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28.03.2021 

SİRKÜLER 2021/26: Akaryakıt İstasyonlarının Araçlara Yakıt Veren Pompa Ünitelerine Yeni Nesil 
Ödeme Kaydedici Cihazların Bağlanma Zorunluğu Konusunda VUK Tebliği 
Yayımlandı 

 

24 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 527 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile onay işlemi 24 

Mart 2021 tarihinden önce gerçekleştirilmiş ve halen kullanılmakta olan;  

1. Elektronik kayıt ünitesi olmayan (EKÜ’süz) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa 

ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (Onay işlemi bu Tebliğin 

yürürlük tarihinden önce gerçekleştirilmiş EKÜ’lü/EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin) en geç 30 Haziran 

2022 tarihine kadar,  

2. Elektronik kayıt ünitesi olan (EKÜ’lü) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa 

ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC’lerin) en geç 31 

Aralık 2023 tarihine kadar değiştirilmesi zorunluluğu getirilmiş, 

3.  Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan 

gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik 

ortamda bildirim zorunluluğuna, 

4. Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazı (YN Pompa ÖKC) bilgilerinin (üretim, aktivasyon, 

hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya 

rapor bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve 

güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak 

Bakanlık/Başkanlık BİM’e iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması 

hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Başkanlıkça “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal 

Servis Merkezleri”nin (ÖKC TSM) yetkilendirilmesine ve çalışmalarına,  

İlişkin konularda düzenleme yapılmıştır. Düzenleme konusunda özet bilgilere izleyen bölümlerde yer 

verilmiştir. 

 
A- YN Pompa ÖKC’ye Geçiş Zorunluluğu 

30/11/2003 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara 

perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu 

işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını 

ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirilmişti. 527 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer 

alan düzenlemeye göre onay işlemi 24 Mart 2021 tarihinden önce gerçekleştirilmiş ve halen 

kullanılmakta olan; 

 1) Elektronik kayıt ünitesi olmayan (EKÜ’süz) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa 

ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC’lerin) en geç 

30 Haziran 2022 tarihine kadar,  
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2) Elektronik kayıt ünitesi olan (EKÜ’lü) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa 

ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC’lerin) en geç 

31 Aralık 2023 tarihine kadar değiştirilmesi gerekmektedir 

3) 24 Mart 2021 tarihi ile 1/1/2022 tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi (kül halinde devir 

dahil) veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya 

devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılması 

zorunlu olup, belirtilen süre içerisinde henüz onay verilmiş YN Pompa ÖKC bulunmaması halinde ise 

EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunludur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt 

satışına başlanması durumunda ise satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.  

4) 24 Mart 2021 tarihi ile 1/1/2022 tarihleri arasında satın alınan EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin 

31/12/2023 tarihine kadar YN Pompa ÖKC ile değiştirilmesi zorunludur.  

5) 1 Ocak 2022 tarihi ve sonrasında mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması durumunda 

mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde bu 

işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunludur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt 

satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır. 

 
B- YN Pompa ÖKC’lerin Onayı Ve Teknik Özellikleri 

ÖKC üreticileri tarafından akaryakıt istasyonlarında pompa ünitelerine bağlanarak kullanılmak üzere bu 
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak yeni marka ve model onay başvuruları, bu Tebliğde 
ve ynokc.gib.gov.tr adresinde Başkanlıkça yayımlanacak ilgili teknik kılavuzlarda nitelikleri belirtilen YN 
Pompa ÖKC’ler için yapılabilecektir. 
 
YN Pompa ÖKC’ler tebliğde belirtilen süreçler tamamlandıktan sonra mükellefler tarafından 
kullanılabilecektir: 
 
Bakanlıkça onaylanacak YN Pompa ÖKC’lerin tebliğde yer verilen teknik özelliklere sahip olması 
gerekmektedir: 
 

C- Pompa ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışların Elektronik Ortamda Bakanlığa/Başkanlığa 
Bildirim Zorunluluğu 

YN Pompa ÖKC’lerden (Bu Tebliğin diğer maddeleri kapsamında kullanılmasına izin verilen EN 
Pompa ÖKC’ler dahil) gerçekleştirilen satışlara ilişkin ilgili teknik kılavuzlar ve  GMP’lerde (Güvenli 
Mesajlaşma Protokol Dokümanını) tanımlanan fiş, rapor veya diğer bilgilerin elektronik ortamda 
doğrudan ya da ÖKC TSM’leri aracılığıyla Bakanlık/Başkanlık BİM’e aktarılması zorunludur. 
 
Aktarım zorunluluğu bulunan fiş, rapor veya diğer bilgilerin Bakanlık/Başkanlık BİM’e aktarım zamanını 
(anlık ve/veya periyodik), aktarım yöntemini (doğrudan veya ÖKC TSM’leri aracılığıyla) ve aktarıma 
ilişkin diğer usul ve esasları Başkanlık ynokc.gib.gov.tr adresinde yapacağı duyurular ile belirlemeye 
yetkilidir. 
 
Aktarım zorunluluğu getirilen bilgilerin, ÖKC TSM’leri aracılığıyla gönderilmesinin belirlenmesi 
durumunda; bu bilgilerin zamanında, eksiksiz ve belirlenen format ve standartlarda 
Bakanlık/Başkanlık BİM’e elektronik ortamda gönderilme sorumluluğu ÖKC üreticileri ile birlikte 
ÖKC TSM’lerine aittir. YN Pompa ÖKC’lerin bağlı oldukları ÖKC TSM’leri ile sürekli çevrim içi bağlantılı 
olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonunu işleten mükellefe aittir. 
 

D- ÖKC TSM’lerinin Yetkilendirilmesi İle Çalışma Usul Ve Esasları 
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Başkanlık, YN Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri 
işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Başkanlıkça belirlenen 
teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık 
ve/veya periyodik olarak Bakanlık/Başkanlık BİM’e iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine 
elektronik ortamda sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere niteliklerini 
belirleyeceği kuruluşları ÖKC TSM olarak yetkilendirebilecektir. 
 
Başkanlığın ÖKC TSM olarak yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken nitelikleri, 
başvuru, test, değerlendirme, izin, onay, güvenlik, denetim ve sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile 
ÖKC TSM’ler tarafından uyulması gerekli diğer kural ve standartları ynokc.gib.gov.tr adresinde 
yayımlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin 
faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.. 
 
ÖKC TSM’ler’in YN Pompa ÖKC’lerin takip edilmesi, yönetilmesi, YN Pompa ÖKC mali yazılımlarının 
güncellenmesi, yazılımsal parametrelerinin yüklenmesi, YN Pompa ÖKC fiş ve raporlarının 
Bakanlık/Başkanlık BİM’e GMP’lerde belirlenen şekilde anlık ve/veya periyodik olarak doğrudan veya 
Başkanlıkça izin verilmesi durumunda kendi üzerinden aktarılması, YN Pompa ÖKC’lerden iletilen olay 
(log) kayıtlarının gerekli aksiyonların ivedilikle alınması için ilgili ÖKC üreticisi ve/veya yetkili servislerine 
elektronik ortamda iletilmesi ve sonuçlarının izlenmesi ile YN Pompa ÖKC’lere ilişkin verilerin ilgili 
mükellefler ve Başkanlığa elektronik ortamda raporlanması ve sunulması hizmetlerini yerine getirmeye 
yetkili oldukları belirtilmiştir. 
 
Tebliğ metnine Resmi Gazete’nin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-12.htm 
internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 
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