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İlgi özelge talep formunuzda; …Vergi Dairesi Müdürlüğünün …  vergi kimlik numaralı 

mükellefi olduğunuzu ve akaryakıt ticareti ile iştigal ettiğinizi, bu kapsamda perakende 

akaryakıt satışlarınızı müşterilerin araç plakaları girilmek suretiyle pompalarınızın bağlı 

bulunduğu ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişlerle belgelendirdiğinizi, ancak, bazı 

müşterileriniz tarafından, akaryakıt alınan araçların kiralık olması v.b sebeplerle aracın plaka 

numarası yerine şirketin unvanı, vergi kimlik numarası veya vergi dairesi gibi bilgilerin 

yazılmasının talep edildiği belirtilerek, bunun mümkün olup olamayacağı ile mümkün olması 

halinde uygulamanın nasıl olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 

taşıtlara perakende olarak akaryakıt satışı yapan akaryakıt istasyonu işletmecilerine 

pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma ve bu pompalar kullanılarak yapılan 

akaryakıt satışlarını taşıtın plaka numarasını ihtiva eden ve cihaz yazıcısından otomatik olarak 

çıkan ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendirme zorunluluğu getirilerek, Tebliğin 

“Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanması:  başlıklı 1’inci bölümünde;  

“…  

b) Pompalar akaryakıt verilen taĢıtın plaka numarası girildikten sonra çalıĢacak 

Ģekilde düzenlenmiĢ olacaktır. Diğer bir ifade ile taĢıtın plaka numarası girilmediği 

takdirde pompadan akaryakıt akmayacaktır. Şu kadar ki, taşıtlara yapılmayan (bidonla, 

varille vb.) her türlü akaryakıt satışında pompalara plaka numarası yerine müşterinin adı 

soyadı veya unvanı bilgileri girilecektir.  

c) Yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili bilgiler ödeme kaydedici cihaz hafızasına 

otomatik olarak kaydedilecektir. Hafızaya kaydedilen bilgiler, akaryakıt verme işleminin 

sonunda ödeme kaydedici cihazdan yine otomatik olarak çıkacak fişler ile belgelendirilecektir. 

Bu fişler 3100 sayılı Kanunla ilgili 7 Seri No.lu Genel Tebliğin (3) "B" bölümünde sayılan 



 

 

bilgilere (akaryakıtın cinsi, miktarı, tutarı vb.) ilaveten, akaryakıt verilen taĢıtın plaka 

numarasını da ihtiva edecektir. Plaka numarası, fiş üzerinde "tarih, fiş no ve saat" 

ibarelerinin altında, tek satır halinde, büyük harflerle (kalın yazılımlı) veya değişik renklerde 

gösterilecek, plaka numarasının unsurları olan İl trafik kod numarası, harf grubu ve numara 

grubu birbirinden ayırdedilmiş bir şekilde yazılacaktır (Örneğin; 06 LCV 01 gibi).  

d) Mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları 

akaryakıt bedeli karşılığında, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz 

fişlerinin, gider belgesi olarak kabul edilmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 

nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür….” hükmüne 

yer verilmiştir. 

Ayrıca, anılan Kanunla ilgili 68 Seri No.lu Genel Tebliğ ile de, Vergi Usul Kanununun 

Mükerrer 257’nci maddesinin 1 numaralı bendi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, 

akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik 

olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi "fatura 

yerine geçen belge" olarak kabul edileceği ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla 

Tebliğin 2’nci bölümünde belirtilen (taşıt veya müşteri tanıma sistemi kullanılarak veya özel 

anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar) haller dışında nihai tüketiciler veya vergi 

mükelleflerinin fatura taleplerinin dikkate alınmayacağı açıklanmıştır. 

Buna göre, akaryakıt pompalarının, taşıtın plaka numarası girildikten sonra çalışacak 

şekilde düzenlenmiş olması, diğer bir ifade ile taşıtın plaka numarası girilmediği takdirde 

pompadan akaryakıt akmayacak olması nedeniyle, taşıtlara yapılan akaryakıt satışlarında taşıtın 

plaka numarasının girilmesi zorunlu olup; taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille vb.) diğer her 

türlü akaryakıt satışlarında pompalara plaka numarası yerine müşterinin adı soyadı veya unvanı 

bilgilerinin girilmesi suretiyle ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmesi mümkün 

bulunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh 

edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 


