PETDER, ADER, AKADER, PÜİS ve TABGİS
EPDK ile aynı masa etrafında oturdu ve
otomasyon sistemini konuştu. Düzenlenen
toplantıda otomasyon konusunda kafalardaki
sorulara yanıt aranırken, EPDK Petrol Piyasası
Dairesi
Başkanı
Taner
Mutlu
önemli
açıklamalarda bulundu.

Türkiye akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren dağıtım şirketi ve bayilerin temsilcileriyle EPDK, otomasyon
sistemini konuşmak üzere Ankara’da bir araya geldi. Toplantıya başkanlık yapan EPDK Petrol Piyasası Dairesi
Başkanı Taner Mutlu, bilgi ve belge eksikliği konusunda dağıtıcıları uyardı. Mutabakatı sağlanamayan dağıtım
şirketlerinin olduğunu belirten Mutlu, sistemin kaçak akaryakıtı önlemek amacıyla işlediğini anımsatarak, “Burada
otomasyon sistemine dönük olarak gönderilemeyen veriler, hiç gönderilmeyen veriler varsa bunu tekrar gözden
geçirin ve hep birlikte bunun sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayalım.” şeklinde konuştu.
Toplantıda EPDK sistemine şirketlerce aktarılan otomasyon verilerinin teyidi ve uygulamaya yönelik öneriler,
Sistem üzerinden günlük verilerin iletilmesi ve kontrolüne ilişkin zaman kısıtlarının değiştirilmesi önerisi,
mutabakatsızlıklar, ticket’ların kapatılması, farklı satış türlerinin bildirilmesindeki uygulama zorlukları ve iyileştirici
öneriler konu alındı.
Mutabakatsızlıklardan kaynaklanan sorunlar süreci ve beraberinde gelen veri akışında yaşanan sıkıntıların
giderilmesi için EPDK’nın her zaman diyaloğa açık olduğunun altını çizen Mutlu, şöyle devam etti; “Çünkü bu
sistem kaçak akaryakıtın engellenmesine dönük bir sistemdir. Bunun da yapılabilmesi için mevzuatsa, mevzuat
ortaya çıkacak ve düzenli bir yapının oluşması için elimizden geleni göstereceğiz.”
Telefondan istasyon sorgulama devri başlayacak
Mutlu, 2013’ün ilk aylarından itibaren akıllı telefonlar vasıtasıyla, en yakın bayinin, en ucuz akaryakıtın nerede
olduğunun bilgisine tüketiciler tarafından ulaşılabileceğinin müjdesini verdi. Uygulamanın, ilgili firma tarafından
yapıldığını ve demosunun ortaya çıktığını belirten Mutlu, sürecin tamamlanmasıyla birlikte uygulamanın
tüketicilerin hizmetine sunulacağını söyledi. “Bu uygulamaya 2013 yılı sonu itibariyle Almanya geçmeye çalışıyor,
tüketicilerine ucuz akaryakıt sağlayabilmeleri adına. Bunu biz 1 yıl önceden başlattık” diyen Mutlu, hem tüketici
bilincini sağlamanın hem de serbest piyasanın rekabet anlamında gerçekleştirilmesinin arzulandığını ifade etti.
Mutlu, “Bu konuyla ilgili feed-back’leri de biz almış olacağız. Biz, tüketici nezdinde de bir kontrolün sağlanmasını
arzuluyoruz. Bunların hepsi bu otomasyon sistemi sayesinde gerçekleşti” şeklinde konuştu.
Otomasyon sisteminin dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olduğunu anımsatan Mutlu, EPDK’nın getirdiği
yükümlülükler altında bayilerin de yükümlülük sahibi olduklarını söyledi. Otomasyon konusunda olumlu bir sürecin
devam ettiğini belirten Mutlu, bilgi akışı noktasında dağıtım şirketlerinden kaynaklanan aksaklıkların giderilmesinin
de önemine dikkat çekti: “Biz bu otomasyon sürecini, hep birlikte, iyi niyet çerçevesi içerisinde yürütmeye çalıştık
ve bu anlamda da işlemlerimizi yapıyoruz. Ama süre noktasında; bu sürelere riayet etmek gerekir” şeklinde
konuştu.

Mutlu, mutabakat dönemlerine ait anlık bildirimlerde aksama olduğunun altını çizdi ve ekledi: “Bunların da anlık
tespiti olduğu zaman bayilerde veya dağıtım şirketlerinin kendi verileri anlamında bir tespiti söz konusu ise; bunun
anlık olarak bildirilmesi gerekiyor. Buna da hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.”
“Rafineri olmazsa dağıtıcı olmaz, dağıtıcı olmazsa bayi olmaz, hepsi olmadığı zaman petrol piyasası sektörü
olmaz” diyen Mutlu, otomasyon sisteminin kayıt dışı ekonomiyi önleme amaçlı olduğunu belirterek, kamunun
işlerinin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Mutlu, dağıtıcıların elinde olan ek bilgi ve belgenin EPDK ile
paylaşılmasında fayda olduğunu söyledi.
“Katılım çok iyi”
Toplantıya beklentinin üstünde bir katılım olduğunu belirten PETDER Başkanı Erol Metin, EPDK’dan gelen
değerlendirilmeler üzerine sektörün algılarından bahsetti ve “Yazıların karşılıklı bir mutabakat mı yoksa bir
soruşturma konusu mu yoksa daha ileri aşamaya giden bir sürecin başlangıcı mı gibi algılar sektördeki
arkadaşlarımız açısından değerlendirme konusu oluyor” dedi.
Mutabakatsızlık bildirimlerinin ne şekilde ele alınması gerektiğinin ve şirketlerin nasıl bir davranış sergilemeleri
gerektiğinin, gerçekleşen toplantıda tartışılmasında yarar gördüğünü ifade eden Metin, EPDK sistemine
şirketlerce aktarılan otomasyon verilerinin, teyidi ve uygulamaya dönük önerilerin söz konusu olduğunu söyledi.
Sistem üzerinden günlük verilerin iletilmesine ve kontrolüne ilişkin zaman kısıtlarının değiştirilmesinin de
gündemlerinde bulunduğunu ifade eden Metin, zaman ayarları ile oynanması durumunda sistemin daha iyi
yönetebileceği görüşünde olduklarını söyledi.
Değerlendirme raporlarının faydasını görüyoruz
EPDK’nın iki aydır dağıtıcılardan gelen verileri değerlendirerek hazırladığı değerlendirme raporlarını yine dağıtıcı
şirketlere gönderdiğini hatırlatan Mutlu, “İlk değerlendirme raporundaki hususlara riayet edildiğini görüyoruz. İkinci
değerlendirme raporunda bunların azaldığını görüyoruz. Bu güzel bir şey. Biz tekrar üçüncü olarak aylık bir rapor
göndereceğiz; ama bu bizim EPDK olarak yükümlülüğümüz olan bir husus değil. Bunun faydalı olduğunu
düşündüğümüz için yapıyoruz ve faydasını da hep beraber görüyoruz” dedi.
Sektör sordu EPDK yanıtladı
EPDK’da düzenlenen ve sektörün geniş katılım gösterdiği toplantıda, otomasyon sistemi masaya yatırıldı.
Verilerin teyidi ve uygulamaya yönelik öneriler
Bizim EPDK’ya gönderdiğimiz verilerden hangisinin yüklenip hangisinin yüklenmediğini göremiyoruz. Dolayısıyla
EPDK’daki sistemin hangi verileri kabul ettiğini göremiyoruz. 
CEVAP: Sistemin geri bildirim vermesi ile ilgili bilgi işlem bölümümüz ile irtibata geçilebilir, bu tür aksaklıkları telafi
edebiliyoruz.
İstasyonda iletişimden kaynaklanan bir arıza olduğunda, kurul kararı bize 4 iş günü içerisinde bu arızayı iletme
hakkı tanıyor. Biz o arızayı giderdiğimizde geriye dönük 4 günlük veriyi alıyoruz ancak size iletemiyoruz. Nasıl
istasyondaki arızanın geriye dönük 4 iş günü içerisinde giderilme hakkı tanınıyorsa, yaşayan bir sistem olduğu için
merkezi sistemlerde de bu tür algılar meydana gelebilir. Teknik aksaklıkları aşmak için süre talep ediyoruz.
CEVAP: Biz değerlendirmeyi yaparken hepsini beraber değerlendiriyoruz. Burada bilgi anlamında mutabakatsızlık
süresinin farklı bir şekilde değerlendirilmesinin gereği yok. Bunu değerlendirmeye alacağız.
Bildirim süreleri

Süre kıstasının uzatılmasıyla alakalı saatin 12’den 6’ya çekilmesini talep ediyoruz. EPDK’nın bu konuda
görüşünü almak istiyoruz. 
CEVAP: Bizim burada en büyük hedefimiz; günlük olarak bunların elektronik anlamda sunumunu kamuoyu ile
paylaşmamızın sebebidir. Biz bunu 12 yaptığımız zaman zaten o bilgilerin güncelliği kaybolmuş olur. 6 olmaz
ama, mesainin bir noktasında bu dahil edilebilir.
Ticketların kapatılması
Ticketları ayın 19’una kadar kapatabilirsek sistemin daha rahat olabileceği görüşündeyiz. EPDK’nın bu konudaki
görüşü nedir?
CEVAP: Herhangi bir aksaklık yaratan durum olursa onu bize bir ticket ile bildirmeniz, daha sonra bunu tespit
ettiğinizde o durumun ne olduğunu yine bize o ticket üzerinden bildirmeniz gerekiyor. Tamamen sistem bu amaçla
çalışıyor.
Farklı satış türlerinin bildirilmesindeki uygulama zorlukları
Katkılı ve normal motorin türlerini elektronik ortamda ‘diğer’ olarak bildiremiyoruz. Yeni bir alan açılması mümkün
mü?
CEVAP: Açıklama kısmına ‘diğer’ olarak seçerseniz biz onu motorin diğer olarak kabul ederiz diye konuşmuştuk.
Raporların değerlendirilmesi
Bizim tüm verilerimizi yorumluyorsunuz ama neye göre ve nasıl yorumladığınızı bilmediğimiz için olaya biraz
dışarıda kalıyoruz. EPDK’nın bakış açısını öğrenebilir miyiz?
CEVAP: Bizim yaptığımız yorumla birlikte çok farklı bir yorum ortaya çıkmıyor. Sizin açınızdan size de bayilere de
inceleme anlamında faydalı olabilecek hususlar olursa onu da herkese açarız. Bu yapılan işin de sonuca
vardığını, anlam ifade ettiğini de biz de sizinle paylaşırız.
Mutabakatsızlıklar
Otomasyon firmamızla arada hatalar oluşabiliyor. Otomasyon firması pasifte olan istasyonlara ‘sıfır’ veriyor. Bu
sorun nasıl düzelecek?
CEVAP: 2 Ocak itibariyle elektronik belge sistemine geçiyoruz. Yazışmaları dosya halinde bize sunacaksınız ve
bizim yaptığımız her türlü iş artık elektronik anlamda gerçekleşecek. Daha kolay ve daha pratik olacak. Bu
sorunların çözülmesi adına iyi bir gelişme olacak.
- Bayi bizden lisanslı. İki tarafın da verdiği kararla sözleşme fesih oldu ve fesih bildirimi size yapıldı. Bu bayii
başka bir yere geçmediği sürece lisansı 3 ay boyunca üzerimizde görünüyor. Lisans bizde olduğu için veri
göndermek gibi bir zorunluluğumuz var mıdır?
CEVAP: 3 ay boyunca sorumluluk dağıtıcıya ve bayiye aittir. Bizim kanuna aykırı bir işlem yapmamız mümkün
değil. Siz işlem yaparken bayii tarafından da bu geçerlidir; fesihnamede belirtilen hususlar ne ise ve bayi
savunmasında bize bunu sunar ise biz onları dikkate alırız. Dağıtıcı bunları belirtiyor ise savunma noktasında,
idari işlemler yürütülebilecektir.

