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Amıç
MADDE t_ İlimizde faaliyet gğğ€re6 *aryaht istasyonlannd4 fahtıasız akaryakrrn fatııralı
gibi sttaıal Ödeıne Kıydedici Cihazdaa §ş k*ilm€sinin ve Ödeme Kaydedici Cihazın mali
ıvıG",§ırırn illegal mudahale ile silinmcsi işl€mlğinin önlenmesi, istasyonlada kullaıılan
Öd€rne Kaydedici Cihztrın lilegal müıhalelere tarşı g[venli hale getiri|ınesinin sağlanması,
böyleoe fiiııasız akaryaht sanşnın engelleuc*, vogi kaybının önilne gçilıncsi ve haksız
ıd<abctin ğnlenmesi anaçlanmatıadıı

I(ıpıım
MADDE 2- Bu Genel Emir, Affontarüisr Meıtez ve llçelerinde faaliyet gösteıen tüm
akıryalot ve LPG istasyonlannın kapsaı.

Dıyııık
lllOnE l- Bu Genel Emiı,5ı142 sayılı 1l İdaıesi Kanunıı,3100 Sayılı Kaıma Değer Vergisi
Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Çihazlüı Kullanınalan Mecbuıiyeü Ha&kında Kaıuı. 2t3
sal,ılı Vergi U§il Kanunu ile 5015 sayü Pebol Piyasas Kanunu'nun 4 ilncü nadd€si
hükrmterine dayanılaıak hızılanmı$ır.

Temel İltcter
MADDE 4- İtimizdeki akaryalot ista§yonlannda iltegal müdahaleye açık yazaıkasalann

kullanılmasının önlenmesi, fıtıııasız akaryakıtn fatuıalı akaryalot gibi satışının yapılarak fiş
kesilmesinin önlamesi, güı sonunda Ödeme Kaydedici Cihazdan Z raporu (Gün sonu mporu)
atmadan önce yapılan satış kıyllannın 1ı621 fu51 mali hıfızaclfi61 çeşiüi illegal yaalımlar
ilc silinmesinin öntenmgsi, fanırasn akaryakıt s8üşrnın ve sahte fiş kesilmesinin önlenmesi,
vergi kayplannın ğnüne geçilmesi, Ödeme Kıydedici Cihazlann üıetici fiıma yeüili sewisleıi
t ısfindan yaalımsal ve doııanımsal iyilştiımeler yapılarak illega! müdahalelere ka§ı
koııııaklı hale getirilmesi.

Uygulını Eııslın ve Akııyıkıt İıtııyonlınım §orumlulıklın
lll»Oe 5. İitzde faaliyet gösterco ıtaryahı ve LPG lsıasyonlan bu Gerıel Enıin ilanı ile
biıtitıe keodilerine yaplan ıeUllgaeo itibarcn 15 (onbş) ıakvim giLıü içerisinde Ödeme
Kaydedici Cihazn üEtici frması veya yetkili smıisine yazaıtasa ve aıa birim ilniteleri
{lzerinde yaalım ve donanrm kontrolü yapnıaral cihazlannı 3lO0 sayılı Kafua Değer Vergisi
Müelleflerinin Ödeıne Kaydedici Cihadan Kullanmaları Mecbuıiyeti Hakkında Kanun, 2l3
saylı Vergi Usüt lknunıa 50,52 ve 58 Seri No' tu Katma Değer Vergisi Mllkelleflerinin Ödeme
Kaydedicİ Cihaztaıı Kullanmalan Mecbııriyeti }lakkında Kanuıla İlgili Genel Tebliğer
lopsamında illegd mUdahalelere kışı korumılı hale getirilınesini sağlanakla yükitrnlildüı. Bu
doğrultuda lsıasyon süiplai anfrndan;
ı) yaz*asa ve ara birim ltniteleri ıtserindc yızllım yç donanım kontıollerinin yaphn|ması,
cihazn m0da}ıaleye açık olduğımuıı tcspit cdilnıesi dıınımunda, yaalımsal ve donanımsal
gerc&li rcvizlontann yaptnlrak Ödeme Kaydedici Çihı-ın güvenli ve illcgal miüabalelere
kaşı konınaktı hale getirilınesinin ve ardmdan yetkili servis tarafin<lan mühfuletilmesinin
sağanmasr,



b) Yapılın işlenlerin yazaıkasa ruhsatlanıı kayt ettiıilmesi,
c) tsasyonlardı kutlanılan Ödene l(ıyffiici Cihızlua ye&isiz k§ilerin mıüahale
ettiİitmen€si,
ıt) Bu Genel Emiı Tebliğ editdil(en sora istasyon sabasında illegal mlldahaleye açık Ödeme
Kaydcdici Cihazlann kesinlitlc kul|mılnanası,
c) Bu cihızlaı güvenli ve konımalı hılc gctiıilditten sonra cihaza yctkisiz kişilcrce illegal
müdahale cdileıck yenidcn güvcnsiz vc müdalıaleye aç* ha|e gğiıilııercsi için geıekli
hassısiyetin saglanması,

hususlannı titizlilte üyct emc&ie mükelleftir.

cezıi Eikiimler
MADDE 7- Pelıol ve LPG Piyasas Dcnetim Komisyonu tarafından yapılacak kontrolleıde

Ödeme Kaydedici Cihazlann betirtilen süıe içerisinde güveıli hale getirilmemesi duııımunda
vcya cihaz güveııli hale getirildikten soııra yenidcn illegal müdahale ile güvensiz ve

müdahaleye açü hıle getiıitmcsi dıııumunda 2935 saylı Olağanilstil Hal Kanunu' nun 25 inci
maddesinin b fikrasının 2 hci bendi ile Ikbalutler kanununun 32 nci maddesi hükünleri
uygulanır. Ayııca 213 sayh Verğ Usııl Kanunu ve 50t5 sayılı Petrol Piyasası Kanı:nu

kıpsırıuıda uygulaıacak idari işlentcr için ilgili Kuruınlan bildiriliı.

yiinlrlük
MADDE E- Bu Genel Emir, imzahndığ urihi takip edcn iş günü ilan edilerek ytlıtlılüğe girer.

Yİriıtme
MADDE 9- Bu Genel Emir hükllmlcri Ağonkarahisaı Valilğ tarafindan yilrutlllr.

MustafrTUTULMAZ

Vali

Dcnctlcoc ucul ve Esıslın
MADDE G İlinizİe üaliyet gösıcren Akar},aht ve LPG İsasyonlarınca bu Genel Emir
httkümlerine uyulıp uyulmadığ huşıslan Vıliük Maiaııının |1|QJZO|E trih ve 28 sayılı
olııılrı ile Biliın, sanayi ve Teknoloji İı ııoOurıqq İ Emniyet Müdtırluğtl il Jarıaaıma
Komubıılı§ Denerdğlık Geli, Müdlhiilğü Gçliı Uzrıanlanndan oluşan Petrol ve LPG
Piyasası Denetim Kom§onu ıarafiDdan denetleoir ve yerinc getiıilnediğ tespit Gdilen

hususlaı tutanakla kaytt allına alınfthın sonra 7 inci maddede bcliıtilen idari ve cezai §lemler
uygulanmak ilzere durum mülki idaıe amirlikleıine ve ilgili biıimlerc bildirilir.


