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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 527)
 

G�r�ş ve konu
MADDE 1 – (1) 30/11/2003 tar�hl� ve 25302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Verg�s�

Mükellefler�n�n Ödeme Kayded�c� C�hazları Kullanmaları Mecbur�yet� Hakkında Kanunla İlg�l� Genel Tebl�ğ (Ser�
No: 58) �le taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerler� de dah�l) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt
�stasyonu �şletmec�l�ğ� faal�yet�nde bulunan) b�r�nc� ve �k�nc� sınıf tac�rlere, �şletmeler�ndek� akaryakıt pompalarını
ödeme kayded�c� c�hazlara bağlama mecbur�yet� get�r�lm�şt�r.

(2) Bu Tebl�ğ�n konusunu;
a) Bu Tebl�ğ�n yürürlük tar�h�nden öncek� düzenlemelere göre akaryakıt �stasyonlarında araçlara yakıt veren

pompa ün�teler�ne bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kayded�c� c�hazların (EN Pompa ÖKC), elektron�k ortamda
anlık ver� aktarımı yapab�len, güvenl�k sev�yes� yükselt�lm�ş ve bu Tebl�ğle d�ğer özell�kler� bel�rlenen “Yen� Nes�l
Akaryakıt Pompa Ödeme Kayded�c� C�hazlar (YN Pompa ÖKC)” hal�ne dönüştürülmes�ne,

b) Akaryakıt �stasyonu �şletmec�ler�n�n akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kayded�c� c�hazlardan
gerçekleşt�r�len satışlara (LPG, doğalgaz, elektr�k ve benzerler� de dah�l) a�t mal� b�lg�ler� elektron�k ortamda b�ld�r�m
zorunluluğuna,

c) YN Pompa ÖKC b�lg�ler�n�n (üret�m, akt�vasyon, hurdaya ayırma, dev�r, bakım ve benzer� �şlemlere a�t)
tak�p ed�lmes�, bu c�hazların üreteceğ� f�ş veya rapor b�lg�ler�n�n Başkanlıkça bel�rlenen tekn�k standartlara uygun
olarak g�zl�l�k ve güvenl�ğ� sağlanarak toplanması, saklanması, �şlenmes�, anlık ve/veya per�yod�k olarak
Bakanlık/Başkanlık BİM’e �let�lmes�, mükellefler ve ÖKC üret�c�ler�ne sunulması ve raporlanması h�zmetler�n�
gerçekleşt�rmek üzere Başkanlıkça “Akaryakıt Pompa Ödeme Kayded�c� C�hazlar Term�nal Serv�s Merkezler�”n�n
yetk�lend�r�lmes�ne ve çalışmalarına,

�l�şk�n usul ve esaslar oluşturmaktadır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununu,
b) 3100 sayılı Kanun: 6/12/1984 tar�hl� ve 3100 sayılı Katma Değer Verg�s� Mükellefler�n�n Ödeme Kayded�c�

C�hazları Kullanmaları Mecbur�yet� Hakkında Kanunu,
c) ABÜ: Pompa ÖKC �le pompa ün�tes� ve otomasyon s�stem� arasındak� �let�ş�m� sağlayan ara b�r�m ün�tes�n�,
ç) Akaryakıt: Akaryakıt �stasyonlarında taşıtlara perakende olarak satılan benz�n ve motor�n� (LPG, doğalgaz,

elektr�k ve benzerler� bu Tebl�ğ kapsamında akaryakıt olarak kabul ed�lecekt�r.),
d) Akaryakıt �stasyonu: Taşıtlara perakende olarak akaryakıt satışı yapan �şletmeler�,
e) Bakanlık: Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığını,
f) Başkanlık: Gel�r İdares� Başkanlığını,
g) BİM: B�lg� İşlem Merkez�n�,
ğ) Bütünleş�k f�ş: YN Pompa ÖKC tarafından gerçekleşt�r�len satış �şlem�ne �st�naden yapılacak ödemen�n

banka/kred� kartı ve benzerler� �le gerçekleşmes� hal�nde muhtev�yatında banka POS harcama b�lg�ler�n� de �çeren
ÖKC f�ş�n�,

h) EKÜ: Elektron�k Kayıt Ün�tes�n�,
ı) EN Pompa ÖKC: Onay �şlem� bu Tebl�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce gerçekleşt�r�lm�ş EKÜ’lü/EKÜ’süz

akaryakıt pompa ödeme kayded�c� c�hazı,
�) EPDK: Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunu,
j) GMP: Pompa ÖKC’ler�n; ÖKC TSM’ler�, Bakanlık/Başkanlık BİM ve çevre b�r�mler� �le güvenl� �let�ş�m�n�

ve f�ş, mal� raporlar, olay kayıtları ve benzerler�n�n mesajlaşma yapısını �çeren ve Başkanlıkça yayımlanan güvenl�
mesajlaşma protokol dokümanını,

k) ÖKC f�ş�: Pompa ÖKC tarafından gerçekleşt�r�len her b�r satış �şlem� �ç�n gün �ç� mütesels�l numaralı
düzenlenen, tekn�k kılavuzlarda bel�rlenen b�lg�ler� �çeren ve mal� hafıza �le b�rl�kte EKÜ’de kayıt ve muhafaza ed�len
213 sayılı Kanun kapsamındak� perakende satış ves�kasını,

l) ÖKC TSM: YN Pompa ÖKC b�lg�ler�n�n (üret�m, akt�vasyon, hurdaya ayırma, dev�r, bakım ve benzer�
�şlemlere a�t) tak�p ed�lmes�, bu c�hazların üreteceğ� f�ş veya rapor b�lg�ler�n�n Başkanlıkça bel�rlenen tekn�k
standartlara uygun olarak g�zl�l�k ve güvenl�ğ� sağlanarak toplanması, saklanması, �şlenmes�, anlık ve/veya per�yod�k
olarak Bakanlık/Başkanlık BİM’e �let�lmes�, mükellefler ve ÖKC üret�c�ler�ne sunulması ve raporlanması h�zmetler�n�



gerçekleşt�rmek üzere Başkanlıkça yetk�lend�r�lecek Akaryakıt Pompa Ödeme Kayded�c� C�hazlar Term�nal Serv�s
Merkezler�n�,

m) ÖKC üret�c�s�: Pompa ÖKC’ler�n �thal�/üret�m�, satışı ve satış sonrası bakım onarım h�zmetler�n�n
yürütülmes� �ç�n Bakanlıktan onay alan f�rmayı,

n) Pompa ÖKC: Esk� ve yen� nes�l akaryakıt pompa ödeme kayded�c� c�hazı,
o) Pompa üret�c�s�: Akaryakıt pompalarından sorumlu olan üret�c�/�thalatçıyı,
ö) Pompa üret�c�s� yetk�l� serv�s�: 20/3/2012 tar�hl� ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü

Aletler�n�n Tam�r ve Ayarını Yapacak K�ş�lere Ver�lecek Yetk� Belges� Hakkında Yönetmel�k düzenlemeler�ne göre
sanay� ve teknoloj� �l müdürlükler� tarafından ölçü aletler�n�n tam�r ve ayar �şlemler� �ç�n yetk� belges� ver�lm�ş
olanlardan, pompa ün�teler�n�n bakım ve onarım h�zmetler�n�n yapımı hususunda pompa üret�c�ler�/�thalatçı �le
anlaşma/sözleşme yapan k�ş� veya kurumu,

p) TCKN: Türk�ye Cumhur�yet� K�ml�k Numarasını,
r) TÜBİTAK: Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumunu,
s) VKN: Verg� K�ml�k Numarasını,
ş) Yetk�l� serv�s: Pompa ÖKC’ler �ç�n Bakanlıktan onay alan üret�c�/�thalatçı f�rmaların bu c�hazların bakım ve

onarım h�zmetler�n� yapmaya yetk�l� kıldığı k�ş� veya kurumu,
t) YN Pompa ÖKC: Elektron�k ortamda anlık ver� aktarımı yapab�len, güvenl�k sev�yes� yükselt�lm�ş ve bu

Tebl�ğle ve �lg�l� tekn�k kılavuzlarla d�ğer özell�kler� bel�rlenen Yen� Nes�l Akaryakıt Pompa Ödeme Kayded�c� C�hazı,
�fade eder.
Dayanak
MADDE 3 – (1) 3100 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde, Haz�ne ve Mal�ye

Bakanlığının, ödeme kayded�c� c�hazların kullanılmalarıyla �lg�l� olarak, bu Kanunla bell� ed�len hususlar dışında
uyulması gereken usul ve esasları bel�rlemeye ve bunlarda değ�ş�kl�k yapmaya yetk�l� olduğu hükmüne yer ver�lm�şt�r.

(2) 213 sayılı Kanunun 149 uncu maddes�nde, kamu �dare ve müesseseler� (kamu h�zmet� �fa eden kurum ve
kuruluşlar dah�l) �le gerçek ve tüzel k�ş�ler�n verg�lend�rmeye �l�şk�n olaylarla �lg�l� olarak Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı
ve verg� da�res�nce kend�ler�nden yazı �le �stenecek b�lg�ler� bell� fasılalarla ve devamlı olarak yazı �le vermeye
mecbur oldukları hükmüne yer ver�lm�şt�r.

(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer 242 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, mükelleflere, n�tel�kler�n� bel�rled�ğ�
elektron�k c�hazları kullandırmak suret�yle belge düzenlett�rmeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının yetk�l� olduğu ve bu
yetk�s�n� �ş grupları, sektörler, bölgeler, yerleş�m b�r�mler�, yıllık hasılat tutarları �t�barıyla veya sab�t b�r �şyer�nde
faal�yet göster�p göster�lmed�ğ�ne göre ayrı ayrı veya topluca kullanab�leceğ� hükmüne yer ver�lm�şt�r.

(4) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının;
a) (3) numaralı bend�nde, “Tutulması ve düzenlenmes� zorunlu defter, kayıt ve belgeler�n m�kro f�lm, m�kro f�ş

veya elektron�k b�lg� ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda �z�n vermeye
veya zorunluluk get�rmeye, bu şek�lde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Mal�ye Bakanlığında veya muhafaza
etmekle görevlend�receğ� kurumlarda saklanması zorunluluğu get�rmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını
bel�rlemeye”,

b) (4) numaralı bend�nde, “Bu Kanunun 149 uncu maddes�ne göre devamlı b�lg� vermek zorunda olanlardan
�sten�len b�lg�ler �le beyanname, b�ld�r�m, yazı, d�lekçe, tutanak, rapor ve d�ğer belgeler�n, ş�fre, elektron�k �mza veya
d�ğer güvenl�k araçları kullanılmak suret�yle �nternet de dâh�l olmak üzere her türlü elektron�k b�lg� �let�ş�m araç ve
ortamında ver�lmes�ne, beyanname, b�ld�r�m, yazı, d�lekçe, tutanak, rapor ve d�ğer belgeler�n yetk� ver�lm�ş gerçek
veya tüzel k�ş�ler aracı kılınarak gönder�lmes� hususlarında �z�n vermeye, standart bel�rlemeye veya zorunluluk
get�rmeye, beyanname, b�ld�r�m, yazı, d�lekçe, tutanak, rapor ve d�ğer belgeler �le b�lg�ler�n aktarımında uyulacak
format ve standartlar �le uygulamaya �l�şk�n usul ve esasları tesp�t etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname,
b�ld�r�m, yazı, d�lekçe, tutanak, rapor ve d�ğer belgeler veya b�lg� ve �şlem çeş�tler�, mükellef grupları ve faal�yet
konuları �t�barıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da bel�rlemeye, kanun� süres�nden sonra kend�l�ğ�nden veya p�şmanlık
talepl� olarak ver�len beyannameler üzer�ne düzenlenen tahakkuk f�ş� ve/veya �hbarnameler �le süres�nden sonra
ver�len b�ld�r�m, yazı, d�lekçe, tutanak, rapor ve d�ğer belgelere �st�naden düzenlenen �hbarnameler�, mükellefe, verg�
sorumlusuna veya bunların elektron�k ortamda beyanname, b�ld�r�m, yazı, d�lekçe, tutanak, rapor ve d�ğer belgeler�
gönderme yetk�s� verd�ğ� gerçek veya tüzel k�ş�ye elektron�k ortamda tebl�ğ etmeye, b�ld�r�m, yazı, d�lekçe, tutanak,
rapor ve d�ğer belgelere �l�şk�n yapılan �şlemler�n sonuçlarını �nternet de dâh�l olmak üzere her türlü elektron�k b�lg�
�let�ş�m araç ve ortamında �lg�l� k�ş�lere göndermeye ve bunların uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye”,

c) (6) numaralı bend�nde, “Verg� güvenl�ğ�n� sağlamak amacıyla n�tel�kler�n� bel�rley�p onayladığı elektr�kl�,
elektron�k, manyet�k ve benzer� c�hazlar ve s�stemler� kullandırmaya,”,

hükümler�ne yer ver�lerek Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının yetk�l� olduğu bel�rt�lm�şt�r.
YN Pompa ÖKC’ler�n onayı ve tekn�k özell�kler�
MADDE 4 – (1) ÖKC üret�c�ler� tarafından akaryakıt �stasyonlarında pompa ün�teler�ne bağlanarak

kullanılmak üzere bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren yapılacak yen� marka ve model onay başvuruları, bu



Tebl�ğde ve ynokc.g�b.gov.tr adres�nde Başkanlıkça yayımlanacak �lg�l� tekn�k kılavuzlarda n�tel�kler� bel�rt�len YN
Pompa ÖKC’ler �ç�n yapılab�lecekt�r.

(2) YN Pompa ÖKC’ler aşağıdak� süreçler tamamlandıktan sonra mükellefler tarafından kullanılab�lecekt�r:
a) Onay sürec�, üret�c� veya �thalatçı f�rmaların 9/2/1985 tar�hl� ve 18661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Katma Değer Verg�s� Mükellefler�n�n Ödeme Kayded�c� C�hazları Kullanmaları Mecbur�yet� Hakkındak� Kanunla
İlg�l� Genel Tebl�ğ (Ser� No:1)’�n VIII numaralı bölümünde sayılan b�lg� ve belgelerle b�rl�kte Başkanlığa yapacakları
başvuru �le başlar. Onay başvurusunda bulunan f�rmalar �dar� ve tekn�k �ncelemeye tâb� tutulur. F�rmaların �dar�
�ncelemeler� Verg� Denet�m Kurulu Başkanlığınca gerçekleşt�r�l�r. 3100 sayılı Kanuna göre Bakanlıktan onay alan
ÖKC üret�c�ler�n�n daha önce yapılan �dar� �ncelemeler� geçerl� sayılır. Bakanlıktan onay almış f�rmalar gerek
görülmes� hâl�nde Bakanlık tarafından tekrar �dar� �ncelemeye tâb� tutulab�l�r.

b) YN Pompa ÖKC’lere �l�şk�n tekn�k �ncelemeler, Başkanlıkça bel�rlenecek esaslar çerçeves�nde TÜBİTAK
tarafından yapılır. Başkanlık, gerek görmes� hâl�nde TÜBİTAK dışındak� kurumlara da �nceleme yaptırab�l�r. İdar�
�ncelemeler� müspet olan f�rmalara, yetk�l� kurumlarca yapılan tekn�k �ncelemeler�n de müspet olması hâl�nde,
Bakanlıkça onaylanan c�hazların marka ve modeller� �t�barıyla onay belges� ver�l�r. Bakanlıktan onay alan f�rmalar �le
YN Pompa ÖKC’ler�n marka ve modeller� ynokc.g�b.gov.tr �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

(3) Bakanlıkça onaylanacak YN Pompa ÖKC’ler�n aşağıda yer ver�len tekn�k özell�klere sah�p olması
gerekmekted�r:

a) Akaryakıt satış �şlem�n�n Pompa ÖKC’de başlaması ve Pompa ÖKC’de sonlandırılması esastır. Katma
Değer Verg�s� Mükellefler�n�n Ödeme Kayded�c� C�hazları Kullanmaları Mecbur�yet� Hakkında Kanunla İlg�l� Genel
Tebl�ğ (Ser� No: 58)’de de bel�rt�ld�ğ� üzere; akaryakıt satışının taşıt plaka numarası g�r�lerek gerçekleşt�r�lmes�, taşıt
plaka numarası g�r�lmeden akaryakıt satışının yapılamaması ve akaryakıt verme �şlem�n�n sonunda plaka b�lg�s�n� de
�ht�va eden ÖKC f�ş�n�n c�haz yazıcısından otomat�k olarak çıkması şarttır. Taşıtlara yapılmayan (b�donla, var�lle ve
benzer�) her türlü akaryakıt satışında plaka numarası yer�ne ödeme kayded�c� c�hazın �lg�l� modülüne “PLAKASIZ”
�fades� �le müşter�n�n Adı-Soyadı/Unvanı �le TCKN/VKN b�lg�ler� g�r�lmel�d�r.

b) Mal� b�lg�ler� �çeren ÖKC f�şler� �le bankacılık �şlem�ne da�r b�lg�ler� �çeren banka POS harcama belges�
“YN Pompa ÖKC’lerden Düzenlenecek F�ş ve Rapor Formatları Tekn�k Kılavuzu”nda tanımlanan bütünleş�k f�şe
uygun olarak üret�lecekt�r. Bankacılık b�lg�ler�n� de �ht�va eden ÖKC f�şler� �le banka pos harcama belges�n�n �şyer�
nüshası sadece YN Pompa ÖKC’n�n yazıcısından basılacaktır. Bütünleş�k f�ş düzenleme zorunluluğu, bu zorunluluğa
�l�şk�n ynokc.g�b.gov.tr adres�nde yapılacak duyurunun yayımlanmasını �zleyen 30 uncu günden �t�baren başlayacaktır.
Bu kapsamda banka ve benzer� kuruluşlar YN Pompa ÖKC üret�c�ler�ne, ÖKC ve EFT-POS arasındak� �let�ş�m�n
sağlanması hususunda gerekl� tekn�k desteğ� sunmak zorundadırlar.

c) YN Pompa ÖKC’ler, GMP’lerde ve “YN Pompa ÖKC’lerden Düzenlenecek F�ş ve Rapor Formatları
Tekn�k Kılavuzu”nda format ve standartları tanımlanan f�şler� ve raporları oluşturab�lecek ve ÖKC f�şler�n� satış
�şlem�n�n tamamlandığı anda YN Pompa ÖKC’n�n mal� hafızasına ve EKÜ’süne kaydedecek özell�kte olmalıdır.

ç) YN Pompa ÖKC’ler, �lg�l� tekn�k kılavuz ve GMP’lerde bel�rt�len f�şler ve raporlara �l�şk�n ver�ler�,
güvenl�ğ�n� ve değ�şmezl�ğ�n� sağlayacak şek�lde doğrudan ve/veya ÖKC TSM’ler� aracılığıyla anlık ve/veya
per�yod�k olarak Bakanlık/Başkanlık BİM’e elektron�k ortamda göndereb�lecek özell�kte olmalıdır.

d) YN Pompa ÖKC’ler, yetk�s�z müdahaleler� engelleyecek f�z�k� ve elektron�k mühür s�stem�ne sah�p olmalı
ve yetk�s�z müdahale g�r�ş�mler�n� algılayarak ÖKC TSM’ler�ne ve Bakanlık/Başkanlık BİM’e elektron�k ortamda
b�ld�reb�lecek özell�kte olmalıdır.

e) YN Pompa ÖKC’ler�n mal� hafızaları, YN Pompa ÖKC tarafından düzenlenen f�şler �le “Z-Gün Sonu
Raporları”nı asgar� olarak 10 yıl süreyle saklayab�lecek şek�lde �lg�l� tekn�k kılavuzda bel�rt�len kapas�teye sah�p
olmalı ve YN Pompa ÖKC’ye uygulanan f�z�k� mühür tahr�p ed�lmed�kçe çıkartılamayacak şek�lde, c�haz şas�s�ne
sab�tlenmel�d�r. Sab�tlenen mal� hafızaların dolması veya arızalanması hal�nde, mevcut mal� hafıza ÖKC üret�c�ler�
ve/veya yetk�l� serv�sler� mar�fet�yle detaylı tutanak tanz�m ed�lmek suret�yle sökülmel�d�r. Yen� mal� hafıza da f�z�k�
mühür uygulandıktan sonra c�haz şas�s�ne takılmalıdır. Bu suretle sökülen esk� mal� hafıza, f�z�k� mühürle mühürlenen
b�r kap veya torba �ç�nde muhafaza altına alındıktan sonra düzenlenen tutanakla b�rl�kte mükellefe tesl�m ed�lmel�d�r.

f) Tesl�m alınan tutanak ve mal� hafıza b�r�m�n�n muhafaza ve �braz süres� boyunca muhafaza ed�lmes� ve talep
ed�lmes� hal�nde yetk�l� b�r�mlere �braz ed�lmes� zorunludur. YN Pompa ÖKC’ler�n tak�b�n� sağlamak ve yetk�s�z
müdahaleler� önlemek amacıyla söz konusu tutanak b�lg�ler�n�n ynokc.g�b.gov.tr �nternet adres�nde yayımlanan tekn�k
kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara göre ÖKC üret�c�ler� ve/veya yetk�l� serv�sler� tarafından Başkanlığa b�ld�r�lmes�
zorunludur.

g) YN Pompa ÖKC’ler dış hava şartlarında çalışab�l�r n�tel�kte olmalı ve bu durum Türk Standardları
Enst�tüsü testler�yle doğrulanmalıdır.

ğ) YN Pompa ÖKC’ler muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçh�zat ve koruyucu s�stemler �le �lg�l�
mevzuatta bel�rlenen muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışab�lecek özell�klere sah�p olmalı ve �lg�l� testlerden başarıyla
geçmel�d�r.

h) YN Pompa ÖKC, pompa ün�tes� ve EPDK mevzuatı gereğ�nce kullanılmakta olan �stasyon otomasyon
s�stemler� arasındak� �let�ş�m� sağlayan ABÜ, YN Pompa ÖKC’n�n mühürlü bölümünün �ç�nde ayrı b�r donanım veya



YN Pompa ÖKC �le bütünleş�k (yazılımsal veya donanımsal) olmalıdır.
ı) YN Pompa ÖKC’n�n ABÜ’sü �le pompa ün�tes� ve EPDK mevzuatı gereğ�nce kullanılmakta olan �stasyon

otomasyon s�stemler� arasındak� �let�ş�m, pompa ün�tes�ndek� merkez� �şlem b�r�m� (CPU), total�zatör ve benzer� satış
m�ktar b�lg�ler�n� tutan donanımların değ�ş�mler�n� anlayacak ve tak�p edecek şek�lde, GMP-3 veya ÖKC üret�c�ler�,
ABÜ üret�c�ler�, pompa üret�c�ler� �le otomasyon f�rmaları tarafından gel�şt�r�len güvenl� ve ş�frel� �let�ş�m
protokoller�ne göre sağlanmalıdır. Bu kapsamda pompa üret�c�ler� ve/veya yetk�l� serv�sler� de ÖKC üret�c�ler�ne, YN
Pompa ÖKC ve pompa ün�tes� arasındak� �let�ş�m�n sağlanması hususunda gerekl� tekn�k desteğ� sunmak
zorundadırlar. YN Pompa ÖKC �le pompa ün�tes� arasındak� bağlantı doğrudan (YN Pompa ÖKC mühürlü bölümü
�ç�nde yer alan ABÜ üzer�nden) olacak, �k�s� arasında herhang� b�r aparat, dönüştürücü veya benzer� b�r c�haz
bulunmayacaktır.

�) YN Pompa ÖKC’n�n mühürlü bölümü �ç�nde yer alan ABÜ �le güvenl� �let�ş�m sağlayamayan veya �let�ş�m�
donanım arızaları ve benzer� sebeple kes�len pompa ün�teler�n�n (manuel veya arıza moduna alınması durumları dah�l)
güvenl� �let�ş�m sağlanıncaya veya arıza g�der�l�nceye kadark� süreçte herhang� b�r şek�lde (başka b�r pompa YN
Pompa ÖKC �le bağlantısının gerçekleşt�r�lmes� hal� har�ç) akaryakıt verme �şlem�n� gerçekleşt�rmemes�
gerekmekted�r.

j) Pompa ün�tes�n�n YN Pompa ÖKC �le haberleşen donanım b�r�mler�n�n değ�ş�m �şlem�ne tab� tutulması
hal�nde ÖKC yetk�l� serv�sler�ne tutanak �le b�lg� ver�lmes� zorunludur. Değ�şt�r�len donanımların YN Pompa ÖKC
ABÜ’sü �le �let�ş�mler�n�n (pompa CPU’suna �l�şk�n temel parametreler�n YN Pompa ÖKC’de kayıt altında tutulması
ve �zlenmes� suret�yle) sağlanması ÖKC üret�c�ler� ve/veya yetk�l� serv�sler� �le pompa üret�c�ler� ve/veya yetk�l�
serv�sler�n�n sorumluluğu altında bulunmaktadır.

k) YN Pompa ÖKC’ler, YN Pompa ÖKC’n�n mühürlü bölümü �ç�nde yer alacak olan ABÜ aracılığı �le
akaryakıt �stasyonlarında EPDK mevzuatı gereğ�nce kullanılmakta olan �stasyon otomasyon s�stemler� �le GMP-3
veya ÖKC üret�c�ler� ve otomasyon üret�c�ler� tarafından gel�şt�r�len güvenl� ve ş�frel� �let�ş�m protokoller� �le
haberleşmek zorundadır.

l) YN Pompa ÖKC’ler, mal� yazılımlarının güncelleneb�lmes�, parametreler�n�n yükleneb�lmes�, yaşamsal
durumlarının tak�p ed�leb�lmes� bakımından ÖKC TSM’ler� tarafından uzaktan yönet�l�p �zleneb�lmel�d�r.

m) YN Pompa ÖKC’ler, bu fıkrada bel�rt�len özell�klere �lave olarak ynokc.g�b.gov.tr adres�nde yayımlanacak
tekn�k kılavuzlarda bel�rt�len asgar� tekn�k özell�kler� de ha�z olmalıdır.

YN Pompa ÖKC’ye geç�ş zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Bakanlıkça onaylanan ve hal�hazırda

kullanılmakta olan;
a) EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’ler�n en geç 30/6/2022 tar�h�ne kadar,
b) EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’ler�n en geç 31/12/2023 tar�h�ne kadar,
YN Pompa ÖKC’lerle değ�şt�r�lmes� zorunludur.
(2) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Bakanlıkça onaylanan ve hal�hazırda kullanılmakta olan;

EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’ler�n bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren, EKÜ’lü EN ÖKC’ler�n �se 1/1/2022
tar�h�nden �t�baren akaryakıt �stasyonu �şletmeler� tarafından üçüncü k�ş�lere satışı veya devr� yapılamaz.

(3) 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren EN Pompa ÖKC’ler�n üret�m�, �thal�, mühürlenmes� ve satışı yapılmayacaktır.
Yen� açılacak akaryakıt �stasyonlarında YN Pompa ÖKC kullanma zorunluluğu
MADDE 6 – (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlük tar�h� �le 1/1/2022 tar�hler� arasında yen� mükellef�yet tes�s ed�lmes�

(kül hal�nde dev�r dah�l) veya şube �şyer� açılması durumunda, mükellef�yet�n tes�s ed�ld�ğ�, şube �şyer�n�n açıldığı
veya dev�r tar�h�nden �t�baren en geç 60 gün �çer�s�nde bu �şyerler�nde YN Pompa ÖKC’ler�n kullanılması zorunlu
olup, bel�rt�len süre �çer�s�nde henüz onay ver�lm�ş YN Pompa ÖKC bulunmaması hal�nde �se EKÜ’lü EN Pompa
ÖKC’ler�n kullanılması zorunludur. Ancak bu süre �çer�s�nde f��len akaryakıt satışına başlanması durumunda �se satışa
başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

(2) Bu Tebl�ğ�n yürürlük tar�h� �le 1/1/2022 tar�hler� arasında satın alınan EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’ler�n
31/12/2023 tar�h�ne kadar YN Pompa ÖKC �le değ�şt�r�lmes� zorunludur.

(3) 1/1/2022 tar�h� ve sonrasında mükellef�yet tes�s ed�lmes� veya şube �şyer� açılması durumunda
mükellef�yet�n tes�s ed�ld�ğ� veya şube �şyer�n�n açıldığı tar�hten �t�baren en geç 60 gün �çer�s�nde bu �şyerler�nde YN
Pompa ÖKC’ler�n kullanılması zorunludur. Ancak bu süre �çer�s�nde f��len akaryakıt satışına başlanması durumunda
satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

Pompa ÖKC’lerden gerçekleşt�r�len satışların elektron�k ortamda Bakanlığa/Başkanlığa b�ld�r�m
zorunluluğu

MADDE 7 – (1) YN Pompa ÖKC’lerden (Bu Tebl�ğ�n d�ğer maddeler� kapsamında kullanılmasına �z�n
ver�len EN Pompa ÖKC’ler dah�l) gerçekleşt�r�len satışlara �l�şk�n �lg�l� tekn�k kılavuzlar ve GMP’lerde tanımlanan
f�ş, rapor veya d�ğer b�lg�ler�n elektron�k ortamda doğrudan ya da ÖKC TSM’ler� aracılığıyla Bakanlık/Başkanlık
BİM’e aktarılması zorunludur.

(2) Aktarım zorunluluğu bulunan f�ş, rapor veya d�ğer b�lg�ler�n Bakanlık/Başkanlık BİM’e aktarım zamanını
(anlık ve/veya per�yod�k), aktarım yöntem�n� (doğrudan veya ÖKC TSM’ler� aracılığıyla) ve aktarıma �l�şk�n d�ğer



usul ve esasları Başkanlık ynokc.g�b.gov.tr adres�nde yapacağı duyurular �le bel�rlemeye yetk�l�d�r.
(3) Aktarım zorunluluğu get�r�len b�lg�ler�n, ÖKC TSM’ler� aracılığıyla gönder�lmes�n�n bel�rlenmes�

durumunda; bu b�lg�ler�n zamanında, eks�ks�z ve bel�rlenen format ve standartlarda Bakanlık/Başkanlık BİM’e
elektron�k ortamda gönder�lme sorumluluğu ÖKC üret�c�ler� �le b�rl�kte ÖKC TSM’ler�ne a�tt�r. YN Pompa ÖKC’ler�n
bağlı oldukları ÖKC TSM’ler� �le sürekl� çevr�m �ç� bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt �stasyonunu �şleten
mükellefe a�tt�r.

ÖKC TSM’ler�n�n yetk�lend�r�lmes� �le çalışma usul ve esasları
MADDE 8 – (1) Başkanlık, YN Pompa ÖKC b�lg�ler�n�n (üret�m, akt�vasyon, hurdaya ayırma, dev�r, bakım

ve benzer� �şlemlere a�t) tak�p ed�lmes�, bu c�hazların üreteceğ� f�ş veya rapor b�lg�ler�n�n Başkanlıkça bel�rlenen
tekn�k standartlara uygun olarak g�zl�l�k ve güvenl�ğ� sağlanarak toplanması, saklanması, �şlenmes�, anlık ve/veya
per�yod�k olarak Bakanlık/Başkanlık BİM’e �let�lmes�, mükellefler ve ÖKC üret�c�ler�ne elektron�k ortamda sunulması
ve raporlanması h�zmetler�n� gerçekleşt�rmek üzere n�tel�kler�n� bel�rleyeceğ� kuruluşları ÖKC TSM olarak
yetk�lend�reb�l�r.

 (2) Başkanlık, ÖKC TSM olarak yetk�lend�r�lecek gerçek veya tüzel k�ş�lerde bulunması gereken n�tel�kler�,
başvuru, test, değerlend�rme, �z�n, onay, güvenl�k, denet�m ve sorumluluğa �l�şk�n usul ve esaslar �le ÖKC TSM’ler
tarafından uyulması gerekl� d�ğer kural ve standartları ynokc.g�b.gov.tr adres�nde yayımlanacak tekn�k kılavuzlarla
bel�rlemeye ve yetk�lend�r�lecek gerçek veya tüzel k�ş�ler�n faal�yetler�n�n �zlenmes�, denetlenmes�, yetk�lend�rmen�n
sonlandırılması ve bunların uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.

(3) ÖKC TSM’ler, YN Pompa ÖKC’ler�n tak�p ed�lmes�, yönet�lmes�, YN Pompa ÖKC mal� yazılımlarının
güncellenmes�, yazılımsal parametreler�n�n yüklenmes�, YN Pompa ÖKC f�ş ve raporlarının Bakanlık/Başkanlık
BİM’e GMP’lerde bel�rlenen şek�lde anlık ve/veya per�yod�k olarak doğrudan veya Başkanlıkça �z�n ver�lmes�
durumunda kend� üzer�nden aktarılması, YN Pompa ÖKC’lerden �let�len olay (log) kayıtlarının gerekl� aks�yonların
�ved�l�kle alınması �ç�n �lg�l� ÖKC üret�c�s� ve/veya yetk�l� serv�sler�ne elektron�k ortamda �let�lmes� ve sonuçlarının
�zlenmes� �le YN Pompa ÖKC’lere �l�şk�n ver�ler�n �lg�l� mükellefler ve Başkanlığa elektron�k ortamda raporlanması
ve sunulması h�zmetler�n� yer�ne get�rmeye yetk�l�d�rler.

Ceza� müeyy�de
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğde bel�rlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya bel�rlenen sürelerde

öngörülen yükümlülükler� yer�ne get�rmeyen mükellefler, ÖKC üret�c�ler�/yetk�l� serv�sler�, ÖKC TSM’ler�, akaryakıt
pompa üret�c�ler�/pompa üret�c�s� yetk�l� serv�sler� �le banka ve benzer� kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanunun �lg�l�
ceza hükümler� uygulanır.

D�ğer hususlar
MADDE 10 – (1) YN Pompa ÖKC’ler�n Bakanlık/Başkanlık BİM’e kaydı, kullanıcılara satışı �le satış sonrası

serv�s ve benzer� �şlemler 25/12/2015 tar�hl� ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel
Tebl�ğ� (Sıra No: 465)’nde yapılan açıklamalar çerçeves�nde elektron�k ortamda yürütülecekt�r. Söz konusu �şlemler�n
ÖKC TSM’ler� aracılığıyla elektron�k ortamda yürütülmes�ne �l�şk�n usul ve esasları ynokc.g�b.gov.tr adres�nde
yayımlanacak duyurular �le bel�rlemeye Başkanlık yetk�l�d�r.

(2) Akaryakıt �stasyonlarında gerçekleşt�r�len satışlara �l�şk�n olarak düzenlenen belgelerde, f��len yakıt ver�len
araç b�lg�s� yer�ne başka araçlara �l�şk�n b�lg�lere yer ver�ld�ğ�n�n akaryakıt denet�m� konusunda yetk�l� kamu kurum ve
kuruluşlarının b�r�mler� tarafından tesp�t ed�lmes� hal�nde, sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme
ve kullanma eylemler�n�n araştırılması �ç�n akaryakıt �stasyonlarını �şleten mükellefler ve bu belgeler� kullananlar
nezd�nde verg� �ncelemes� �ç�n gerekl� �şlemlere �ved�l�kle başlanacaktır.

(3) Başkanlık;
a) YN Pompa ÖKC onaylarına �l�şk�n test ve değerlend�rme aşamalarını, onay �şlemler�n� gerçekleşt�ren test

ve değerlend�rme kuruluşlarının �şlem kapas�tes�n� ve bu kuruluşlarca öner�len test ve değerlend�rme süreler�n�, YN
Pompa ÖKC’lerle ödeme ara yüzler�n�n entegrasyon süreçler�n�, akaryakıt pompa ün�teler�n�n YN Pompa ÖKC’lerle
bağlantı ve entegrasyon sürec�n� ve benzer� d�ğer tekn�k çalışma gerekl�l�kler�n� değerlend�rerek bu Tebl�ğde
bel�rlenen süreler� ayrı ayrı veya b�rl�kte her defasında 6 ayı geçmemek üzere ynokc.g�b.gov.tr adres�nde �lan ederek
uzatmaya,

 b) Akaryakıt �stasyonlarında bulunan �stasyon otomasyon s�stemler�n�n güvenl�k ve standartlarının sağlanması
amacıyla, otomasyon yazılımını sunan ve/veya akaryakıt �stasyonları �le dağıtım ş�rketler�ne bu yazılımları kuran
f�rmaların yazılımlarının temel, tekn�k, fonks�yonel özell�kler�n� ve güvenl�ğe �l�şk�n asgar� olarak bulunması gereken
hususları, ynokc.g�b.gov.tr adres�nde yayımlayacağı tekn�k kılavuzlar �le bel�rlemeye,

yetk�l�d�r.
(4) Akaryakıt pompa ÖKC uygulamasına yönel�k olarak bu Tebl�ğde yer almayan konular hakkında 213 ve

3100 sayılı Kanunlara dayanılarak çıkarılan genel tebl�ğlerde bel�rt�len hususların uygulanmaya devam edeceğ�
tab��d�r.

(5) Bu Tebl�ğ �le YN Pompa ÖKC kullanma zorunluluğu get�r�len mükellefler, bu Tebl�ğe konu olan
faal�yetler�nde 30/9/2017 tar�hl� ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra



No: 483)’n�n 6 ncı maddes� �le 1/6/2019 tar�hl� ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu
Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 507) düzenlemeler�nden yararlanamaz.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


