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EPDK tarafından yayımlanan 

“Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Tüzel Kişilerin 

Yetkilendirilmesi Hakkında Karar”  

 

Petrol Piyasası Kanunu’nun 7. Maddesinin 6.fıkrası (1 Ocak 2022 itibariyle yürürlüğe 

girecek)
1
 uyarınca, akaryakıt bayilerinin denetiminden sorumlu olacak “yetkilendirilmiş 

otomasyon şirketleri”yle ilgili hukuki düzenleme EPDK tarafından, 3 Ağustos 2021 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

 

Karar, bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için başvuran 

şirketlerin EPDK tarafından yetkilendirilmesi ve yetkilendirilen şirketlerin hak ve 

yükümlülüklerine ilişkin idari, mali ve teknik kriterleri düzenlemektedir. Buna göre, 

başvuruda bulunacak şirketlerin marka tescil belgesine sahip olmaları, bilişim alanında en az 

5 yıl tecrübesi bulunan 4 yıllık fakülte mezunu en az 10 kişi çalıştırmaları ve kararda 

listelenen kalite belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, şirketin, başvuru tarihinden 

önceki yılda en az 15 milyon TL öz kaynağının olması, şirket başvurunun yapıldığı yıl 

kurulmuşsa ödenmiş sermayesinin 15 milyon TL olması gerekecektir. Cari ve likidite oranları, 

yetkili servis ağı ve kriterleri ile SGK ve vergi borcu bulunmaması ile ilgili koşulların da 

düzenlendiği Karar’da, söz konusu şirketlerin, dağıtıcı lisans sahibi şirketler için sunacakları 

                                                           
1
 “Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak akaryakıt 

satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamakla 

yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurumca yetkilendirilen tüzel kişiler aracılığı ile denetim sistemini kurar 

ve uygular. Denetim sistemini kuracak ve uygulayacak tüzel kişilerde aranacak idari, mali ve teknik şartlar ile 

bu tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri Kurum tarafından belirlenir. Denetim sisteminin kurulması ve 

uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile Kurumca yetkilendirilen 

tüzel kişiler müştereken sorumludur. Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurumun bu sisteme erişimini sağlar. Kurum; 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinin 

gerektirdiği ölçüde bu sisteme doğrudan erişimini sağlar. Kurum, yukarıda sayılan kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgeleri yine görevlerinin gerektirdiği ölçüde verir. Söz konusu 

sistemi kurmadığı ya da Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun denetimi sağlayamadığı tespit edilen 

dağıtıcılara ve yetkilendirilen tüzel kişilere 19.maddede(*) öngörülen miktarda idari para cezası uygulanır. 

Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulmadığı veya kurulan sistemin Kurumca yapılan 

düzenlemelere uygun bulunmadığı tespit edilen bayilere akaryakıt ikmali yapamaz.” 
 

(*)Petrol Piyasası Kanunu’nun 19/ç maddesi uyarınca; söz konusu yükümlülüğün ihlali halinde, 

1.250.000.TL’den az olmamak ve 6.250.000.-TL’yi geçmemek üzere, fiilin işlendiği tarihten bir 

önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının %o 12’si 

oranında idari para cezası uygulanır.  
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bayi denetim sistemi kurma, uygulama, bakım ve onarım hizmetleri bakımından, aşağıdaki 

koşulları sağlamaları da zorunlu olacaktır: 

 

 Dağıtıcı ile yapılacak sözleşmede, verilecek hizmetin şartları tanımlanacaktır.  

 Sistem kurulum, uygulama ve onarım faaliyetlerini TS, EN, ISO veya IEC 

standartlarından birine (bunlar yoksa TSE tarafından kabul gören başka bir standarda) 

uygun olarak yerine getireceklerdir; 

 Arızaların tespiti veya arızaya müdahale 24 saat içinde yapılacak olup, buna uygun 

çağrı merkezi olacaktır. 

 Talep edildiğinde her türlü bilgi ve belge EPDK’ya sunulacaktır.  

 Akaryakıt istasyonunda bayi denetim sisteminin mevzuata uygun olarak çalıştığı yılda 

en az 2 defa denetlenecek ve bu denetim işlemleri kayıt altına alınacaktır. 

 Dağıtıcı ile yapılacak sözleşme EPDK’ya sunulacak olup, bu yapılmadan faaliyete 

başlanmayacaktır. Faaliyete başladıktan sonra elde edilecek ticari sır nitelikli bilgilerin 

gizliliği ve güvenliğinden sorumlu olacaklar.  

 

Kararda ayrıca, yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin, sözleşme yaptığı dağıtıcı lisans 

sahibi şirket ile müştereken sorumlu oldukları konular da düzenlenmiştir. Buna göre, 

söz konusu şirketler denetim sistemine ait her türlü cihaz ve ekipmanın dışarıdan yetkisiz 

kişilerin müdahalesini önleyecek şekilde eksiksiz ve tam olarak kurulmasından; sisteme 

izinsiz müdahalenin ve kayıt dışı ikmalin tespitine yönelik otomatik uyarı sisteminin 

kurulmasından, verilerin Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi 

Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 1240 sayılı Karar ekinde yer 

alan “Otomasyon Sistem Kılavuzu”nda düzenlenen usul ve esaslara göre muhafaza 

edilmesinden müştereken sorumlu olacaklardır.   

 

Karar’a göre, izin ve vize bedelleri her yıl için, 31 Aralık’tan önce Kurul tarafından 

belirlenecek olup, 2021 yılı için yetkilendirilmiş otomasyon şirketi izin bedeli 250.000 TL 

olarak belirlenmiştir. İzin başvuruları, EPDK tarafından, başvurudan itibaren 60 gün 

içinde sonuçlandırılacaktır.  

 

Karar’ın 5.(yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin hak ve yükümlülükleri), 7.(dağıtıcı 

lisans sahiplerinin yükümlülükleri) ve 9. (idari yaptırım) maddeleri, 1 Ocak 2022’de 

yürürlüğe girecektir. Diğer maddeler yayım tarihi olan 3 Ağustos 2021 itibariyle 

yürürlüğe girmiştir.  

 

 Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da 

spesifik sorun veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.  


