
KURUL KARARI 

Karar No : 4614-11 Karar Tarihi : 19/09/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/09/2013 tarihli toplantısında; ekte yer alan Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı’nın kabul edilmesine ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına, 

karar verilmiştir. 

Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kurul Kararı 

MADDE 1- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 1 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1- (1) Bu Karar, petrol piyasasında faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı sahiplerinin tescilli markası altında piyasaya sunulan akaryakıta ilişkin kalite kontrol izlemesinin etkin 

biçimde yapılması ve bayilerinde kaçak akaryakıt satışının önlenmesini teminen denetim sistemi kurması ve uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için çıkarılmıştır.” 

MADDE 2- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin (g) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“g) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,” 

MADDE 3- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin (ğ) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ğ) Ulusal marker: Akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere 

uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,” 

MADDE 4- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin (h) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“h) Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme 

işlemlerine nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş ve Kurum 

tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,” 

MADDE 5- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesine (l) bendi 

eklenmiştir. 

“l) Tutanak: Yerinde yapılan tespit sonucunda, dağıtıcı lisansı sahibi yetkilisi ile bayilik lisansı sahibi yetkilisinin imzalarını veya taraflardan birinin imzadan imtina etmesi halinde 

imzadan imtina ettiğine dair üzerine şerh düşülmek kaydı ile ilgili lisans sahibi yetkilisince düzenlenecek ve en az üç imza içerecek belgeyi,” 

MADDE 6- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4- (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markası altında piyasaya sunulan akaryakıta ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapar, bayilerinde kaçak akaryakıt satışının 

yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurar ve uygular. Bu kapsamda dağıtıcı lisansı sahibi:” 

MADDE 7- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Akaryakıt istasyonlarında stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik bir istasyon otomasyon sistemi kurar. 

Merkez bağlantısı olan istasyon otomasyon sistemi ile bayilerindeki akaryakıt alım satım hareketlerini izler ve raporlar. Bayilik sözleşmesi herhangi bir sebeple sona eren bayilerinde; ilgili 

bayilik lisansında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde öngörülen süreler içerisinde dağıtıcı değişikliği tadili yapılıncaya veya ilgili bayilik lisansı sona erinceye/iptal edilinceye kadar 



istasyonda kurulu bulunan istasyon otomasyon sistemini çalışır halde tutar, gerekli izleme ve raporlamaları yapar. Bu süre içerisinde bayilik lisansı sahiplerinin istasyon otomasyon sistemine 

ilişkin yükümlülükleri devam eder.” 

g) İlk defa lisans alacak olan bayiler için lisans alma tarihinden, lisanslı bayinin dağıtıcı değiştirmesi halinde ise dağıtıcı değişikliğinin lisansa derç tarihinden itibaren en geç bir ay; 

dağıtıcı şirket birleşmeleri veya dağıtıcı şirketin devredilmesi durumunda birleşme veya devirden itibaren altı ay içerisinde akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlar.  

Bayilik sözleşmesinin her hangi bir sebeple sona ermesi halinde, piyasa faaliyetine devam edilen istasyonda bulunan kurumsal kimlik öğeleri; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde öngörülen 

süreler içerisinde dağıtıcı değişikliği tadilinin yapıldığı tarihe kadar veya süresi içinde tadil başvurusu yapılmaması ya da Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi nedeniyle bayilik 

lisansının sona erdirildiği tarihe kadar kaldırılamaz. 

ğ) Bayilerinin faaliyetlerine ilişkin tüketici ihbar ve şikâyetleri için ücretsiz telefon numarası, elektronik posta adresi ve yazışma adresi tahsis ettirilmesini ve bu bilgilere ilişkin levha ve 

çıkartmaların bayilerine ait tesislerde tüketiciler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde asılmasını sağlar. İlgili bayilik lisansında dağıtıcı değişikliği tadili yapılıncaya, lisans sona 

erdirilinceye veya iptal edilinceye kadar bayisi tarafından satışa konu edilen ürünlere ilişkin tüketici şikayetleri hakkında gerekli incelemeleri yapar. 

MADDE 8- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“h) Yapılan kontrollerde 5015 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıklar bulunması halinde düzenlenen tutanak ile bilgi ve belgeleri tutanak tarihinden itibaren 4 iş günü içerisinde 

“Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanarak Kuruma bildirir.” 

MADDE 10- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu, Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu, İstasyon Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu ve Köy Pompası Aylık 

Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu oluşturulurken belirsizlik oranı hesaplamalarında aşağıdaki koşullardan en az biri dikkate alınır. 

 

Koşul 1: 

Koşul 1 =  S1  

S1 = KS – DSS 

 
 

 

 

Koşul 2: 



 

 

 
 

  

 

Koşul 3: 

  

 

 

 
 

 

 

Bu formüllerde geçen; 

n: Dönemdeki gün sayısını, 

KS (Kaydi Stok): Dönem sonunda stokta olması beklenen akaryakıt miktarını, 

DBS (Dönem Başı Stok):Dönem başı itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarını, 

DİTD (Dönem İçi Tanka Dolum):Dönem içerisinde tanklara yapılan dolum miktarını, 

DİPS (Dönem İçi Pompa Satış):Dönem içerisinde pompadan yapılan satış miktarını, 

DSS (Dönem Sonu Stok):Dönem sonu itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarını, 

KPS (Kaydi Pompa Satışı): Dönem içerisinde gerçekleşmesi beklenen pompa satış miktarını, 

S1 (Sapma 1): Kaydi stok ile dönem sonu stoku arasındaki farkı, 

S2 (Sapma 2): Kaydi pompa satış miktarı ile dönem içerisinde fiilen pompadan yapılan satış miktarı arasındaki farkı, 

ifade eder.” 

MADDE 12- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin beşinci 

fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu, Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu, İstasyon Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu ve Köy Pompası Aylık 

Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu için; 

i) Koşul 1 için en fazla ±288 litre 

ii) Koşul 2 için en fazla ±% 3,00 ve Kaydi Stok ≠ 0 



iii) Koşul 3 için en fazla ±% 3,00 ve Dönem İçi Pompa Satış ≠ 0 

olarak dikkate alır.” 

MADDE 13- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin onbirinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(11) Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı her türlü tedbiri alır. Bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin 

onaltıncı fıkrasında yer alan istasyon otomasyon sistemine yapılan izinsiz müdahalelere ilişkin otomatik uyarı/ikaz sistemini düzenli olarak kontrol eder. Akaryakıt istasyonunda bulunan sisteme 

herhangi bir izinsiz müdahalede bulunulduğunun anlaşılması halinde, yerinde tutanak düzenlenerek bayiye akaryakıt ikmali durdurulur ve derhal 5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılığı 

önleme, izleme ve araştırmakla görevli kurumlara başvurulur. Aykırılık ortadan kaldırıldıktan ve düzenlenen tutanak ile ilgili Kuruma başvuru yapıldığına ilişkin belge “Petrol Piyasası Bilgi 

Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirildikten sonra akaryakıt ikmaline başlanır. Dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yapılan kontrollerde kayıt dışı ikmal ve/veya satış 

tespit edilmesi durumunda bu Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.” 

MADDE 14- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin onikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(12) Dağıtıcı lisansı sahipleri, elektronik verileri Ek-1’de yer alan tablolara uygun olarak Kurum tarafından belirlenen web hizmeti aracılığıyla Kurumun erişimine sağlar. Petrol Piyasası 

Dairesi Başkanlığı gerekmesi halinde uygulamaya ilişkin verilerin uyacağı şekil, içerik ve tablolarda ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri yapabilir.” 

MADDE 15- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin ondördüncü 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(14) Bayilik lisansı sahipleri, istasyonlarında kurulu olan istasyon otomasyon sisteminin güvenliğinden sorumludur. Bayiler bağlı olduğu dağıtıcı lisansı sahibinin yazılı izni olmadan 

istasyon otomasyon sistemine müdahale edemez. Bayinin, istasyon otomasyon sisteminin işleyişini engelleyen veya devre dışı bırakan her türlü fiili, izinsiz müdahale olarak değerlendirilir. 

Bayiler istasyon otomasyon sisteminde meydana gelen arızaları en geç 24 saat içerisinde dağıtıcı lisansı sahibine bildirir.” 

MADDE 16- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin onaltıncı 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(16) Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini izledikleri merkezi sistemi kesintisiz olarak Kurumun anlık erişimine sunar. Kurumun anlık erişimine 

sunulacak olan sistemin asgari olarak; 

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, bayi lisans numarası, akaryakıt türü, pompa no, tank no, 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 otomatik uyarı/ikaz oluşturma, uyarı sonrasında dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yapılan işlemlerin 

izlenmesi ve sorgulanması (ihbar, tutanak, arızanın giderilmesi vb…) 

ı) Tüm sorgu ekranlarında sorgu sonuçlarını XLS veya XLSX biçiminde dışa aktarma, 

i) Http veya https protokolleri kullanılarak Kurumun anlık erişimine sağlanma, 

j) Saatlik, günlük, aylık vb. zaman aralıkları ve tank bazında stok seviye grafiği görüntüleme, 



özelliklerine sahip olması gerekir.” 

MADDE 17- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin onyedinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(17) Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sistemi kapsamında elektronik verilerin Kuruma bildirilme durumunu, Kuruma bildirilen elektronik verilerin ilgili kısımlarını, bu Kurul 

Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşulları sağlama durumunu ve arıza takip detaylarını bayilik lisansı sahibi ile paylaşır.” 

MADDE 18- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin onsekizinci 

fıkrasından sonra gelmek üzere ondokuzuncu ve yirminci fıkralar eklenmiştir. 

“(19) Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini izledikleri sistemlerin Kurum tarafından anlık olarak sorgulanmasına yönelik Ek-2’de yer alan 

tanımlara uygun web hizmetlerini kesintisiz olarak Kurumun erişimine sunar. Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı gerekmesi halinde söz konusu web hizmetlerinin tanımlarına ilişkin ihdas, iptal 

ve değişiklik işlemleri yapabilir. 

(20) Dağıtıcı lisansı sahipleri, Ek-1’de yer alan “Tablo Açıklamaları”nda belirlenen haller dışında, elektronik verilerde düzeltme yapamaz.” 

MADDE 19- (1) Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’na 5 inci maddeden sonra gelmek 

üzere 6 ncı madde eklenmiş ve madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“MADDE 6 - (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri akaryakıt istasyonlarında yapılan dolum ve satışları günlük takip eder. Akaryakıt istasyonuna yapılan dolumlar, dağıtıcı tarafından düzenlenen 

satış belgesi ile dolumun yapıldığı tarihten itibaren iki iş günü içerisinde eşleştirilir. Kayıt dışı ikmal ve/veya satış yapıldığının anlaşılması durumunda, bayiye akaryakıt ikmali derhal durdurulur. 

Söz konusu duruma ilişkin dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yerinde yapılacak inceleme ve tespit sonucunda; 

a) Kayıt dışı ikmal ve/veya satış verisinin istasyon otomasyon sistemindeki hata nedeniyle oluştuğu tespit edilirse durum tutanak altına alınır. Sistemin doğru çalışması sağlanır. Sistemin 

doğru çalıştığına ilişkin dağıtıcı ve bayilik lisansı sahipleri arasında tutanak düzenlenir. Söz konusu tutanaklar 3 iş günü içerisinde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza 

kullanılarak Kuruma bildirilir. Kuruma bildirim yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanır. 

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.) istenir. 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 bildirilir. Kuruma bildirim yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanır. Bayi tarafından dağıtıcı harici ikmal edilen ürüne ilişkin bilgi belgenin dağıtıcı 

lisansı sahibine sağlanmaması ve/veya ibraz edilmemesi durumunda; dağıtıcı lisansı sahibi menşei belli olmayan akaryakıta ilişkin olarak 5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılığı önleme, 

izleme ve araştırmakla görevli kurumlara başvurur. Düzenlenen tutanak ve ilgili Kuruma başvuru yapıldığına ilişkin belge “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak 

Kuruma bildirildikten sonra akaryakıt ikmaline başlanır. 

(2) Dağıtıcı lisansı sahibi, her bir akaryakıt istasyonu için Ek-1’de yer alan “İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)” verilerinin, bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin 

dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşulların hiçbirini birbirini takip eden 4 iş günü süresince sağlamaması durumunda veya “İstasyon  Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)” 

verilerinin birbirini takip eden 4 iş günü süresince Kurumun erişimine sağlanmaması durumunda bayiye akaryakıt ikmalini durdurur. Akaryakıt istasyonundaki sistemin doğru çalışması sağlanır. 

Sistemin doğru çalıştığına ilişkin dağıtıcı ve bayilik lisansı sahipleri arasında tutanak düzenlenerek, tutanak düzenleme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” 

aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilir. Kuruma bildirim yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanır. Ancak, akaryakıt istasyonunun tadilatta bulunduğuna ilişkin ispat 

niteliği taşıyan belgenin bayilik lisansı sahibi tarafından dağıtıcısına sağlanması, dağıtıcı lisansı sahibinin durumu “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanarak Kuruma 

bildirmesi ve tadilat döneminde akaryakıt istasyonundan akaryakıt satışı yapılmaması durumunda ilgili akaryakıt istasyonuna ait elektronik verilerin tadilat tamamlanana kadar bu Kurul 

Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşulları sağlama durumu dikkate alınmaz. 

(3) 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 durdurulur. Kayıt dışı ikmal ve/veya satışa konu ürüne ilişkin bu maddenin birinci fıkrasındaki prosedür takip edilir. Ancak, ilgili mutabakat dönemi içerisinde lisans sahibine ilişkin bu 



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 uygulanmaz. 

(4) Dağıtıcı lisansı sahipleri, akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemlerinin bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen 

koşullardan günlük bazda en az birini sağlayacak şekilde çalışıp çalışmadığının yerinde kontrolünü yılda en az bir defa yapar. Kontrol sonucuna ilişkin bayilik lisansı sahibi ile karşılıklı olarak 

tutanak düzenlenir. Kontrol çalışması sonucunda sistemin doğru ölçüm 

sonuçlarını verecek şekilde çalışmadığı tespit edilirse aksaklıkların giderildiğine dair tutanak düzenleninceye kadar bayiye akaryakıt ikmali yapılmaz. 

(5) Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayisinin kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yaptığını tespit etmesi halinde akaryakıt satışına ilişkin bilgi belgeleri (fatura, sevk irsaliyesi v.b.) 

satışın yapıldığı lisans sahibinin lisans numarasını da içerecek şekilde “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak derhal Kuruma bildirir. 

(6) Kurum sisteminde oluşabilecek arızalar sebebiyle elektronik verilerin Kuruma gönderilememesi durumunda Kurumun erişimine sağlanamayan elektronik veriler arızanın 

giderilmesini takip eden iş günü Kurumun erişimine sağlanır. 

(7) Bu Kurul Kararı kapsamında dağıtıcının bayiye ikmalini kesmesini gerektiren durumların bayinin lisansına derç edilmiş köy pompası veya tarımsal satış amaçlı tankerde oluşması 

durumunda, akaryakıt ikmali yalnızca ilgili köy pompasına ve/veya tankere durdurulur. 

MADDE 20- (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın Ek-1’i aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 

 


