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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 
 

A- “Z” Raporlarının Kağıt Ortamında Dökümü Mecburiyeti Kaldırıldı 
 

03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan VUK 450’nolu tebliğ ile Ödeme 

kaydedici cihaz kullanan mükellefler, bu cihazları kullanmak suretiyle satış yaptıkları her iş gününün 

sonunda, cihazlarında “Z” raporunu oluşturmak, kağıda basmak ve işletmede muhafaza etmek 

zorundadırlar. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda da “Z” raporu oluşturma zorunluluğu devam 

etmekle birlikte, söz konusu raporlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda elektronik ortamda 

muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan mükelleflerin “Z” raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu 

şekilde muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır. 

B- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda Yapılan Değişikliklerin  Süresi Hakkında 

 

03.06.2015ih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan VUK 451’nolu tebliğ ile, 

 

1- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Bu Tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de 

ihtiva eden ÖKC fişleri ile banka POS harcama belgesinin işyeri nüshası sadece yeni nesil 

ÖKC’nin yazıcısından basılacaktır.  

 

2- Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz 

konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu 

belirten bir bilgi fişinin ÖKC’den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka 

POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir.  

 

3- Yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri zorunludur. Yetkili ÖKC firmaları, 

basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC’ler için söz konusu zorunluluğu en geç 1/1/2016 

tarihine kadar yerine getireceklerdir. Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanan 

mükelleflerin ise, işletmelerindeki harici banka POS cihazlarını 1/1/2016 tarihine kadar yetkili 

ÖKC firmaları aracılığıyla yeni nesil ÖKC’ ları bağlatmaları zorunlu olup, bu tarihten sonra yeni 

nesil ÖKC’den bağımsız banka POS cihazlarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır 
    

Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.   

 

Saygılarımızla.        
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