslek Makbuzu uygulamasına olarak dâhil olanların, banka veya kredi kartı ile yapacakları 
tahsilatlara ilişkin düzenlenecek ÖKC Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi)’nde yer alan banka işlem 
bilgilerine (işyeri no, terminal no, tahsilatta kullanılan banka veya kredi kartı numarasının son dört 
rakamı, kart sahibinin adı soyadı, tahsilat tutarı, onay kodu) e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer 
verilmesi ve ÖKC bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, EFT-POS özellikli YN ÖKC’lerin de 
5/1/2008 tarihli ve 26747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra 
No:379) ile 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği (Sıra No:382)’nde belirtilen POS (fiziki ve/veya sanal) cihazı yerine kullanılması mümkün 
olup EFT-POS özellikli YN ÖKC’den düzenlenen bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı 
yerine geçer.” ifadesi yer almıştır.

Bu haliyle 509 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen e-serbest meslek uygulamasının,  
379 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen Hekim POS uygulamasında bir değişiklik yapmadığı; 
EFT-POS özellikli YN ÖKC’lerin Hekim POS cihazı yerine kullanabilmesine imkan tanınmasına 
karşın bunun zorunlu tutulmadığı açıktır. 

Hekim POS kullanan dişhekimlerinin, EFT-POS özellikli YN ÖKC almadıkları takdirde 
elektronik ortamda düzenledikleri ve elektronik sertifika ile imzaladıkları E-SMM’yi muhatabının 
talebi çerçevesinde ıslak imzalı kâğıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda ileterek teslim 
etmelerinin yeterli olduğu hususunu bilgilerinize sunarız.  
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