
 
 

Not: Sirkülerde yer alan yorum ve açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, Realite YMM A.Ş.’ye 

içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 

 
 

 

 

 

SİRKÜ NO: 2021-15 

 

KONU: Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara (Yeni Nesil 

Pompa ÖKC) İlişkin 527 No.lu VUK Tebliği hk. 

 

 

Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara (Yeni Nesil Pompa ÖKC) 

İlişkin 527 No.lu VUK Tebliği Yayımlandı. 

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. 

ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve 

ikinci sınıf tacirlerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş 

ödeme kaydedici cihazların "Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni 

Nesil Pompa ÖKC)" haline dönüştürülmesine dair hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No:527) 24/3/2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu, 257 nci maddeleri ile Hazine ve Maliye 

Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden; 

Akaryakıt sektöründeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla; 

a) Akaryakıt istasyonlarında hali hazırda kullanılan ancak satış verilerini elektronik 

ortamda iletme özelliği olmayan eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların, 

- Online veri aktarımı yapabilen, 

-Güvenlik seviyeleri yükseltilmiş, yetkisiz dış müdahaleleri algılayarak gerekli 

alarmları üreten, 

- IP/Bilgisayar tabanlı “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline 

dönüştürülmesine, 

b) Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici 

cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri elektronik ortamda anlık veya periyodik 

zaman aralıklarında Gelir İdaresi Başkanlığı veya Bakanlık Bilgi işlem sistemlerine bildirim 

zorunluluğu getirilmesine,  
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içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 

 
 

ilişkin usul ve esasların yeniden belirlenmesi amacıyla 527 No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği yayımlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğ ile akaryakıt istasyonlarındaki belge sistemini disipline etmek, 

denetim kolaylığını sağlamak, gelir ve kurumlar ile katma değer vergilerindeki kayıp ve 

kaçakları önlemek amacıyla eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların, kademeli 

olarak “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline dönüştürülmesi 

sağlanmış olacaktır. 

Söz konusu cihazlardan yapılan satışlara ilişkin mali veriler online veya Bakanlıkça 

belirlenen sürelerde periyodik olarak Gelir İdaresi Başkanlığına veya Bakanlık Bilgi İşlem 

Sistemlerine alınarak bu verilerin elektronik ortamda takip edilmesi ve akaryakıt sektöründeki 

vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele eden ilgili kurumlarla elektronik ortamda paylaşılması 

amaçlanmaktadır. 

 

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunulur. 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-12.htm

