
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 3657-4 Karar Tarihi: 25/01/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/01/2012tarihli toplantısında, ekteki “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 aşağıdaki Karar alınmıştır. 

MADDE 1 - (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 

tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesine (i), (j), (k) bentleri eklenmiştir. 

i) Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu: Dağıtıcılisansı sahiplerinin aylık dönemler itibarıyla bayileri ile 

oluşturacağıraporları, 

j) Elektronik Veriler: Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bayi denetim sistemi kapsamında akaryakıt hareketleri, 

akaryakıt fiyatları ve numune analiz sonuçlarını kapsayacak şekilde bu Kararın ekinde yer alan tablolara esas bilgilerin, 

elektronik ortamda süreklilik arz edecek biçimde Kurumca izlenebilir olmasını sağlayan verileri, 

k) İstasyon Otomasyon Sistemi: Akaryakıt istasyonlarında, akaryakıt stok hareketleri ve alım satım işlemlerinin 

günlük, fiyatların ise anlık olarak elektronik ortamda, izlenebilmesine olanak sağlayan sistemi, 

MADDE 2 - (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 

tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’na 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere 5 inci madde eklenmiş ve madde numaraları buna 

göre teselsül ettirilmiştir. 

“İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar 

MADDE 5 - (1) Dağıtıcı ve bayilik lisansı sahipleri, Ek-1’de yer alan tabloların oluşturulmasından müştereken 

yükümlüdür. 

(2) Dağıtıcı lisansı sahipleri, oluşturulan Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporunu takip eden ayın 20 

ncigününe kadar “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

(3) Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporunda mutabakat sağlanamayan bayilere ilişkin mutabakatsızlığakonu 

kesin bilgi ve belgeler (fatura, irsaliye, dağıtıcı marker test sonucu, istasyon otomasyon sistemi verileri, numune analiz raporu 

vb.), raporun Kuruma bildirildiği tarihi takiben 3 iş günü içerisinde Kuruma gönderilir. 

(4) Ek-1’de yer alan tablolar oluşturulurken belirsizlik oranları her bir akaryakıt türü için aşağıdaki formüllere göre 

hesaplanır. 

a) Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu oluşturulurken mutabakat belirsizlik oranı aşağıdaki formüllere göre 

hesaplanır. 

i) İstasyonlu bayiler için: 

 

 
 
ii) İstasyonsuz bayiler için: 
 

 
 

Bu formüllerde geçen; 

MBO (Mutabakat Belirsizlik Oranı): Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu oluşturulurken hesaplanacak olan 

yüzdesel oranı, 

DaS (Dağıtıcı Tarafından Satılan Akaryakıt Miktarı):Dağıtıcı lisansı sahibinin ilgili ay içerisinde bayisine yaptığı 

satışların irsaliye bazında toplamını, 

OSGAM (Otomasyon Sisteminden Geçen Akaryakıt Miktarı):İlgili ay içerisinde dağıtıcı lisansı sahibi tarafından 

bayisine düzenlenen her bir irsaliyeye karşılık olarak istasyonun tankına yapılan dolum miktarı, köy pompasına yapılan 

dolum miktarı ve tarımsal satış amaçlı tankerden yapılan satış miktarı toplamını, 

DıS (Dış Satış): İlgili ay içerisinde dağıtıcı lisansısahibi tarafından bayisine düzenlenen her bir irsaliyeye karşılık 

olarak bayi tarafından istasyon otomasyon sistemi haricinde yapılan her türlü akaryakıt satış miktarı toplamını,  

ifade eder. 

b) İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu, Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu ve İstasyon 

Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu oluşturulurken belirsizlik oranı hesaplamalarında aşağıdaki koşullardan en az 

biri dikkate alınır. 
 
Koşul 1: 

 
 



 

 
 
Koşul 2: 

 

 

 

 
 

Koşul 3: 

 

  

 

 
 

Bu formüllerde geçen; 

n: Dönemdeki gün sayısını, 

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

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

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

DİPS (Dönemİçi 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 1): Kaydi pompa satış miktarı ile dönem içerisinde fiilen pompadan yapılan satış miktarı arasındaki farkı, 

ifade eder. 

(5) Dağıtıcı lisansı sahipleri, Ek-1’de yer alan tabloları oluştururken hesaplamalarda belirsizlik oranını; 

a) Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu için en fazla± %3,00 

b) İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu, Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu ve İstasyon 

Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu için; 

 

i) Koşul 1 için en fazla ±288 litre 

ii) Koşul 2 için en fazla ±% 3,00 

iii) Koşul 3 için en fazla ±% 3,00 

 

olarak dikkate alır. 

(6) Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sisteminin gerekli bakım ve onarımlarını elektronik veri aktarımını 

kesintiye uğratmayacak şekilde yapar. 

(7) Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sisteminin arıza yapması durumunda veri kaybı oluşmaması için 

gerekli önlemleri alır.İstasyon otomasyon sisteminde oluşan arıza giderildiğinde kesinti dönemindeki verileri de kapsayacak 

şekilde elektronik veri akışının devamlılığını sağlar. 

(8) İstasyon otomasyon sistemlerinde oluşan arızalar, arızanın meydana gelişinden itibaren en geç 96 saat içerisinde 

dağıtıcı lisansısahibi tarafından giderilir. 

(9) Akaryakıt istasyonunun bakım onarım ve arıza hallerinde, elektronik veri aktarımının kesintiye uğratılmaması 

esastır. Bakım onarım ve arıza durumlarında, bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapılmaz. 

(10) Akaryakıt istasyonunda tadilat yapılması ilgili diğer mevzuata tabidir. İlgili diğer mevzuat gereği gerekli izin ve 

onayların alınmasıve işlemlerin tamamlanması üzerine istasyon tadilatı esnasında akaryakıt istasyonunda satış yapılması 



halinde, akaryakıt satışı gerçekleştirilen yerlerin (tank, geçici tank, pompa vb.) istasyon otomasyon sistemine bağlı olması 

gerekir. 

(11) Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere 

karşı her türlü tedbiri alır. Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemine yapılan izinsiz müdahaleleri bilgi ve 

belgeleri ile birlikte, izinsiz müdahalenin tespit tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Kuruma bildirir ve konuyla 

ilgili gerekli önlemleri ivedilikle alır. 

(12) Dağıtıcı lisansı sahipleri, elektronik verileri Ek-1’de yer alan tablolara uygun olarak Kurumun erişimine sağlar. 

Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı gerekmesi halinde uygulamaya ilişkin verilerin uyacağı şekil, içerik ve tablolarda ihdas, 

iptal ve değişiklik işlemleri yapabilir. 

(13) Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sistemi kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgilerin 

güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur. 

(14) Bayilik lisansı sahipleri, istasyonlarında kurulu olan istasyon otomasyon sisteminin güvenliğinden sorumludur. 

Bayiler bağlıolduğu dağıtıcı lisansı sahibinin izni olmadan istasyon otomasyon sistemine müdahale edemez. Bayiler istasyon 

otomasyon sisteminde meydana gelen arızalarıen geç 24 saat içerisinde dağıtıcı lisansı sahibine bildirir. 

(15) Bayilik lisansı sahipleri, yaptıkları dışsatışlara ilişkin satış belgelerini, dağıtıcı lisansı sahibince düzenlenen 

irsaliyeler ile eşleştirir ve dağıtıcı lisansı sahibine bildirir. 

(16) Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini izledikleri sistemleri Kurumun 

anlık erişimine sunar. 

(17) Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayilik lisansısahibinin talep etmesi halinde, bayi denetim sistemi kapsamında Kuruma 

bildirilen elektronik verilerin ilgili kısımlarınıbayiliklisansı sahibi ile paylaşır. 

MADDE 3 - (1) Bu Kararın 2 ncimaddesi ile 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararına eklenen 5 inci 

maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onaltıncı ve onyedinci fıkraları01/06/2012 tarihinde, Kararın diğer hükümleri 

yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 4 - (1)Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 

 


