
 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ  

(Sıra No: ....)  

 

Giriş 

MADDE 1- (1) 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 

Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla (3100 sayılı 

Kanun) ilgili olarak 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 58 Seri 

No.lu Genel Tebliği ile taşıtlara perakende olarak akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik ve 

benzerleri de dahil) satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) 

birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti 

getirilen ödeme kaydedici cihazların (Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC), 15/6/2013 tarihli ve 

28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(427, 437, 450, 466, 473, 488 ve 502 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 

değişen güncel hali) güvenlik seviyesi yükseltilmiş, harici yetkisiz müdahaleleri algılayarak 

gerekli tedbirleri alabilen, bilgisayar tabanlı ve online iletişim kurarak akaryakıt satışlarına ait 

mali bilgileri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) doğrudan veya üretici 

firmaların yetki ve sorumluluğunda işletilen ödeme kaydedici cihazlara ilişkin bilgi işlem 

sistemleri (ÖKC BİM)  aracılığı ile iletebilen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme 

Kaydedici Cihazlar” haline kademeli olarak dönüştürülmesi, halen kullanılmakta olan eski 

nesil akaryakıt pompa ÖKC’ler, ara birim üniteleri (ABÜ) ve pompa üniteleri ile ilgili 

alınması gereken tedbirlere, akaryakıt istasyonu işletmelerinde Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu mevzuatı çerçevesinde akaryakıt istasyonlarında dağıtım şirketleri tarafından 

kurdurulma zorunluluğu bulunan bayi otomasyon sistemlerinin sağlaması gereken asgari 

güvenlik ve standartlarına ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin akaryakıt bayi otomasyon 

sistemindeki verilerinin GİB’e elektronik ortamda sürekli olarak iletilmesi zorunluluğu ile 

akaryakıt istasyonu işletmecilerinin eski nesil pompa ÖKC’lerden gerçekleştirilen günlük 

satışlarına ait mali bilgileri elektronik ortamda GİB’e bildirim zorunluluğuna ilişkin usul ve 

esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) 3100 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendinde; “Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla 

belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda 

değişiklik yapmaya yetkilidir ” hükmü yer almaktadır. 

(2) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;  

149 uncu maddesinde;  

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile 

gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve 

devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur oldukları hükmüne yer verilmiş,  

Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkrasında;  

Hazine ve Maliye Bakanlığının; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, 

kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda 

tutulması ve düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda 



 

 

tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri 

internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Hazine ve 

Maliye Bakanlığına aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve 

standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, Vergi Usul Kanunu 

kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve 

denetlemeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmiş, 

Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının  

1, 3, 4 ve 6 numaralı bentlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının;   

 Vergi Usul Kanununa göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara 

ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin 

mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda 

değişiklik yapmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz 

zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, Vergi Usul Kanununa göre tutulacak 

defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu 

kaldırmaya, 

 

 Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, 

mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt 

ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, 

bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında 

veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu 

getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,  

 

 Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek 

zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, 

şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet 

de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında 

verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler 

aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk 

getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve 

standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu 

zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve 

faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, kanuni süresinden sonra 

kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine 

düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna 

veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek 

veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve 

esasları belirlemeye, 

  

 Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı 

elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya 

ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,  

yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 

(3) Mezkûr hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkilere dayanarak, akaryakıt 

istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) 

satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla; 3100 sayılı Kanun 

ile ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliği ile akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu 



 

 

işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, işletmelerindeki akaryakıt 

pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların (Eski Nesil Pompa 

ÖKC), kademeli olarak bu Tebliğle nitelikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa 

Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine, halen 

kullanılmakta olan eski nesil pompa ÖKC, ABÜ ve pompa üniteleri ile ilgili alınması gereken 

tedbirlere,  akaryakıt istasyonu işletmelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

mevzuatı çerçevesinde akaryakıt istasyonlarında dağıtım şirketleri tarafından kurdurulma 

zorunluluğu bulunan bayi otomasyon sistemlerinin sağlaması gereken asgari güvenlik ve 

standartlarına ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin akaryakıt bayi otomasyon sistemindeki 

verilerinin GİB’e elektronik ortamda sürekli olarak iletilmesi zorunluluğu ile akaryakıt 

istasyonu işletmecilerinin eski nesil pompa ÖKC’lerden gerçekleştirilen günlük satışlarına ait 

mali bilgileri elektronik ortamda GİB’e bildirim zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslara aşağıda 

yer verilmiştir. 

 

Yeni nesil pompa ÖKC’lerin teknik ve fonksiyonel özellikleri ile onay süreçleri 

MADDE 3- (1) Akaryakıt istasyonlarında kullanılmak üzere Akaryakıt Pompa ÖKC 

üretici veya ithalatçıları tarafından bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren yapılacak yeni 

marka ve model onay başvuruları ve onaylanacak pompa ÖKC’lerin, bu Tebliğde ve ilgili 

Teknik Kılavuzda nitelikleri belirtilen “Yeni Nesil Pompa ÖKC” olarak yapılması ve 

onaylatılması zorunludur.  

(2) Bakanlığımızca onaylanacak “Yeni Nesil Pompa ÖKC”lerin temel teknik ve 

fonksiyonel özellikleri ile onay işlemleri aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yerine 

getirilecektir.  

a) Akaryakıt satış işleminin ÖKC’de başlayıp ÖKC’de sonlandırılması esas olup, 

3100 Sayılı Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğde de belirtildiği üzere;  akaryakıt 

satışının taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilmesi, taşıt plaka numarası girilmeden 

akaryakıt satışının yapılamaması ve akaryakıt verme işleminin sonunda ÖKC fişinin cihaz 

yazıcısından plaka bilgisini de ihtiva ederek otomatik olarak çıkması esastır. Taşıtlara 

yapılmayan (bidonla, varille vb.) her türlü akaryakıt satışında veya plakası olmayan araç ve 

makinalara (büyük tarım makinaları, jeneratör, orman işlerinde kullanılan makinalar vb.), 

küçük deniz taşıtlarına (balıkçı kayıkları, jet ski vb.), akaryakıt kara tankerleri ile ulaşılması 

mümkün olmayan mahallerde çalışan iş makinalarına (taş ocakları, bazı madenler vb.) 

tankerle yapılan akaryakıt satışlarında, plaka numarasının girildiği alana, “PLAKASIZ” 

ifadesi yazılıp ayrıca müşterinin TCKN/VKN’sinin yazılması ve ÖKC fişinin bu bilgileri de 

ihtiva edecek şekilde otomatik olarak çıkması gerekmektedir. 

b) Yeni Nesil Pompa ÖKC’ler, yakıt verilen aracın plaka bilgisini, yakıt alınan yer ve 

zaman bilgisini, ilgili Teknik kılavuzlarında tanımlanan plaka bazlı günlük satış raporu 

verilerini,  güvenli iletişim yöntemi ile değişmezliği de sağlanacak şekilde GİB bilgi sistemine 

doğrudan veya GİB’e iletilmek üzere ÖKC firmalarına ait Bilgi işlem merkezleri tarafından 

hazırlanacak günlük veya aylık satış raporu verilerinin oluşturulması amacıyla anlık veya 

periyodik olarak gönderebilecek özellikte olacaktır.  

c) Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerin mali hafızaları, cihaz şasisine, uygulanan fiziki mühür 

tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak şekilde sabitlenecektir. Sabitlenen mali hafızaların 

dolması veya arızalanması halinde, mevcut mali hafıza ÖKC üreticileri veya yetkili servisleri 

marifetiyle detaylı tutanak tanzim edilmek suretiyle sökülerek yerine yeni bir mali hafızanın 

cihaz şasisine, fiziki mühür ile sabitlenecek şekilde takılması mümkün bulunmaktadır. Bu 



 

 

suretle eski mali hafızanın sökülmesi durumunda, düzenlenen tutanağın bir örneği ve yetkili 

servisçe fiziki mühürle mühürlenen bir kap veya torba içinde muhafaza altına alınmış şekilde 

mali hafıza birimi mükellefe teslim edilir. Teslim alınan tutanak ve mali hafıza donanımı 

muhafaza ve ibraz süresi boyunca muhafaza edilmesi ve yetkililer tarafından talep edilmesi 

halinde ibraz edilmesi zorunludur. 

ç) Yeni Nesil Pompa ÖKC’ler dış hava şartlarında çalışabilir nitelikte olacak ve bu 

durum TSE testleriyle doğrulanacaktır. 

d) Yeni Nesil Pompa ÖKC’ler ATEX yönetmeliği kapsamında kullanıldıkları ZONE 

(Tehlikeli Bölge) tanımlamalarına uygun özelliklere sahip olacak ve ilgili testlerden başarıyla 

geçmiş olacaktır. 

e) Yeni Nesil Pompa ÖKC ile pompa ve akaryakıt istasyonlarında EPDK mevzuatı 

çerçevesinde kullanılma zorunluluğu bulunan otomasyon sistemi arasındaki iletişimi sağlayan 

arabirim ünitesi (ABÜ), ÖKC’nin mühürlü bölümünün içinde ayrı bir donanım olarak veya 

ÖKC ile bütünleşik yapıda (yazılımsal veya donanımsal olarak) yer alacaktır. 

f) Yeni Nesil Pompa ÖKC’nin ABÜ’sü ile pompa ünitesi ve otomasyon sistemi 

arasındaki iletişim, ÖKC firmaları, ABÜ üreticileri, Pompa üreticileri ile otomasyon yazılımı 

firmaları tarafından geliştirilen iletişim protokollerine göre gerçekleştirilecektir.  

g) Yeni Nesil Pompa ÖKC’ler, ÖKC firmalarının bilgi işlem sistemleri tarafından mali 

yazılımlarının güncellenebilmesi, parametrelerin yüklenebilmesi, yaşamsal durumlarının takip 

edilebilmesi bakımından uzaktan yönetilip izlenebilecek özellikte olacaktır. 

ğ) Yeni Nesil Pompa ÖKC’ler, “X”, “Z” ve “Mali Hafıza Raporu”larına ek olarak 

“Günlük Plaka Bazlı Satış Raporu” alacak ve istenildiğinde elektronik ortamda GİB bilgi 

sistemlerine doğrudan ve GİB’e iletilmek üzere hazırlanacak günlük veya aylık satış raporu 

verilerinin oluşturulması amacıyla ÖKC firmalarına ait Bilgi işlem merkezlerine anlık veya 

periyodik olarak gönderebilecek özellikte olacaktır. Plaka bazlı satış raporunda gün içinde 

düzenlenen satış fişlerinin her bir plaka bazında ayrı ayrı gözükecek şekilde fişin tarihi, saati, 

no’su, verilen yakıt cinsi, satış miktarı, tutarı ve KDV tutarı bilgileri yer almak zorundadır.  

h) Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerin onay işlemleri 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinin 5 inci bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca 

yapılacaktır.  

ı) Onaylanacak yeni nesil pompa ÖKC’lerle ilgili aranacak diğer teknik ve fonksiyonel 

özellikler “Akaryakıt Pompalarına Bağlanacak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik 

Kılavuzu”nda belirtilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 

uygulamasına ilişkin www.ynokc.gib.gov.tr  internet sitesinde yayınlanacaktır.  

Halen kullanılmakta olan eski nesil akaryakıt pompa ÖKC ve ABÜ’lerle ilgili 

alınması gereken tedbirler ile mevcut ÖKC’lerin YN ÖKC’lerle değişim zorunluluğu 

MADDE 4- (1) Eski nesil akaryakıt pompa ÖKC’lerden, hali hazırda elektronik kayıt 

ünitesine (EKÜ) sahip olanların,  EKÜ takılı olmaksızın çalışmayacak şekilde (pompa 

ünitelerinin “arıza modu” durumu dahil EKÜ takılı olmadan akaryakıt verme işlemi 

gerçekleştirilemeyecek şekilde) gerekli teknik ve yazılımsal tedbirlerin ÖKC firmaları/yetkili 

servisleri ve pompa üreticileri/yetkili servisleri tarafından en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği 

ayı izleyen altıncı ayın sonuna kadar alınması ve söz konusu cihazların yazılımlarının bu 

çerçevede güncellenmesi gerekmektedir.  

 

http://www.ynokc.gib.gov.tr/


 

 

(2) Akaryakıt pompa üniteleriyle akaryakıt pompa ÖKC’lerin (veya ABÜ’lerin) 

irtibatı kesildiğinde, pompadan akaryakıt satış işlemi yapılamayacak şekilde gerekli teknik ve 

yazılımsal tedbirlerin, akaryakıt pompa üreticileri veya bunların yetkili servisleri tarafından en 

geç bu tebliğin yürürlüğe girdiği ayı izleyen altıncı ayın sonuna kadar alınması ve söz konusu 

cihazlara ilişkin donanım ve/veya yazılımsal güncellemelerin bu çerçevede yapılması 

gerekmektedir.  

 

(3) Eski nesil akaryakıt pompa ÖKC’ler işletmenin aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün 

olarak devredilmesi hali haricinde,  üçüncü kişilere kesinlikle devredilemeyecektir. İşletmenin 

aktif ve pasifi ile birlikte devredilmesi halinde, ÖKC’lere ilişkin gerçekleştirilecek devir 

işlemleri; 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Katma 

Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti 

Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin 6 ncı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde 

ilgili ÖKC firmalarının yetkili servisleri aracılığıyla gerçekleştirilecek olup mali hafıza 

değişimi kesinlikle yapılmayacak ve son (Z) Raporu alınarak buna göre düzenlenecek tutanak 

ilgili vergi dairesine verilmek suretiyle devir işlemi tamamlanacaktır.  

 

(4) Eski nesil akaryakıt pompa ÖKC’ler ile akaryakıt pompa ünitesi ve otomasyon 

sistemi arasındaki iletişimi sağlayan ABÜ’lerin, akaryakıt pompa ÖKC’nin mevcut 

donanımsal yapısının uygun olması halinde en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı izleyen 

altıncı ayın sonuna kadar ödeme kaydedici cihaz firmaları veya yetkili servisleri tarafından 

ödeme kaydedici cihazların mühürlü bölümünün içine alınması gerekmektedir.  

 

(5) Akaryakıt pompa ÖKC’nin donanımsal yapısının elvermemesi nedeniyle 

ABÜ’nün, mühürlü bölümünün içine alınamaması halinde, mevcutta olduğu gibi pompa 

ünitesinin içerisine monte edilerek kullanılması da mümkündür. Ancak akaryakıt pompa 

ünitelerinin içinde yer alacak ABÜ’lerin; üzerinin tek bir vida ile kapatılmaya ve ÖKC 

firmalarının mührü ile mühürlenmeye uygun yapıda olması, gerçekleştirilecek kablolu 

bağlantılarında (ÖKC, pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki), bağlantı uçlarının 

ABÜ’nün iç kısmında olması ve bağlantıların yapılmasını takiben ABÜ’nün ÖKC 

firmalarının mührü ile mühürlenmesi, akaryakıt verme işleminine ilişkin pompa ünitesine 

ileteceği komutu,  ÖKC’den taşıtın plaka bilgisi girildikten sonra başlatması ve ÖKC’den taşıt 

plaka bilgi girişi yapılmadan pompa ünitesinin akaryakıt verme işlemine başlayamamasına 

yönelik pompa üreticileri/yetkili servisleri ve ÖKC firmaları / yetkili servisleri tarafından 

gerekli teknik önlemlerin en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı izleyen altıncı ayın sonuna 

kadar alınması şarttır. 

 

(6) Taşıtlara perakende olarak akaryakıt satışı yapan mükellefler, işletmelerinde hali 

hazırda kullandıkları akaryakıt pompalarına bağlı eski nesil ÖKC’leri, üretici veya ithalatçısı 

olan yetkili ÖKC firmalarına bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde 

müracaat ederek;  bu bölümün 1, 2, 4 ve 5 numaralı bentlerinde belirtilen tedbirlerin 

alınmasını yazılı olarak talep etmeleri zorunludur. Bu talep üzerine ÖKC firmaları/ yetkili 

servisleri ve pompa üreticileri/yetkili servisleri de en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı 

izleyen altıncı ayın sonuna kadar gerekli donanımsal ve/veya yazılımsal tedbir mahiyetindeki 

düzenlemeleri yerine getirmeleri ve mükelleflere ait pompa üniteleri, ÖKC ve ABÜ 

sistemlerine uygulamaları zorunludur.  

 

(7) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Bakanlığımızca onaylanan ve hali hazırda 

kullanılmakta olan eski nesil akaryakıt pompa ÖKC’lerden EKÜ’süz (fiş ve raporların ikinci 



 

 

nüshasını kağıt ruloya basan elektronik kayıt ünitesine sahip olmayan) olanların, en geç 

1/1/2021 tarihine kadar; bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yeni nesil akaryakıt pompa 

ÖKC’lerle ya da bu tarihe kadar henüz onay verilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC 

bulunmaması halinde ise EKÜ’lü eski nesil ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunlu olup, bu tarihten 

sonra EKÜ’süz eski nesil ÖKC’lerin kullanılması mümkün bulunmamaktadır. EKÜ’süz 

ÖKC’lerin 1/1/2021 tarihinden önce mali hafızasının dolması ya da mali hafıza 

değiştirilmesini gerektiren bir durumun oluşması halinde yeni bir mali hafıza takılması 

mümkün bulunmayıp, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yeni nesil akaryakıt pompa 

ÖKC’lerle ya da bu tarihe kadar henüz onay verilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC 

bulunmaması halinde ise EKÜ’lü eski nesil ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunludur.  

 

(8) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Bakanlığımızca onaylanan ve hali hazırda 

kullanılmakta olan eski nesil akaryakıt pompa ÖKC’lerden EKÜ’lü olanlar, 1/1/2023 tarihini 

aşmamak üzere, mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilecektir. Bu cihazlara ilişkin 

olarak, 1/1/2023 tarihinden önce mali hafızasının dolması ya da mali hafıza değiştirilmesini 

gerektiren bir durumun oluşması halinde, yeni bir mali hafıza takılması mümkün bulunmayıp, 

bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC’lerle ya da söz 

konusu durumların oluştuğu tarih itibariyle henüz onay verilmiş yeni nesil akaryakıt pompa 

ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ’lü eski nesil ÖKC’lerle değiştirilerek kullanılması 

zorunludur. 1/1/2023 tarihinden itibaren eski nesil akaryakıt pompa ÖKC’lerden EKÜ’lü 

olanların kullanılması mümkün bulunmayıp bu cihazların yeni nesil akaryakıt pompa 

ÖKC’lerden biri ile değiştirilerek kullanılması zorunludur. Mükelleflerin istemeleri halinde, 

zorunluluğun başlayacağı tarihten önce de akaryakıt pompalarına yeni nesil pompa ÖKC 

bağlatarak kullanabilecekleri tabiidir. 

 

(9) 1/1/2023 tarihinden itibaren, pompalara bağlanan eski nesil ödeme kaydedici 

cihazların üretimi, ithali,  mühürlenmesi veya satışının gerçekleştirilmesi mümkün değildir. 

 

Yeni açılacak akaryakıt istasyonlarında yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC veya  

EKÜ’lü eski nesil ÖKC kullanma zorunluluğu 

 

MADDE 5- (1) Bu Tebliğin yayım tarihi ile 1/1/2023 tarihleri arasında yeni 

mükellefiyet veya şube şeklinde açılacak akaryakıt istasyonlarında,  EKÜ’süz eski nesil 

akaryakıt pompa ÖKC’lerin kullanılması mümkün olmayıp bu tip ÖKC’ler yerine,  bu 

Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC’lerin ya da henüz 

onay verilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ’lü eski nesil 

ÖKC’lerin mükellefiyetin veya şube faaliyetinin başlama tarihinden itibaren kullanılması 

zorunludur.  

(2) 1/1/2023 tarihinden sonra yeni mükellefiyet veya şube işyeri şeklinde açılacak 

akaryakıt istasyonlarında, eski nesil akaryakıt pompa ÖKC’lerin kullanılması mümkün 

bulunmayıp, bu cihazlar yerine Bakanlığımızca onaylanan yeni nesil akaryakıt pompa 

ÖKC’lerin, mükellefiyetin veya şube faaliyetinin başlama tarihinden itibaren kullanılması 

zorunludur.  

 

Akaryakıt pompa üniteleri ilgili alınması gereken tedbirler 

MADDE 6- (1) Akaryakıt pompa (LPG, LNG, CNG, Elektrik vb. dahil) ünitelerinin, 

ÖKC’lere ait ABÜ ile bağlantısı yapılan ve satışı gerçekleştirilen akaryakıt ve miktar bilgisini 



 

 

ABÜ’ye ileten, merkezi işlem birimi (CPU-Central Processing Unit) donanımı, pompadan 

gerçekleştirilen akaryakıtın miktar bilgisini kayıt altında tutan donanımı (totalizatör vb.)  ile 

bu donanım birimlerini etkileyen pompa ünitesi içindeki diğer donanım ve bağlantı 

birimlerinin,  yetkisiz müdahalelere karşı güvenliğinin ve donanımların takibinin sağlanması 

amacıyla,  pompa üreticileri veya yetkili servisleri marifetiyle gerçekleştirilen işlemlerin 

detaylı bir tutanak ile kayıt altına alınması ve söz konusu tutanak bilgilerinin GİB tararafından 

www.ynokc.gib.gov.tr  internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarda bildirilen 

elektronik bildirim portallerine belirtilen süreleri içinde girilmesi zorunludur. 

(2) Akaryakıt pompa ünitelerinin merkezi işlem birimi donanımı (CPU-Central 

Processing Unit) ile totalizatör donanımının, akaryakıt satışlarına ilişkin temel süreçleri 

yöneten ve bilgileri kaydeden hayati öneme sahip donanımlar olması ve elektronik ortamda 

ilgili birimleri tarafından bu donanımlar ile ilgili servislik hizmetlerinin takip edilebilmesi 

amacıyla;  bu Tebliğin yayım tarihi itibariyle kullanılmakta olan pompa üniteleri ile ilgili 

olarak en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı izleyen altıncı ayın sonuna kadar, Tebliğin 

yayım tarihinden sonra kurulacak pompa ünitelerinde ise kurulum işleminin 

gerçekleştirilmesini müteakip en geç 30 gün içinde; sözkonusu donanımlara (CPU, 

Totalizatör) ilişkin kurulum ve/veya değişim bilgilerinin yetkili servisleri tarafından tanzim 

olunan tutanaklarla kayıt altına alınarak GİB tarafından bildirilen elektronik bildirim portaline 

girilmesi zorunludur. Belirtilen donanımların arıza vb. sebeplerle değişime tabi tutulması 

halinde eski cihazların ve yerine takılan yeni cihazlara ilişkin bilgilerin (eski cihaz ve bu 

cihazda kayıt altında bulunan bilgiler ile yeni takılan cihaza ilişkin bilgiler) yetkili servisleri 

tarafından tanzim olunan tutanaklarla kayıt altına alınması ve eski cihazların akaryakıt 

istasyonu işletmecilerine muhafaza edilmesi amacıyla mühürlü bir torba veya kab içinde 

teslim edilmesi zorunludur. Akaryakıt istasyonu işletmecilerince teslim alınan tutanak ve eski 

cihazların, muhafaza ve ibraz süresi boyunca muhafaza edilmesi ve yetkililer tarafından talep 

edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur. 

 

Akaryakıt İstasyonu İşletmelerinin e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-

Defter Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu 

MADDE 7- (1)  Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, Akaryakıt (LPG, CNG, LNG, Elektrik 

vb. dahil) istasyonu işletmeleri, 1/7/2020 tarihine kadar, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve 

e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorundadırlar.  

 

Akaryakıt bayi otomasyon sistemindeki verilerin GİB’e elektronik ortamda 

sürekli olarak iletilmesi zorunluluğu  

MADDE 8- (1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yetkilendirilen akaryakıt 

dağıtım şirketleri, anılan Kurumun düzenlemeleri uyarınca, bayi lisansına sahip akaryakıt 

istasyonlarında kurulma zorunluluğu bulunan bayi otomasyon sistemlerinde oluşan akaryakıt 

satış bilgilerini, 1/7/2020 tarihinden itibaren GİB’e elektronik ortamda ve sürekli olarak 

bildirme zorunluluğu getirilmiş olup, ilgili dağıtım şirketleri söz konusu bilgileri GİB’e 

elektrorik ortamda aktarımına sağlayacak teknik altyapıyı 1/6/2020 tarihine kadar tesis etmek 

zorundadırlar.  Söz konusu bilgi aktarım zorunluluğunun yerine getirilmesine ilişkin teknik 

usul ve esaslar ile aktarıma tabi bilgilerin içeriği, formatı, standardı, bilgilerin iletim peryodu; 

GİB tarafından hazırlanacak “Akaryakıt Otomasyon Sistemi Verilerinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı Sistemlerine Aktarılmasına İlişkin Teknik Kılavuz”unda belirtilecek ve söz 

konusu kılavuz www.ynokc.gib.gov.tr  internet adresinde yayınlanarak duyurulacaktır. 

http://www.ynokc.gib.gov.tr/
http://www.ynokc.gib.gov.tr/


 

 

 

 

 

 

Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin eski nesil pompa ÖKC’lerden 

gerçekleştirilen günlük satışları elektronik ortamda GİB’e bildirim zorunluluğu  

MADDE 9- (1) Akarkayıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. dahil) istasyonu işletmeleri, 

eski nesil akaryakıt pompa ÖKC’lerden mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini 

gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat 

hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarından gerçekleştirilen satışlara 

ilişkin ve GİB tarafından teknik kılavuzlarla belirlenen mali bilgileri, 1/7/2020 tarihinden 

itibaren GİB’den e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem 

sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden (e-Arşiv uygulamasından kendi bilgi 

işlem sistemlerinin entegrasyonu yoluyla yararlanan mükelleflerde kendi bilgi işlem sistemleri 

aracılığıyla, GİB Portal yöntemi ile yararlanan mükelleflerde ise e-Arşiv Portali üzerinden)  

ÖKC TSM Merkezleri üzerinden ya da GİB tarafından oluşturulacak elektronik bildirim 

portalleri üzerinden olmak üzere GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.  

Bildirim yönteminin tercihi, bildirimin içeriği, formatı, standardı ile başvuru ve 

bildirime ilişkin diğer usul ve esaslar  www.ynokc.gib.gov.tr  internet adresinde GİB 

tarafından yayınlanan teknik kılavuzlarla duyrulur. 

 

Dağıtım Şirketleri Tarafından Akaryakıt İstasyonlarına EPDK Mevzuatı 

Çerçevesinde Kurulması Gereken Bayi Otomasyon Yazılımlarının Akreditasyonu ve 

Asgari Standartları 

MADDE 10- (1) Dağıtım Şirketleri tarafından akaryakıt istasyonlarına Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürürlüğe konulan mevzuat çerçevesinde 

kurdurulması zorunluluğu bulunan bayi otomasyon sistemlerinin, güvenlik ve standartlarının 

sağlanması amacıyla, otomosyan yazılımını sunan ve akaryakıt istasyonları ile dağıtım 

şirketlerine kuran yazılım firmalarının mevcut yazılımlarının temel, teknik, fonksiyonel 

özelliklerinin ve güvenliğinin,  Başkanlık tarafından www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde 

yayınlanacak “Akaryakıt İstasyonları Bayi Otomasyon Sistemlerinde Asgari Olarak 

Bulunması Gereken Temel ve Teknik Özellikler Kılavuzu” na uygunluğunu TÜBİTAK 

veya Başkanlıkça uygun görülen ve www.ynokc.gov.tr internet sitesinde yayınlanan diğer 

denetim ve/ya test merkezi veya kuruluşları nezdinde yaptıracakları teknik değerlendirme 

raporu ile 1/1/2021 tarihine kadar tespit ettirmek ve ilgili teknik değerlendirme raporunu 

GİB’e yazılı olarak sunmak zorundadırlar. 1/1/2021 tarihinden itibaren Başkanlıkça belirlenen 

güvenlik ve standartları sağlayamayan yazılımların akaryakıt istasyonlarında ve dağıtım 

şirketleri nezdinde kullanılması mümkün bulunmamaktadır.  

(2) Başkanlıkça belirlenen temel, teknik, fonksiyonel özellikleri ve güvenlik şartlarını 

sağlayan bayi otomasyon yazılımı firmaları ve bunlara ait yazılımların ilgili versiyonları 

Başkanlık tarafından www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde duyurulur. 

Cezai müeyyideler 

MADDE 11- (1) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya 

belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler ile ÖKC 

http://www.ynokc.gib.gov.tr/
http://www.ynokc.gib.gov.tr/
http://www.ynokc.gov.tr/
http://www.ynokc.gib.gov.tr/


 

 

üreticileri, akaryakıt pompa üniteleri üreticileri ve/veya bunların yetkili servisleri, akaryakıt 

vb. ürünlerin dağıtım şirketleri hakkında her bir tespit için Vergi Usul Kanununun mükerrer 

355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır. 

(2) Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlara ilişkin olarak düzenlenen 

belgelerde fiilen yakıt verilen araç bilgisi yerine başka araçlara ilişkin bilgilere yer 

verildiğinin, akaryakıt denetimi konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının birimlerince 

tespit edilmesi halinde; akaryakıt istasyonu işletmeleri hakkında sahte veya muhteviyatı 

itibariyle yenıltıcı belge düzenleme ve kullanma eylemlerinin araştırılması ve ilgilileri 

nezdinde vergi ziyaının ortaya konması bakımından gerekli işlemlerin ivedilikle tatbik 

edilmesi sağlanır. 

(3) Akaryakıt istasyonlarında kullanılan pompa ÖKC’lerde, arabirim üniteleri 

(ABÜ)’nde, pompa ünitesinde (CPU, Totalizatör vb.), bayi otomasyon sistemlerinin 

bileşenlerinde yetkisiz müdahalelerde bulunarak akaryakıt satışlarına ilişkin bilgilerin 

otomasyon sistemlerinde, ÖKC hafıza birimlerinde, pompa ünitesine ait birimlerde eksik 

oluşmasına veya silinmesine sebebiyet verilerek bu suretle satışa ilişkin mali belgelerinin 

oluşturulmasının engellenmesine veya mali belgelerin doğru bir şekilde oluşmasının 

engellenmesine sebebiyet verildiğinin akaryakıt denetimi konusunda yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarının birimlerince tespit edilmesi halinde, akaryakıt istasyonu işletmeleri hakkında 

mevzuatta öngörülen gerekli cezai kovuşturmaların yapılmasına yönelik işlemler ivedilikle 

yerine getirilir. 

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 12- (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yayınlanan 3100 sayılı Katma 

Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti 

Hakkında Kanun ile ilgili Genel Tebliğlerin ve diğer ikincil mevzuatın, bu Tebliğe ve ilgili 

Kılavuzlara aykırı olan hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlük  

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

 


