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SİRKÜLER        İstanbul, 05.06.2015 

Sayı: 2015/108       Ref: 4/108 

 

 

Konu:  

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA DAİR 426 SIRA NUMARALI 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

 

03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 450 Sıra No.lı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile 15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 426 

Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin "5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların 

Onayı ve Teknik Özellikleri" bölümünde yer alan "Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların 

onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin 

sağlanmış olması gerekir." cümlesinden sonra gelen (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni   Değişiklik sonrası madde metni 

 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların 

onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde 

belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin 

sağlanmış olması gerekir. 

 

a. Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu 1 veya 2. 

b. Ortak Kriterler Belgesi (EFT-POS özelliği 

olanlar için aranmayacaktır). 

c. Bakanlıkça hazırlanan Gelir İdaresi 

Mesajlaşma Protokolleri 1veya 2. 

ç. Gerekmesi halinde yetkili kurumlara 

yaptırılacak incelemelere dair raporlar. 

d. Konuyla ilgili Bakanlıkça belirlenecek diğer 

belgeler. 

 

Bakanlıkça yukarıda sayılan belgelerde gerekli 

görülen hallerde yapılacak değişiklikler ilan veya 

taraflara tebliğ edilir. 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların 

onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde 

belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin 

sağlanmış olması gerekir. 

 

a. Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin 

Teknik Kılavuzlar. 

b. Ortak Kriterler Belgesi (EFT-POS özelliği 

olanlar için aranmayacaktır). 

c. Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma 

Protokolü dokümanları. 

ç. Gerekmesi halinde yetkili kurumlara 

yaptırılacak incelemelere dair raporlar. 

d. Konuyla ilgili Bakanlıkça belirlenecek diğer 

belgeler. 

 

Bakanlıkça yukarıda sayılan belgelerde gerekli 

görülen hallerde yapılacak değişiklikler ilan veya 

taraflara tebliğ edilir. 

 

Ayrıca söz konusu bölüm sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

 

“Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca 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  
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cihazlarda elektronik ortamda muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan mükelleflerin 

“Z” raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde muhafaza etme zorunluluğu 

kaldırılmıştır.” 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

EK: 

450 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 450) 

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 

426)’nin "5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve Teknik Özellikleri" bölümünde yer alan "Yeni nesil 

ödeme kaydedici cihazların onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin 

sağlanmış olması gerekir." cümlesinden sonra gelen (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bölüm sonuna 

takip eden paragraf eklenmiştir. 

“a. Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin Teknik Kılavuzlar.” 

“c. Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanları.” 

“Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler, bu 

cihazları kullanmak suretiyle satış yaptıkları her iş gününün sonunda, cihazlarında “Z” raporunu 

oluşturmak, kağıdabasmak 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.” 

Tebliğ olunur. 

  
 

  
 


