Otomasyona yeni düzenleme yolda
EPDK Dağıtıcıların Bayi Denetim Sistemine
İlişkin Karar’da değişiklik yapıyor.

EPDK Dağıtıcıların Bayi Denetim Sistemine İlişkin Karar’da değişiklik yapıyor. Dağıtım
şirketlerine yeni yükümlülükler getiren düzenlemeye ilişkin taslak yayınlandı. Taslak
hakkındaki görüşler 11 Şubat’a kadar görüşe açık olacak.
Değişiklik taslağı uyarınca getirilen yeni düzenlemeler şöyle:
Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini izledikleri
sistemlerin Kurum tarafından anlık olarak sorgulanmasına yönelik web hizmetlerini kesintisiz
olarak Kurum’un erişimine sunacak. Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı gerekmesi halinde söz
konusu web hizmetlerinin tanımlarına ilişkin ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri yapabilecek.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurumca belirlenen haller dışında, elektronik verilerde düzeltme
yapamayacak.
Dağıtıcı lisansı sahipleri akaryakıt istasyonlarında yapılan dolum ve satışları günlük takip
edecek. Akaryakıt istasyonuna yapılan dolumlar, dağıtıcı tarafından düzenlenen satış belgesi
ile dolumun yapıldığı tarihten itibaren bir iş günü içerisinde eşleştirilecek. Eşleştirme
sonucunda kayıt dışı ikmal ve/veya satış yapıldığının anlaşılması durumunda, bayiye
akaryakıt ikmali derhal durdurulacak. Söz konusu duruma ilişkin dağıtıcı lisansı sahibi
tarafından yerinde yapılacak inceleme ve tespit sonucunda;
a)
Kayıt dışı ikmal ve/veya satış verisinin istasyon otomasyon sisteminin doğru
çalışmaması nedeniyle oluştuğu tespit edilirse durum tutanak altına alınacak. Sistemin doğru
çalışması sağlanacak. Sistemin doğru çalıştığına ilişkin dağıtıcı ve bayilik lisansı sahipleri
arasında tutanak düzenlenecek. Söz konusu tutanaklar 3 iş günü içerisinde “Petrol Piyasası
Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilecek. Kuruma bildirim
yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanacak.
b)
Akaryakıt istasyonunda kayıt dışı ikmal ve/veya satış yapıldığı tespit edilirse; dağıtıcı
lisansı sahibi tarafından duruma ilişkin tutanak düzenlenerek bayiden söz konusu ürünün
menşeine ilişkin bilgi belge (fatura, sevk irsaliyesi vb.) istenecek. Bayi tarafından dağıtıcı
harici ikmal edilen ürüne ilişkin bilgi ve belgenin dağıtıcı lisansı sahibine sağlanması
durumunda; dağıtıcı lisansı sahibi tarafından dağıtıcı harici ikmal edilen ürünün menşeine
ilişkin bilgi belge, tespit tutanağı ve istasyon otomasyon sistemi verileri “Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilecek. Kuruma bildirim
yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanacak. Bayi tarafından dağıtıcı harici ikmal

edilen ürüne ilişkin bilgi belgenin dağıtıcı lisansı sahibine sağlanmaması ve/veya ibraz
edilmemesi durumunda; dağıtıcı lisansı sahibi ilgili adli kolluğa veya Cumhuriyet savcılığına
başvuracak. Adli kolluk veya Cumhuriyet savcılığı tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını
takiben akaryakıt ikmaline başlanacak.
Her bir akaryakıt istasyonu için “İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu” verilerinin,
belirsizlik oranı koşullarının birbirini takip eden 4 iş günü süresince sağlamaması veya
“İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)” verilerinin birbirini takip eden 4 iş
günü süresince Kurumun erişimine sağlanmaması durumunda ilgili akaryakıt istasyonunda
otomasyon sisteminin doğru çalıştığına ilişkin dağıtıcı ve bayilik lisansı sahibinin karşılıklı
imzalayacağı tutanak hazırlanıncaya kadar bayiye akaryakıt ikmali yapılmayacak.
Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporunda kayıt dışı ikmal ve/veya satış nedeniyle
mutabakat sağlanamaması durumunda dağıtıcı lisansı sahibi tarafından ilgili bayiye akaryakıt
ikmali durdurulacak. Kayıt dışı ikmal ve/veya satışa konu ürüne ilişkin yine aynı yöntem
takip edilecek. Ancak, ilgili mutabakat dönemi içerisinde lisans sahibine ilişkin Kurul
Kararının 5 inci maddesinin onbirinci fıkrası ve/veya 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında Kuruma bildirim yapılmış ise, bu fıkra hükümleri ilgili bayilik lisansı
sahibi için dağıtıcı lisansı sahibi tarafından tekrar uygulanmayacak.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemlerinin
belirsizlik oranı koşullarından günlük bazda en az birini sağlayacak şekilde çalışıp
çalışmadığının yerinde kontrolünü 3 ayda bir düzenli olarak yapacak. Kontrol sonucuna
ilişkin bayilik lisansı sahibi ile karşılıklı olarak tutanak düzenlenecek. Kontrol çalışması
sonucunda sistemin doğru ölçüm sonuçlarını verecek şekilde çalışmadığı tespit edilirse
aksaklıkların giderildiğine dair tutanak düzenleninceye kadar bayiye akaryakıt ikmali
yapılmayacak.
Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilerinin dış satış faturalarını kontrol edecek. Dış satışların başka
bir bayilik lisans sahibine yapıldığının tespiti halinde durum, akaryakıt satışına ilişkin bilgi
belgeler (fatura, sevk irsaliyesi v.b.) satışın yapıldığı lisans sahibinin lisans numarasını da
içerecek şekilde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak
derhal Kuruma bildirilecek.
Kurum sisteminde oluşabilecek arızalar sebebiyle elektronik verilerin Kurum’a
gönderilememesi durumunda Kurumun erişimine sağlanamayan elektronik veriler arızanın
giderilmesini takip eden iş günü Kurumun erişimine sağlanacak.
Dağıtıcı şirketlerin, yapılan kontrollerde aykırılıklar bulunması halinde düzenledikleri
belgeleri Kurum’a gönderme süreleri 7 günden 3 iş gününe düşürülecek. Bildirim, “Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanarak yapılacak.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporunda mutabakat
sağlanamayan bayilere ilişkin mutabakatsızlığa konu tutanak ile bilgi ve belgeleri, akaryakıt
istasyonunda bulunan istasyon otomasyon sistemine izinsiz müdahalelere ilişkin tutanak ile
bilgi ve belgeleri ve kayıt dışı ikmal ve/veya satış durumuna ilişkin tutanak ile bilgi ve
belgeleri “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanarak EPDK’ya
bildirecek.
Otomasyonda 4 işgünü içinde arıza giderilemezse akaryakıt istasyonunda arıza giderilinceye

kadar akaryakıt satışı yapılmayacak.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini izledikleri
merkezi sistemi kesintisiz olarak Kurumun anlık erişimine sunacak. Kurumun anlık erişimine
sunulacak olan sistem şu özelliklere sahip olacak:
a) Dağıtıcı lisansı sahibinin bayilerinin istasyon otomasyon sistemine bağlı olup olmama
durumlarını ve bağlantısı kesilmiş olan bayilerin arıza takip detaylarını izleme,
b) Bayi seçimine göre çalışan sorgu ekranlarında bayi lisans numarasına göre sorgulama,
c) Araç plakası ve zaman aralığına göre zaman, akaryakıt türü, fiyat ve miktar bilgilerini
içerecek şekilde pompa satış hareketlerini sorgulama,
ç) Bayilerin dağıtıcı lisansı sahibi ile sözleşmeli olduğu zaman aralıklarını sorgulama,
d) Tüm sorgu ekranlarında tarih aralığı seçilerek geçmişe dönük sorgulama,
e) Satış yapılan akaryakıt türünü içerecek şekilde tank ve bağlı oldukları pompa bilgilerini
sorgulama,
f) Bayi stok hareketlerini (tank dolumu, stok miktar ölçümü vb.) tank bazında ve toplam
olarak sorgulama,
g) Bayi pompa satış hareketlerini plaka, akaryakıt türü, miktar, fiyat bilgilerini içerecek
şekilde sorgulama,
ğ) İstasyon otomasyon sisteminde oluşan arızaların akaryakıt istasyonu bazında arıza takip
detaylarını izleme ve sorgulama,
h) İstasyon otomasyon sistemine yapılan izinsiz müdahale ve arızalara ilişkin uyarı oluşturma.

